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Metas XII.

Juodkalnija pasidavė; trečia sąjungininkų šalis puolė po teutonų smūgiais.
Turkai išvijo iš Dardanelių jau visus sąjungininkus; Kaizeris už tai nusiuntė Turkijos sultonui kardą. Didis Rusijos kuni
gaikštis Mikalojus pradeda energiškai veikti ant Kaukazo: veda prieš turkus užpuolimą per 100 varstų. Atsigavę anglai
pradėjo lupti turkus Hezapotamijoj. Graikijoj sąjungininkai šeimininkauja vis drąsiau: vokiečiai spėja, kad jie nori numesti
Graikijos karalių ir įsteigti respubliką su prielankiu sau prezidentu Venizelosu.
SĄJUNGININKAI NORI
NUMESTI GRAIKIJOS Juodkalniečiai
KARALIŲ.
padėjo ginklus.
Sąjungininkai pradeda
šeimininkauti
Graikijoj
Paėjusį panedėlį Austrija
Sąjungininkai pražudė apie jau apie mažesniuosius, ir
kaip namie. Šiomis dieno oficijaliai paskelbė, kad su
200,000 kareivių, 6 dide galų-gale dabar nieko nelai
mis jie išdinamitavo šiauri mušta Juodkalnija išreiškė
mėję pasitraukė.
lius laivus ir ant galo
nėj Graikijoj veik visus ge norą taikyties. Austrija
atsitraukė.
Turkai gi užuodę, kad są
ležinkelių tiltus ant upių ir tuomet pareikalavo, kad vi
Pereitoj sąvaitėj jau pas jungininkai kraustosi, už
tokiu budu visiškai atkirto sų pirmiausia Juodkalnija
kutinės sąjungininkų spė klupo ant jų visomis savo
nuo Salonikos sukoncent padėtų ginklą be jokių są
jėgomis
ir
padarė
jų
tarpe
kos apleido Galipolio pussaruotą apie Serres graikų lygų, 0 paskui bus kalbama
1Į. Tokiu budu Dardaneliai ! dideli sumišimą ir daug
kariumenę. Graikijos val apie taiką. Juodkalnija su
jau visiškai apleisti. Vie nuostolių: sudaužė Įtaisytą
džia dabar nebeišmano, tuo sutiko ir ginklą padėjo.
nuolikos mėnesių kova pasi Į jų prieplauką, apdaužė laikaip savo kariumenei nu Tokiu budu jau trečia
baigė didžiausiu nepasiseki ! vus ir nedavė laiko nieko su
siųsti maisto. Šitas sąjun sąjungininkų valstybė pe
mu ir skaudžiausiu smugiu, savim pasiimti. Po mūšio
gininkų pasielgimas labai reina į teutonų rankas. Su
kokį tik sąjungininkai yra visas plotas buvęs užklotas
sujudino Graikiją, o ypač triuškinta Belgija, Serbi
\ Krush«vatZ.
sąjungininkų lavonais. Vi
šitoj karėj prityrę.
jos valdžią. Vėliausios ži ja ir Juodkalnija. Pastaro
sas
maistas,
karės
itaisos
ir
■tP
P
Dardanelių apgulimas bu
nios sako, kad sąjunginin- ji yra mažiausia iš jų visų,
RusKal
fVokopolie
r *
vo pradėtas vasario mėnesį, visokia medega paliko tur I
'
kai išsodino daug kariume- bet labai narsi ir karinga.
\o
pereitų metų, su tikslu grei kams.
nės
ir Falerone, visai neto Juodkalnijos pasidavimą
I
r<
Novibarsr V
tai paimti Konstantinopoli.
li nuo Graikijos-sostinės —> karės žinovai Londone per
*
\
Paėmę Konstantinopolį są Skerdynė Besarabijoje.
-v
S
Atėnų.
matė jau iškalno. Jau 9-tą
jungininkai tikėjosi atsida
Kaip dabar išrodo- tai są sausio juodkalniečiai pra
ryti sau kelią į Rusiją, ku DIDELIS RUSŲ OFENSIjungininkai yra pasiryžę dėjo kraustyties iš savo so
riai sakė busią galima siųsti
veikti, visai nepaisydami, stinės Cetinjes.
F < "W
VAS NENUSISEKĖ.
Bet visos
amunicijos ir išsivežti duo
kaip tas patinka Graikijai. viltįs Juodkalnijai atsilai
nos. Konstantinopolio pa žuvo 175,000 rusų ir 100,000
O jei kaip, tai po truputį jie kyti žuvo, kada austrai pa
austrų.
ėmimui buvo dedama labai
užvaldys visą tą šalį. Ber- ėmė už kokių 7 mylių nuo
daug svarbos. Sąjunginin
{
lynas
tvirtina, kad sąjungi- Cetinjes Lovceno kalną. Ši
Kaip sako telegramos,
* <
USKUB1
ninkai yra pasiryžę numesti
kai tikėjosi Turkiją nuo Vo- Berlyne gauta jau kiek
—- *
' t
kalnas gynė visus ke
f) ; nuo sosto Graikijos karalių, tas
kietiios visiškai atskirti, su smulkesnių žinių apie didijĮ
lius prie juodkalniečių sos
kuris turi vedęs kaizerio se tinės ir tuo pačiu tarpu gra
mušti ią ir tokiu budu ap rusų ofensivą Besarabijos
i
serį ir nenori eiti prieš teu- sino austrų juros papėdėj—
saugoti nuo jos pavoiaus ir gubernijoj.
„Berliner Tatonus, o įsteigti republiką Kataros uostą, nes nuo jo
Egiptą, ir Indiją, ir Kauka geblatt’o” korespondentas
^\oKr-e<4.A
ir Venizelosą pastatyti pre viršūnės galima buvo apzą.
i.vadina
____ šitą rusų pasikėlimą
zidentu. Venizelos yra di šaudvt įnėjimą į tą uostą ir
Todėl kova dėl Dardane- prieš; austrus „baisiausia
delis sąjungininkų šalinin išėjimą. Juodkalniečiai gy
lių buvo pradėta labai smar į skerdyne.”
kas ir, be abejonės, Graikija nė šitą drutvietę narsiai ir
kiai. Laivynas išpradžios Užpuolimą, kaip jis sako,
tuomet prisidėtų su savo didvyriškai, bet po 5 dienų
bombarduodavo Dardanelių rengė slaptai pats caras su
kariumene prie sąjunginin nepaliaujamo mūšio turėjo
fortus no kelias dienas vie i savo „karišku
patarėju”
kų.
nu pradėjimu ir vieną dieną francuzų generolu Pau (iš
4
jį apleisti, nes austrai turė
AVZ.ONA
4CALK
M/utS O
bandė jau laužties per Dar tark: Po). Tą dieną prieš
jo geresnę ir skaitlingesnę
RUSAI UŽSAKĖ AMERI artileriją ir užpylė tą kalną
danelių siaurumą stačiai užpuolimą Mikė apžiurėjo
KOJ 32,000 KULKAprie Konstantinopolio. Bet savo kariumenę ir pasakė UpFer_MQUN77)IHS HEAR. CET TINJE; Lo^er. RIEKP, 5EP)T OF R. O YRL RESIDEHCE
šoviniais, kaip ledais.
SVAIDŽIŲ.
tas bandymas pasibaigė bai prakalbą, ragindamas savo
Paėmę Lovceno kalną,
sia katastrofa. Keli geriau kareivius ir oficierius „ko Viršutinė paveikslėlio dalis parodo Juodkalnijos kalnus apie Cetinje. Apatinė da Rusų komisija, kuri per
austrai
tuojaus užėmė ir
si ir didžiausi laivai likos voti iki paskutinio lašo lis iš kairės parodo miestą Rieką, kur gyvendavo Juodkalnijos karalius; gi po dešinei ka Amerikoje ginklus ir
Cetinje,
Juodkalnijos val
paleisti jūrių dugnan, o ki kraujo.” Jisai pakartojo
amuniciją, užsakė New džia su ovisais
žemlapis
parodo
Juodkalnijos
(Montenegros)
vietą
Balkanuose.
Kaip
Serbijos,
taip
šalies architi buvo taip sudaužvti, kad jau kelis kartus minėtą jo
Yorke 32,000 kulkasvaidžių, vais išsikėlė Albanijon.
ir
Juodkalnijos
kariuomenė
pasitraukė
į
Albaniją,
kur,
kaip
spėjama,
Italija
turi
jau
vos galėjo atsitraukti.
nuomonę, kad Rusija nepa
už kuriuos suderėta 32 mi Paėmimas Cetinjes iššau
Pasirodė, kad vienas lai dės ginklo, pakol nors viena atsiuntus^apie 170,000 vyrų ir užėmus Durazo (1) ir Avloną (2). Sakoma, kad dabar lijonai dolerių. Vadinas,
kė didelį džiaugsmą teuto
vynas nieko nepadarys. Nu priešininko koja bus ant teutonai eis ant Albanijos. Taigi gali būt, kad čia bus da didelių musių.
po $1,000 už kiekvieną kul- nų
Berlyno laikraš
tarta tuomet išsodinti ant Rusijos žemės.
kasvaidį. Tai esąs didžiau- čiai šalįse.
sveikina
austrus už ne
Galipolio pussalio sausže- Paskui caras sėdo trauki- tik 10 minutų ir į tą trum Pirmesnės telegramos iš BERLYNAS DA DAU sis karės užsakymas, kokį
paprastą jų žygį, nes tai
GIAU SUMAŽINO
mio kariumenę, kuri turėjo nin ir nuvažiavo Petrogra- pą laiką ties Toropacu ru Austrijos sakė, kad per šitą
Amerikos fabrikantai yra atsitiko pirmutinį kartą
DUONĄ.
atakuoti Dardanelių fortus dan prie pačios, o čia visu sai paliko 3,000 lavonų ir ofensivą rusai neteko išvi
ant syk iš vienos kariaujan
iš užpakalio nuo sausžemio. frontu .nuo Čarnovicų iki galybę sužeistų. Jų ataką so apie 175,000 kareivių, žmogus gaus tik apie 4 sva čios valstybės gavę. Sako Juodkalnijos istorijoj, kad
priešo ginklui pasisekė pa
Bet kalnuota ir šiurkšti pus Čartorysko užvirė praga sustabdė austrų kulkasvai- kuomet austrų nuostolius:
rus sąvaitėj.
ma, kad dabar Rusijos ko siekti
jos sostinę. Turkai,
salio gamta darė jį sąjungi riška kova. Didžiausia au džiai iš užpakalinių apkasų, rusai apskaito Į 100,000 ka-i Berlyno miesto valdžia misija nori užsakyt 10,000,pavyzdžiui,
kovojo ištisą
ninkams beveik neprieina dra buvo Besarabijos pasie kurie buvo da nesubombar reivių. Bet šitos skaitlinės nutarė da daugiau sumažint 000 šrapnelių ir kitokių
I bus turbut truputį perdėtos.
pusę šimtmečio, o nepajiegė
mu. Beto, kaip dabar kriti niu.
Čia buvo sutraukta duoti.
sprogstančių šovinių.
Į
žmonėms
duoną.
Iki
šiol
nuveikti narsiųjų juodkalkai kalba, sąjungininkai vei galybė tik ką išmokytų jau Taip pat baisi ir kruvina
■
buvo
duodama
ypatai
po
kė labai lėtai: nebuvo palei nų Rusijos kareivių ir pri kova buvo prie susiliejimo 1 KAIZERIS NUSIUNTĖ
j 1,950 gramų sąvaitei, o da VIENĄ KALNĄ ĖMĖ
sta ant syk užtektinai ka- vežta stipri, sunki artileri Dniestro ir Striposupių. I
SULTONUI KARDĄ.
50,000 AUSTRŲ
ŠVEDIJA NEGAUNA
riumenės darban, o kuri bu ja.
Čia po tokio pat bomBhrdainljįrda- į Iš Konstantinopolio pra bar bus duodama tik po
KRASOS.
Romos „Tribūnos” kores
, 1,900 gramų tai yra truputį
vo no truputį išsodinama,
Artlierija pradėjo rusų vimo rusai metėsi ViRtaką nešama, kad kaizeris pri- daugiau, kaip 4 svarai.
pondentas, aprašvdnmas pa Iš Stokholmo pranešama,
toji žuvo čielomis krūvomis uasikėlimą. Jos ugnis šiuo penkiomis eilėmis, Mušio siuntė Turkijos sultonui
ėmimą Juodkalnijoj T,ovce- kad nuo 3 iki 14 sausio Šve
netik nuo turkų ugnies, bet kartu buvo pasibaisėtina, laukas ištisai buvo užlietas kardą, kaipo ženklą didelės
no kalno, sako, kad jį ėmė
ir nuo ligų, nuo stokos mais ką pripažįsta ir vokieičų lai krauju. Pakol pribėgo prie ir galutinos pergalės Darda- PER NAUJUS METUS 50.000 austrų, atakuodami dijoj negauta iš Amerikos
KRITO 50,000 RUSŲ.
da nė vieno laiško, nė laik
to, vandens ir tt
kraščio korespondentas, o vielinių užtvėrimų, visi ru- neliuose.
Kartu su kardu
tiesiog nuo Kataros.
Tuo raščio. Spauda kaltina už
Per 11 mėnesių sunkios voač už 15 mvlių į šiaurry sai buvo išskinti kulkasvai- kaizeris prisiuntęs sultonui
Austrija apskaito, kad pačiu laiku kalną bombar
kovos, anglai su francuzais čius n v- ’^rnovicų. čia į[ džių ugnimi iš tolimesnių ir karštą pasveikinimą už per naujus metus rusai ves davo austrų laivvn a - iš Ka tai Angliją, kuri visą krasą
sugebėjo užimti ir išlaikyti viena
” 1 austrų pozicijų.
"indą rusai svaidė
Paskui pergalėjimą
„begėdiškų dami ofensivą Besarabijoj taros uosto ir 12-co:inių ka- ulaiko ir cenzūruoja.
tiktai mažutį pietinį pussa po 50f' š >’’:nių iš milžiniškų leidosi atakomis kazokai, priešų.’’ Kaizeris užtikrina ir Stripos paupiu neteko 50 nuolių baterijos, sustatytos
lio galuką. apie trijų mvlių apgula armotų ir tokia-paskui šarvuoti rusų auto- sultoną, jog su Dievo pagal tūkstančių kareivių.
ant Čermaco kalno. Juod- PASKANDINO AUSTRI
ilgio, o vėliau anglai užėmė pragari- a ugnis tvėrė per mobiliai, bet viskas sutirpo ba jie šitą karę laimės.
JOS SKRAIDUOLI.
kalniečiai negalėjo išlaikyti
12 mylių ilgio ruožą iš šono, 24 v.° L ‘
RUSAI PASKANDINO tos audros, kuri pvY nnt jų
be iokios per- austrų ugnije.
bet daugiau kaip mvlia ne trauko . Pirmutinės aust-į Ir taip didelis rusų ofen- ŽUVO ISPANŲ LAIVAS.
TURKŲ SUBMARINĄ. šoviniais kain kruša, ’r pasi Pereitoj sąvaitėj. 13 sau
sio, Adriatiko juroj francu
galėjo nuo jūrių giliau nu ru pnku.-ų eilės buvo pa- sivas pasibaigė niekais. PeSausio 13 d. ispanų gar Petrogradas praneša, kad traukė ant Kuko kamo. Ko zų
submarinas paskandino
eiti. Kovoje dėl šitų pozici verstos : išrisą kaninvną. reitoj subatoj rusai vėl bu- laivis ”Bayo„ užėjo ant mi Juodoj juroj rusu mininin respondentas man**. kad
austrų
skraiduoli „Novara.”
jų anlgai su francuzais ne- nska
' •aišvta su žeme. vo~ padarę penkis atkaklius nos ir žuvo už 40 mylių nuo i__
____turkų
___ juodkalniečiai trnriris iki Žuvo visi kareiviai, kurių
kaij__________
paskandino viena
teko apie 200,000 žmonių 6iTuome’ prasidėjo
piasidėjo pėriinin- užpuolimus, bet austrai krašto. Iš 26 laivininkų tik submariną ir du žėgliniu bo- Albanijos tvirtovės Skutari buvo ant „Novaros” apie
didelių savo laivų, nekalbant * kų atakos, bet jos tvėrė vos juos atrėmė.
vienas išsigelbėjo.
tu su anglimis.
ir tenai bandys atsi’a-kvti. 300.

BAISI TRAGEDIJA
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įjos jūrių, tenai, kur teka J menkesnė blogybė. Ameri
kos vokiečiai vely balsuos už
Nemunas ir Dauguva, yra Socialistų
Partijos tikietą,
visų užmiršta šalis, kurios negu už Rooseveltą ar Wilsožmonės miršta badu. Šito ną.
INFORMAVIMO KLAUSI kiam informavimui mes Kai-kurie vokiečių veikė
MAS.
karštai pritariam.
jai Amerikoj, pavyzdžiui
Bet
kas
tuo
darbu
užsi

„Rankpelnis”
praneša,
Harvardo universiteto pro
kad kaikuriose
Anglijos ims? Juk vien tik ragini fesorius Munsterberg, sim
darbininkų laikraščiuose pa mas nieko nereiškia. Paga patizuoja Rooseveltui; tesirodė visa eilė straipsnių lios nežinia ir ką ragint, čiau didžiuma vokiečių Rooapie Rusijos politikos kali kada nėra paskirtų tam tik sevelto neapkenčia. Juk vi
nius ir tremtinių gyvenimą. slui žmonių. Todėl turėtų si da atsimena, kaip Mil”Rankpelnis” pasigiria, kad būti žmonės, kurių pareiga vvaukees vokiečiai siūlė jam
”jų tarpe buvo du ir musu turėtų būti nuolatos rašinė tikietą, kad jisai nuvažiuotų
amerikiečių
spaudon ir sumuštų Vokietiją, kuo
■ straipsniu (”Cotton bactory ti
Times”). Tuo budu mes su straipsnius apie Lietuvos, met jisai pradėjo anuomet
pažindiname Britanijos dar nelaimę ir nuolatos prašyti
šukaut, kad Amerika turėtų
bininkus ir apskritai su Ru aukų.
apskelbti Vokietijai karę.
sijos politika ir viduriniu jos
Musų nuomone, šitą darbą
gyvenimu; o tai, ypatingai
dabar, labai svarbu, daug galėtų ir turėtų atlikt šelpi
’BEPARTYVIŠKAI.” ..
svarbiau, negu visokių Gab mo fondų komitetai.
Bet
”V. Lietuvninkų” filozorių, šliupų ir Jurgelioniu rū jeigu jie nesutiktų, tai rei
pinimąsi kelt Lietuvos varda: kėtų išrinkti tam tikrą spau fuoja apie lietuviu teatrą.
Lietuvos išsiliuosavimas kuoGirdi:
tvirčiausiais ryšiais yra su dos komitetą.

Peržvalga.

rištas su Rusijos išsiliuosavimu.”

„Laisvė” tatai pastebėjus
daro šitokią pastabą:
”Kad drg. V. Kapsukas ra
šinėja straipsnius Į angių
spaudą apie kalinių ir ištrem
tųjų vargus—galima tik pa
sidžiaugti, bet... kamgi rašant
apie savo gerus darbus tuoj
imt ir užgaut Jurgelionį?
Mes nesame p. Jurgelionio
advokatais, bet visgi reikia
pasakyti, kad jo sumanytasai
svetimtaučių apie Lietuvą in
formavimo pienas nieko ben
dro su p. Gabrio informavi
mais neturi.
Kokią bėdą
'Rankpelnio’ redaktorius ma
to tame, kad svetimtaučiai
patirs kiek daugiau žinių apie Lietuvą? Klerikalai in
formuoja apie Lietuvą sa
vaip, mes irgi galime infor
muoti, tik visai kitaip. Bijoties minėti Lietuvos vardą
svetimtaučių presoj, rodosi,
■Rankpelniui’ neišpultų. So
cialistai stoja už teises kiek
vienos skriaudžiamos tau
tos.”

Kitoj vietoj „Laisvė” net
ragina amerikiečius lietu
vius pasirūpinti informavi
mu svetimtaučių apie Lietu
vos vargus. Ji rašo:
"Mums rodosi, kad mes tu
rėtume labiau rupinties in
formavimo dalykais—šios ša
lies žmonės turėtų žinoti, kuo
mes esame ir kokis vargas
patiko musų šalį. Svetimtau
čių informavimo darbą prade
da monopolizuoti klerikalai.
Jie, žinoma, pripasakoja sve
timtaučiams daugybę non
sensų. p. Gabrio informaci
jų biuras reiklamuoja tik
klerikalų veikimą ir yra aiš
kiai partvviską įstaiga.
”Musų progresyviška vi
suomenė kasžin kodėl aplei
do tą darbą, nors amerikiečių
spauda mielu noru talpina
pranešimus apie lietuvius.
"Sutvarkykime ta darbą.”

Ištikrujų, ar pirmeiviai
nedaro tik klaidos ignoruo
dami šitą darbą? Žinoma,
mes niekados nesutiksime
su tokiu svetimtaučių infor
mavimu apie Lietuvą, koki
varo klerikalai.
Klerika
lams rupi tik reklama; jie
nori nersistatyti Lietuvą to
kioj šviesoj, kokia geriau
tinka jų klastingos politi
kos tikslams. Jie tiki, kad
garsindami Lietuvos vardą
svetimtaučių spaudoje jie
išgaus Lietuvai laisvę, su
prantama, tokią laisvę, kad
kunigai galėtų laisvai smau
gti pažangių žmonių idėjas,
spaudą ir visą jų judėjimą.
Musų informavimo būdas
ir tikslas turėtų būt visai
kitokios rųšies.
Mes neti
kini, kad reklamuojant Lie
tuvos vardą galima butų at
siekti ką-nors Lietuvos lais
vei.
Todėl informuodami
svetimtaučius apie Lietuvą,
mes turėtume jiems aiškinti
ne apie tai. kokie narsus yra
buvę Lietuvos kunigaikš
čiai. kokia graži ir sena lie
tuvių kalba, kokios gražios
Lietuvos mergelės arba
kaip toli siekdavo senovės
Lieuvos rubežiai, kas ame
rikiečius visai neapeina; bet
anie tai. koks baisus dabar
Lietuvoj vargas, kaip bėdi
ni žmonės pasilikę tenai be
maisto ir be namų reikalin
gi greitos pagalbos. Mes
turėtume daryti viską, kad
amerikečiu visuomenė nė
ant valandos negalėtų už
miršti, jog tenai, prie Balti-

kun. Kemėšis p. OlszewskĮ.
Bet klausimas: ko sėdi Ame
rikoje tie žmonės, kurie pa
triotiškiausia pareiga skaito
grįžti Lietuvon?”

Kunigija priešinga
tikėjimo mo

Skaitytoju Pastabos.
•

•

Šitas klausimas labai vie
toje. Ponas Kemėšis turėtų Musų skaitytojai jau ži- Kremerio sumanymų. Mopaaiškinti, kodėl jis pats Ino, kad Amerikos jezuitai.'Į'yklos yra ne prietarų monegrįžta Lietuvon, bet žve lvg tasai jūrių šimtakojis tinimui, bet mokslo jstai,r moksl° apveju
joja centus iš lietuvių Ame oktopas, pasiglemžė New
Yorko viešąsias
viešasis mokyklas,
mokyklas, pnederme yra ginti savo
Yorko
rikoj ?
kad jas pavertus savo politi įstaigas nuo klerikalų vieš
KUR YRA ŽEMAITĖ? škų juodų tikslų pasiekimui patavimo jose — neleisti jo
Laikraščiai paskelbė, kad Į įrankiais, bet gal da nežino, kioms religijinėm sektoms
Žemaitė Amerikon jau at ikad tie patįs jėzuitai pasi nešti į mokyklas prietarus.
važiavo. Kai kur, pavyz rodė priešingais įvedimui Grįžtant da prie Greinedžiui Gardneryj, jai ir pra mokyklosna šventraščio iš- rio įnešimo, reikia pasakyti,
kalbas jau surengė.
Bet guldinėjimo. Tas apsireiš kad religijos mokinimo įve
yra Žemaitė, niekas nežino, kimas daugeliui gali pasiro dimui mokyklosna pasirodė
niekas jos nematė. „Kova” dyti keistu ir, beabejonės, priešingais ir žydų klerika
Žemaitės atvažiavimą vadi nesuprantamu, jeigu švent lai. Mat jie nenori, kad žy
na misterija. Net jos sūnūs raščio, kuris yra pamatu ri dų vaikams krikščionįs mo
A. Žymontas nieko nežinąs. šo krikščionių tikėjimo, ir kytojai pasakotų iš biblijos
Kaip matyt, tai jos atva kuriame užsiveria visa su pasakas apie žydą Nazarežiavimas yra grynas išmis lyg tikinčiųjų nuomonės pa tėną. kurį žydų tauta netik
"Dabar viena teatro dalis
saulio išmintis — kunigija dievu, bet ir geru savo tau
seka paskui gatvę, užganėdin tas.
JAMES MORGAN APIE
neleidžia mokyklose vai tos sunumi nenori pripažin
dama gatvės apetitus ir su
renka savin literatūros sąšla
LIETUVĄ.
kams studijuoti. Bet fak ti. Protestantai gi, ypač iš
Ką
veikia
kunigija?
vas. Kita gi teatro dalis kas
tas yra faktu.
Dalykas New Yorko, kur didžiausias
James Morgan, gabus pu-; kart kįla augštvn. Kįla augšmokinių procentas susidaro
blicistas, kuris atsižymi tuo-I tyn ant tiek jau. kad musų vi Ta tamsi spėka nuolatos šiaip stori.
iš
žydų vaikų, negalėtų iš
mi, kad važinėdamasis po duriniam žmogui jau ir sun daro klastas ir intrigas, nuo Pereitais metais New pildyt Greinerio įstatymo
pasauli vaizdžiai ir be galo kiai suprantama. Teatro ski latos ji meluoja ir šmeižia Yorko valstijos senatorius reikalavimą, nes žydukai
neišvengiamas. Viena
Greiner, iš Buffalo, padavė
gyvai aprašinėja įvairias ša limas
teatro dalis pasiliks puolusi, nepatinkamus sau žmones legislaturai sekantį įstaty nenorėtų klausyt išguldinėlis ir žmones, pagamino kita gi kįla augštvn. Tas ge ir laikraščius. Jeigu įmany
jimo krikščioniškos religi
straipsni ir apie pavergtas rai. Bus bent kartą atskirti tų, tai musų kunigai sunai mo projektą: „Visi mokyto jos. Tos tai aplinkybės kolRusijos tautas, kuris, kaip grudai nuo pelų.”
kintų visas knygas ir visus jai ir mokytojos turi būti kas išgelbėjo New Yorko
ir visi kiti jo raštai, tilpo Sulyg kogi ji sprendžia, laikraščius, kurie netaip ra prašalinti nuo vietos, jeigu mokyklas nuo religijos ir
Bostono nedėliniam „Globė. kas kįla. o kas puola; kasyra šo, kaip jiems patainka. Jei mokinimo metu kasdien ne vaikų protus nuo varginimo
Pirmutinę vietą savo straip "grudai,” o kas „pelai?” Gi gu įmanytų, tie juodvarniai skaitys vaikams bent de- pasakomis apie sulaikymą
snyje jisai paveda Lietuvai. sulyg to, kokios sriovės žmo uždraustų visus susirinki šimčio posmų iš biblijos.” saulės bėgimo aplink žemę
”Pakrapštykit rusą— jisai nės teatrą rengia ir keno iš mus ir prakalbas, kur kal
Klerikalai nuo senai sten dėlto, kad Joshua iki su terp
pradeda — ir galėsit rasti ne leistą veikalą stato.
Kada
giasi
sukristalizuoti Ameri siant suspėtų išskersti savo
bama
ne
ant
jų
naudos.
totorių, bet pakrapštykit Ru
tautininkų
draugija
stato
kos
mokyklas
ir paimti jas priešus, apie Sodomą ir GoŠtai šiomis dienomis So.
siją. o jus tikrai rasite ne ru
daugelyje morą. kur sūnūs motiną, tė
sų. Turkas drasko caro im tokį tuščią ir menką veikalė Bostono parapijonai sušau savo intakon;
periją iš pietų, o vokietys gi lį. kaip „Velnias Išradėjas” kė Labdarystės D-jos sve valstijų stengtasi įvesti mo vas dukterį gėdijo, ir tam
liai įvarė jon savo durtuvą iš arba kitokį „Vienybės Lie tainėje mitingą, kad pasita kyklose religijos mokinimą: panašiomis stačiai jauniems
šiaurės, bet nė vienas jų da! tuvninkų” išleistą veikalą,
rus, kaip suvaldyti įsivyra tatai atsiekti nėra lengva, protams
kenksmingomis.
nepasiekė tikrojo maskolio.
tai
„jų
darbas
neapkainuovusį
savo jegamastį, kuris nes visuomenė su nepasiga- Kad Greinerio sumanymas
Taip stora vra to meškino
jamas.”
Tuomet teatras jau per mišias pradėjo biz nėdinimu žiuri į tai, kaip atmesta, tai ištikrujų reikia
oda.”
Nurodęs, kaip Rusija ap musų „kįla” (lygiai taip, nį daryti. Ir štai policijai laužoma atskiriantis baž pasidžiaugti, bet jėzuitai
linkui yra aptverta užgrieb-1 kaip ir pati „Vienybė Lie jau pranešta, kad tą mitin nyčią nuo valstybės reikalų priešinosi tokio įstatymo
gą išvaikytų, nes tai busiąs įstatymas. Visai nėra ste priėmimui ne todėl, kad
tomis žemėmis, p. Morgan tuvninkų”).
Bet
kada
scenoje
pasirodo
susirinkimas vien „socijalis- bėtinu, jeigu kultūringi vaikus apsaugojus nuo tų
sako:
"Išlipęs iš vokiečių trauki socijalistai. kurie „Vienybės tų” ir "anarchistų,” kurie žmonės priešingi paverti biblijinių, jaunus protus sunio ant Rusijos rubežiaus. L.” veikalų nestato, tai tuo darysią kokį tai suokalbį mui mokslo įstaigų prietarų pudančių, pasakų. Jų sie
jeigu pasažieris išdrįstų už met teatras jau... puola.
prieš bažnyčią ir kunigą. Ir ir tamsos guštomis, bet kad kiu yra, kad prie tų seno te
klausti bent vieno iš krūvos
Tai „bepartyviška” Gran- paskirtoj valandoj salėn tam priešintųsi kunigija da stamento pasakų pilnai pri
barzduotų su kardais prie šopribuvo policija žiūrėti, ką gi ir katalikiškoji — tai kergus katalikų bažnyčios
nų, batais apsiavusių ir pen-: dstryčio organo filozofija.
tinuotų viršininkų, stovinčių
čia tie "anarchistai” darys. jau to jos priešinimosi prie prasimanymus ir su mokslo
prie stoties durų, tai jam at GABRYS MELAGIS IR
Bet ji apsivylė, nes tai buvo žastis gludi peslapties mi- patirtomis ir prirodytomis
sakytų. kad jis yra Rusijoj.
KVAILYS.
susirinkimas
tikrų parapijo- glynuose.
teisybėmis
nesutinkančių
Jeigu vieton to jis teirautųsi; Taip p. Gabrį pavadino
nų,
tik
susirinkimas
ne ku Kaip tik Greinerio įneši pasakų apie dievų trejybes
istorijos, tai jis patirtų, kad jis ’
Zvviązko organas nigo naudai.
yra Lenkijoj. Bet jeigu jis pa lenkų
mą
legislatura
pradėjo vienoj ypatoj, apie prasidė
klaustų ten stovinčių vietosi "Zgoda,” perskaitęs jo išlei
0 štai ir kitas pavyzdis. svarstyt, tuojaus pasirodė jimus iš dvasių šventų, apie
gyventojų, tai jis pozityviai stą brošiūrą „Lithuania and
Charlestovvno kalėjime intrigos,
apsireiškiančios I iš arabiškų amuletų perbutų informuotas, kad jis yra the autonomy of Poland.”
•
i
Ii
e eL'nn
dirbtųi 4į L-oi-ri
katalikiškus
škap
(dalis
Bostono)
sėdi
daug
reikalavimais ___
pripažinimo
Lietuvoj, nežiūrint to, kad; Mums tos Gabrio brošiūros
lietuvių. Suprantama, ka viršenybės ”rienam krikš lierius ryzelių raganiškąją
tai yra vardas, kuris oficialiaij
neteko matyt, bet „Zgoda” lėjimo gyvenimas nuobodus, čioniškųjų
ir griežtai panaikintas.
išpažinimų.” galybę ir šventenybę, apie
"Jei keleivis leistų lietu sako, kad—
tai laikraštis tenai yra la Protestantų sektos pajuto, rožančių poterukų bepras
viui papasakoti da daugiau a"Ji labai įdomi, taip įdomi, bai smagus daiktas. Žmo
kad katalikiški jėzuitai dar mio skaitymo reikalingu
pie Lietuvą, tai iš Rusijos ir
kad stebėtis reikia iš auto
iI buojasi, idant tuoju „vienu mą, apie ištvirkėlio senber
gus
žino
kas
dedasi
plačiam
Lenkijos nedaug kas ir telik
riaus drąsos, jeigu nesidrovė
tų. o Prūsija visiškai išnyk
jo spausdinti ant popieros to pasaulyje, nuo kurio jisai išpažinimu” pripažint kata- nio (kunigo) nekaltumą ir
tų. Nes nuo Karaliaučiaus iki
kių kvailysčių ir istorijos iš atskirtas kalėjimo sienomis, likizmas, bet kad tie įvairus šventumą bei galę atleisti
Smolensko ir nuo Baltijos iki
kraipymų.
ir skaitant tasai nuobodus krikščioniški
išpažinimai piktadariui kaltes už ki
Juoduju jūrių 400 ar 500 me
"Užteks paduoti iš tos bro gyvenimas netaip jaučia
nei vienas nerado persve- tiems žmonėms padarytas
tų atgal viskas buvo Lietuva.; šiūros keliatą ištraukų, kuri
mas.
Todėl
į
Charlestovvno
riančios didžiumos parėmi skriaudas, ir padaryti nusi
Kas yra didžioji rusų tvirto
iš vienos pusės aiškiai paro
kalėjimą
eina
keliatas
lie

mo, tai iš katalikų pusės dėjėlį vėl geru ir pilnai ne
vė Brest-Litovsk ? Tai Lie- Į do visišką istorijos nepažino
tuvos Brastas. O Prūsija ar
jimą. iš kitos gi pusės ten- tuvišku laikraščių, tų tarpe nasinylė protestai priešais kaltu žmogumi. Visos tos
teutonu? Visai ne teutonų.i dencijinę jo linkui lenkų ne ir "Keleivis.”
Ir štai šio Greinerio įnešimą.
pasakos nemažiau kenksbet lietuviu...
apykanta ir begalinį kvailu mis dienomis kalėjimo ”warimingos
žmonijai už biblijos
”0 Kosciuško lenkas ? Vi-; mą. šalia didelės dozos taip
Jėzuitams
rupi
ne
den’as” mums praneša ga ti vaikus tikėjimo iš „švent_ t zvdiskos religijos pasakas,
sai ne. lietuvis. O Mickevi
pat neprotingo piktumo.”
vęs iš musų kaimyno lietu raščio,” kurį dagi koks pro-'iTodėl nei žydiškos, nei krik
čius? Taipgi lietuvis.
Ar
Po
šitokios
įžangos
„Zgo

vių
kunigo laišką, kad „Ke
ščioniškos, nei katalikiškos
yra ir lietuvių kalba? žino
ma : da senesnė negu graikų da” paduoda keliatą ištrau leivio” kalėjiman neįleistų, testonas mokytojas vaikams relgijos mokinimui neturi
arba lotinu.
Francuzų geo kų iš Gabrio brošiūros ir ša nes tai’ esąs labai pavojin gali savotiškai aiškinti ir i būti vietos viešose mokyklografas Rečius skaitė ją gra lia jų talpina keliatą doku
leisti vaikams išsidirbti sau cp *
žesne kalba da negu francu- mentų iš Lietuvos-Lenkijos gas laikraštis.
abejonę apie „nekalčiausį.
Pagalvok skaitytojau, švenčiausios panelės prasi- Ii Laisvi Amerikos piliečiai
zn, italu arba ispanų kalbos..." istorijos, kurie parodo, kad
įg privalo pasižiūrėti į jėzuitų
•Jisai žino, kad 1889 me „daktaras” Gabrys ištikrujų kas-gi butų, jei toksai kuni dėjimą.” apie „gimimus ič
gas turėtų tokią galvbę, dvasios šventos” ir toms pa politiką ir parodyti, kad jų
tais caro žandarai sudegino nežino, ką jis kalba.
kaip gubernatorius? Kas našias katalikiškas dogmas; vieta prie altoriaus, o ne
1,000 svaru lietuvių litera
tūros, už ką paskui lietuviai
KAM GERIAU TINKA butų, jei kunigų suorgani jėzuitams rupi paimti pil- vafetybes ir visuomenes reidegindavo rusų knygas, ku „CICILIKŲ” VARDAS? zuota klerikalų partija pra non kontrolėn mokinių pro kalai.
vestų į valdžią savo žmo tus, kad iš jų auklėjamos
J. B. S.
rias valdžia jiems bruko.
Tūlas
pastabų
rašytojas
nes?
Butų sunaikintas
Jis taipgi pasako, kad revo
” sako, kad— kiekvienas laikraštis ir iaunuomenės padarius juo
liucija atidarė lietuvių kal „Naujienose
Materializmas pagimdo
dąsias šimtines, reikalingas
” ’Cicilikais’ Lietuvos žmo
bai mokyklų duris, bet ofici- nės praminė tuos gaivalus, kiekviena knyga, kur tik a- jėzuitiškų tamsių tikslų at-l
kares.
ialė kalba visgi buvo rusų.
kurie nukrypo nuo socialistų pie kunigus butų parašyta siekimui. Jų tuos tikslus
Kunigai sako, kad karę
kelio, ir tapo arba prašalinti nors žodis teisvbės.
"Ke nušvietė iau savo straipsnyj pagimdė materializmas. JeiToliaus jis rašo:
iš socialistu organizacijos ar leivis.” "Kova,” "Laisvė,”
"Lietuviai sako, kad senai
ba buvo priversti patįs iš ios „Naujienos,” „Tėvynė.” ”A- A. Karalius, todėl skaityto- gu ištikrujų jie prie to per
atgal, prieš lenkinimo ir ru
lui jau gali būt aišku, kodėl sitikrinimo jau priėjo, tai
pasitraukti. Taigi ’cicilikų*
sinimo laikotarpius, jų buvo
teitis
”
—
visi
butų
uždaryti.
vardas
kaip
tik
tiktu
tokiems
7.000,000. Dabar jie sako,
jėzuitai pasmerkė ir neleido1 aišku, kad pripažino markponams, kaip Sirvydas. Jan Tokios organizacijos, kaip įstatymu paversti Greine-! sizmą, kuris irgi prirodo,
dar yra 3.000,000 su kelioli
kauskas. Karosas. Grikštas ir SLA., LSS. ir tokios draugi
ka šimtu tūkstančiu Suvieny
rio sumanymą, nes jie tikisi į kad visos karės, kokios tik
t. t.”
tose Valstijose.
Rusai prijos, kaip So. Bostono "Gabi risriena paimsią savo kon-ikada
1 ’ ’buvo, kilo ir kįla dėl
pažista, kad lietuviu gyven
Čia pasakyta da neviskas. ja” ir kitos, butų uždraus
trolėn
viešas
mokyklas.
ekonominių sąlygų. O tas
tojų yra 1,700,000.” ‘
Lietuvoj gi „cicilikavo” Ga tos, nes jos veika kunigų nePavojus iš čia gresia ne sąlygas pagamindavo seno
AMERIKOS VOKIEČIAI brio-Paršaičio brolis, Pra siklausdamos ir savo centų tik mokslui ir civilizacijai, vėj ponijos naujų vergų jieBALSUOS Už SOCI.JA- nas Siūlelis (tikra jo pavar neaukauja „ant Dievo gar bet ir Amerikos laisvei ir vi škojimas. vėliaus feodaliz
dė Paršaitis). Taigi „cicili- bės.”
LISTĄ.
suomenės moralybei. Kas mas, o šioj gadynėj kapitali
kų” vardas tiktų ir visai
Visa
tai
parodo,
kaip
pa

„Laisvė” cituoja vokiečių
zmas.
vojinga yra žmonių laisvei to pavojaus nemato, turi bū
oatriotų laikraščio „Father- Gabrio kompanijai.
ti ar protišku neregiu arba
Kunigija senovėje ginda
kunigų politika.
land” šitokį išsitarimą:
KLAUSIMAS VIETOJE.
veidmainiu,
nebepaisančiu
vo patricijų, baudžiavos lai
"Jeigu p. Wilsonas bus no
žmonių
ateities,
leidžiančiu
kais žemvaldžių, o šiandien
„Naujienose” skaitoma:
minuotas kaipo demokratų
Išbadėjusie žmonės kelia
jėzuitams
kalti
vergijos
kapitalistu reikalus, tuo bu
"Pardavinėti lotus ir na akis danguosna ir prasižio
partijos kandidatas į prezi
mus
lietuviams
Amerikoje
dentus. o p. Rooseveltas gaus
du aktvviškai prisidėdama
pančius.
vra nepatriotiškas darbas, ba ję laukia, lyg kad nežino,
republikonu norpinaciją. tuo
prie surengimo kariu.
Suprantama,
kad
laisva

jis sulaiko žmones nuo griži-l iog iš ten tik lietus gali nu
met mes (vokiečiai) galėsim
Lukšių Juozas.
manis turi pasmerkti ir
mo į tėvynę. Taip mokina kristi.
nuspręsti, kuris iš jų yra

Pas juos viskas atbulai.

Švento Juozapo "ščėslyvos
smerties” organą beskai
tant, manai: ar tie žmonės
sapnuoja ar karštligės ap
imti klajoja. Džiaugiasi ir
garsiai giriasi tuomi, kad
katalikai auga, o socialistai
puola. Matomai dar ir dvi
dešimtame šimtmetyje tiki
ma į stebuklus, kitaip nega
lima pripažinti, jog pasenę
ir atgyvenę daigtai galėtų
augti, arba kad pavasaryje
ledas ant vandenų storėtų, o
susprogusie medžiai nugel
stų ir jų lapai pultų. Toks
apsireiškimas butų stebuk
lu, bet tokių stebuklų žmo
nijai dar neteko matyli.
♦

*

♦

Jeigu taip, tai kas darbi
ninkams lieka daryti? Mes
ti auginus kuniginį katalikizmą, kuris reiškia didėji
mą darbininkams slogos, o
imties už darbo, kad apgy
nus savo būvį ir paėmus pil
ną atlyginimą už savo triū
są.
Ir susipratę darbininkai
tatai jau ir daro. Jų reika
lavimas atiduot jiems tai,
kas jiems teisingai priguli,
su kožna diena auga ir plė
tojasi, o išnaudotojams pa
grindas iš po kojų smunka.

Jeigu kunigai mano, jog
kunigo pilvas reiškia katalikizmą, o darbininkų turtin
gumas reiškia socializmą,
tai tokią nuomonę galima
butų priažinti teisinga, nes
ištikrujų kunigų katalikizmas auga, o darbininkų tur
tingumas su kožnais metais
mažėja.
♦

♦

♦

„Vienybė
Lietuvninkų”
piktinasi, kad tūlas socialis
tas dėl moteriškės atžengė
žingsnį atgal ir parėmė žmo
niją nelaisvės pančiuose lai
kančiąja įstaigą.
Kaipgi tą jos „pasipikti
nimą” reik suprast? Juk
jį, iš laisvamanės virtusi da
vatka. taip toli nuėjo atgal,
kad jai pačiai prietarai liko
šventenybe ir nuolat socia
listus kandžioja savo piktu
liežiuviu už tai, kad griauja
seną tvarką. Ji nepasipik
tino. kad labai nesenai viens
jos leidėjų taipgi ėmė šliubą
bažnyčioje, tik veidmainiš
kai nežinia aDsimetusi klau
sia kur ėmė šliubą p. Gugis.
Hm... Ar kartais ji ne
leistu mums paklaust kur ėmė šliubą Sirvydo tėvas?
♦

«

♦

Tautininkų partija, kuri
likosi sutverta Philadelphijoj, „Ateities” redaktoriui
neoatinka. Mat kaip „V.
L.” sako, p. Rimka gyvena
rytojumi, tas reiškia žengia
Dirmyn, o tautininkų parti
ja į pirmuosius viršiausius
savo vadovus išrinko poną
Romą Karužą. To žmogaus
ėiimas „pirmyn” rodo, kad
jis iš kairės ir iš dešinės ei
na tik į vidurį, galbūt, kad
ateities jieškotojui ir nema
lonu, jog tautininkų partija
nepadarys pažangos ir apie
rytojaus pasisekimą nei ne
svajoja. Geriau tripsėti ant
vietos ir naudoties iš šios
dienos sūkurio.
Sibilis.
*
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„Tėvynė” No. 48 praneša
idomią naujieną, nes apskel
bia žinią, kad Petrogrado
gubernatorius ir gubernijos
raštinė išsikraustė j Sarato
vą. Kurių dievų Petrogra
do gubernatorius bėgo į Sa
ratovą, kada Varsavos general-gubematorius
atsi
kraustė į Petrogradą. ”T.”
nepaaiškina. O gal čia su
Petrogradu vra taip, kaip
anuo syk su St. Marino Alpuose?
Fritzas.

UI pagarsinimas nei redakci LONDONAS, ANGLIJA. įma daugiau ką išprovoti.
ja, nei administracija neatsako.
Darbininkų gyvenimas ! Pastaruoju laiku du lietu
Skaitytojai patįs turite save
viai New Yorko valstijos
Londone.
daboti ir jokiems daug žadan-!
teisme išreikalavo iš komtiems už maža pinigų apgarsini-'
Londonas
su
savo
priepanjj^ viens 700 dol. o antmus netikėti ir pinigų nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais miesčiais apima apie 100 ras 8,000 dol. Da vieno lie
daiktais. Dažniausia tokie skel keturkampių mylių. Gyven tuvio byla nėra pasibaigus,1
bimai esti tik pigi apgavystė ir tojų su visais tais priemie
ii negudrių žmonių pinigų vi sčiais priskaitoma į 12 mi kuri taipgi N. Y. vedama.
Bet dabar, kad kompanija
liojimas.
Miestas vietomis turės nuo darbininkų para
“Keleivio” Administracija. lijonų.

DIDELE NAUJIENA!

TEATRAS

SKAITYKIT VISI!

STATOMAS SCENOJE PUIKIĄSIAS LIETUVIŲ KALBOJE VEIKALAS

“DU BROLIU”

gražus, vietomis gi kaip ir šus, tai nebus galima ir N. |
Yorkas bei Chicago — Y. valstijos teisman kreip
IORESPONDENCIJOS New
purvinas ir skurdus.
Tai ties, nes parašas liudys, kad
darbo žmonių buveinės.
sutinki su N. J. valsijos tie
FITCHBURG, MASS.
Didesnių fabrikų pačia soms. Reikėjo darbinin
•n
Tarptautinis vakaras.
me Londone nėra, tik smul kams gerai pagalvoti pirma,
Sausio 9d. įvyko čia Suo kesnės išdirbystės įstaigos. negu duoti savo parašus.
mių socialistų surengtas Darbininkų
išnaudojimas Jei butų buvęs didesnis
tarptautinis—kosmopolitiš didelis; dirba ilgas valandas susipratimas tarpe darbi
kas vakaras dėl suartinimo — mažiausiai 11 valandų: ninkų, tai jie prigulėtų kiek
įvairių tautų organizuotų nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. vienas į unijas ir socijalisdarbininkų, kad juos surišus Kiti dirba ir po 16 valandų. tiškas organizacijas, per ką
bendran veikiman. Koncer Išskyrus amunicijos bei ka- butų galėję atsispirti. Datas buvo labai gražus ir įs reivijai drapanų siuvimo bar-gi vienam nieko negali
i į ’
pūdingas. Pirm koncerto dirbtuves, kitokie darbai ma padaryti. Nepasirašysi,
t L
suomiai socialistai atlaikė silpnai eina. Tūlos rubsiu- tai eik lauk, nustojęs darbą.
anglų kalboj susirinkimą, vystės firmos ganėtinai ka Tas parodo, kad reikia pri
kad parodžius kitų tautų so rės metu pralobo, bet dar gulėti į darbininkiškas or
cialistams kaip susirinkimai bininkams
skurdas nesi ganizacijas, nes niekas ne
laikomi ir klausimai svars traukia iš po kojų.
pagelbės, tik musų pačių su
tomi. Pavizdis puikus. Iš Kad kareivių pritrūksta, sipratimas ir organizacijos.
rinkta iš įvairių tautų socia- tai valdžia sumanė ir dir
Kuns Albert.
listiškų kuopų atstovai į bančius darbininkus išsiųsti
bendrą komitetą, kurio prie skerdyklon; girdi, rubus pa
GARDNER, MASS.
derme yra veikti vietos mie siųs Amerikos kriaučiai. I Klerikalai bijosi socialistų.
sto reikaluose, ypač politi Moteris ir merginos užėmu
Vietos anglai-šventakupkoje.
sios darbininkų vietas net riai parengė prakalbas. So
Koncertą atidarė Suomių ir • amunicijos fabrikose;
socialistų puikiai išlavintas gatvekarių, traukinių, įvai cialistai pasiūlo, kad stotų
didelis benas, pagrajinimu rių vežėjų ir kitus lengves-| diskusijon su socialistais,
„Raudona vėliava” ir „In nius darbus atlieka moteriš-|! bet dievo vergai pabijojo
ternacionalas.” Suomių, an kės, o joms mokestis kur-ji socialistų. Prakalbos įvyko
glų, rusų ir vokiečių kalbo kas mažesnė, negu vyrai už ; 5 d. sausio. Kalbėtojumi
se pasakė trumpas prakal tuos darbus imdavo. Pirma buvo ex-socialistas Goldbas drgas Nuorteva, ”Rai- mat negalima buvo kapitali steinas, kuris virtęs klerika
vaajau” dienraščio redakto stams išsiteisinti, kad dėl lu. Suprantama, kaipo pa
rius. Suomių kalba sudai stokos vyrų turi imti dar bėgėlis jis ir savo prakalbo
navo (solo) drgas A. E. U- ban moteris; nes minios be se niekino tik socialistus, tesenius ir duetą Usenius ir J. darbių slankiodavo gatvė čiaus į diskusijas su sociali
Surjala. Dainas pakartoti mis, giedodami: ”God save stais neišdrįso stoti.
iššaukė neišpasakytai entu- the king and country,” da Sausio 8 d. anglai socialis
zijastiškas publikos aplodis- bar kas kita. Kad ir likę tai parengė prakalbas ir
■
IT®aj
mentas. Taipgi žavėjančiai be darbo vyrai nenori eiti kalbėtojas James O’Neal at
dainavo ir milžiniškas Suo karės laukan, kad iš jų ten sakė į kiekvieną Goldsteino
-y
. - - --- -.-v- - Xmių choras.
darvtų dešras, tai valdžia argumentą.
Sausio
1
d.
LSS.
89
kuopa
Gaila, kad kitų tautų so iveda priverstiną ėmimą
cialistų kuopos niekuomi karėn visų sveikų vyrų. Gi statė scenoje „KontrabandŠis puikus veikalas dar pirma kartu statomas scenoje. Ji
Lošimas su dainomis ir šokiais ant scenos. Lošime dalyvau
prie šio vakaro pagrąžinimo sugrįžusieji nuo karės lau ninkai.” Sulošta gana ge galima pavadint musų scenos papuošalu. Jis puikiai atvaizdi ja apie 50 aktorių. Kiekvienas ant savo sieninio kalendoriaus
negalėjo prisidėti, vien kal ko be rankų, be kojų, be a- rai, nors veikalas ir nelabai na lietuvių išeivių gyvenimą Amerikoje. Jis aiškiai parodo, perbraukite raudonu paišiuku 22 Sausio (January), kad nepa
bėtojais. Anglų kalboj kal kių gah slankioti gatvėmis geras. Po vaidinimui buvo prie ko priveda musų brolius tamsumas ir girtuoklystė. Vei mirštumėte. Taipgi pasakykit visiems savo draugams ir pažįs
kalas ”Du Broliu” kiekvienam lietuviui atidarys akis ir parodys tamiems. Jie padėkavos jums už tai.
bėjo vietinės anglų soc. par ir giedoti "Hallelluia I am šokiai su skrajojančia kra- kas
musų tarpe bloga ir nupeiktina. o kas gera ir pagirtina,
tijos kuopos narys drgas bum...” Ir dabar iau nesi sa. Dovanas už atvirutes šis veikalas—tai gyvenimo mokykla.
TIK1ETŲ KAINOS: 25c., 50c., 75c. ir 1 doleris.
Morese ir nuo Young People mato gatvėse sveikų vyrų; gavo E. Sabaliauskaitė —
Todėl gerbiamieji Brooklyno ir apielinkių lietuviai, visi, kas
knygą
"Mozeris
ir
Socializ

Socialist Legue p-lė Minnie tik vaikai, seniai bei karės
tik galit, ateikit pasižiūrėti šio perstatymo. Turėsit progą gar
mas” ir M. Jakubėnas — džiai pasijuokt ir apsiverkt.
širdingai kviečia
Cohen. Nuo lietuvių kalbė aukos.
L.S.S. 19-ta KRUOPA.
jo drgas J. B. Smelstorius. Jeigu dabar Londonas at- j „Rankpelni.” Abelnai va
karas puikiai pavyko.
Kadangi koncerto progra
Newton Upper Falls,
Elizabeth, N. J.— Naujų New Britain, Conn. Sau
i nutarė
Kas
mums
rašoma.
mas buvo platus, tai kalbė tai po karei tas paveikslas
Mass.
—
L.
D.
S.
3
kuopa
iš
Metų
dieną du konkurentai sio 2 d. čia žadėjo būti „pui
tojų kalbos buvo trumpos, bus dar pasibaisėtinesnis; surengti prakalbas ir užsiNorwoodo surengė čia 1 d. smuklininkaii tturbut
—’~_L nu kus teatras,” kaip skelbė
vien tik paaiškinančios to mergaitės ir vaikai nuo kū kviesti kalbėtoją M. X. Mo Waterbury, Conn.— Sau sausio vakarą. Sulošė teat sprendė užbaigti savo var plakatai, bet ant nelaimės to
kių bendrų susirinkimų dikystės besidemoralizuoda- ckų. Gi Šv. Petro ir Povilo sio 3 d. šičia kalbėjo kun. rą, laikė prakalbas ir ant žytines dueliumi. Suėję puikaus teatro neteko maty
svarbą.
mi fabrikose išaugs tik į Dr-tė nutarė surengti pra Kemėšis apie darbininkų galo buvo šokiai. Kalbėjo vieno jų saliune ir sustoję ti, kadangi publikai susirin
kalbas Žvmantienei (Žemai
Publikos buvo pilnutėlė draugijos išmatas.
tei),
kątik atvykusiai iš Lie reikalus. Kaip jam darbi J. Jaruševičius ir V. Kudir viens vienoj' kits kitoj pusėj kus paskelbė, kad kiekvie
didelė Suomių svetainė ir
Gruodžio 11 d. buvo pa tuvos.
ninkų reikalai ištikrujų ru ka, aiškino Lietuvių Darbi baro pradėjo šaudytis, tik nas atsiimtų savo pinigus
visi jautėsi tarsi viena šei skutinė diena liuosnorių kapi, matoma aiškiai iš jo iš ninkų Sąjungos naudingu 'veltui buvo jiems tas dar už tikietus ir eitų namon,
myna. Užsiganėdinimas ir riumenėn stojimo. Nuo tos Sausio 3 d. Haywood Bros. niekinimo socialistų.
Ta mą. Tik kaž-kodėl darbi ybas. Ant ryt teisėjas turė- nesą "tokie perstatymai nesmagumas matomas buvo dienos užstoja priverstinas & Wakefield Co. dirbtuvėje sai begėdis pripasakojo, kad ninkai to naudingumo ne ! jo daug darbo su jais ir net daleidžiami.” Kiek teko su
sustreikavo darbininkės ir
kiekviename veide.
ėmimas. Pažiūrėsime, kas i 4 dienas streiką laimėjo. socialistai surengė karę ir suprato ; gal žino, kad tą są ■kitam kartui turėjo palikti žinoti, tai tas „puikus teat
Ispanų šokį labai gražiai iš to bus. Su liuosnoriais
griauja darbininkiško gy jungą veda kunigai — gana 'tą darbą užbaigti. Berods, ras” turėjo susidėti iš indipašoko dvi jaunos mergai mat nesvki būdavo juokingų (Daugiau apie tai žiūrėk ži venimo pamatus.
(Taip, to, kad niekas n e si rašė? net • viens priešininkų sužeistas joniškų kariškų šokių, ku
tės Y. P. S. L. narės. Ant- ir valdžiai nesmagių atsiti niose ”Iš Amerikos.” R.). skurdžių proletarų šiądieni- ir „darbininkiško” „Darbi- )3 šūviais ir gydytojams pa riuos butų šokę nusidažę
LSS. 89 kuopa nusisamdę
gaio koncertas užbaigta vi kimų. Alkoholiumi aosvai- puikią
sau veidus mūsiškiai „yandidelę svetainę už 45 nio gyvenimo pamatus so ninko” niekam nepasisekė niekė darbo. Tai mat.
sos publikos atsistojimu ir gusieji ir kvailo pasididžia dol. randos
kės,
” — jauni vaikėzai, ku
Parapi
jonas.
mėnesiui. Tiki cialistai griauja, nes tas užrašyti. Ištikrujų musų
Internacionalo atgiedojimu. vimo vedami daugelis užsi masi, kad dabar
riems Charles Chaplin yra
kuopos vei gyvenimas nėra gyvenimu, čianykščiai lietuviai darbi
Viena bendra gaida skam rašydavo. bet išsipagirojus
augščiausiu
idealu.
tik
vergija,
ir
stato
naujus
ninkai
pasirodė
daugiau
iš

Linkėtina
Springfield, III.— Per Ka T.M.D. vietos
bėjo įvairių kalbų žodžiai. bėgdavo į ofisą ir atšaukda kimas pakils.
kuopa savo
laisvo ir laimingo visai žmo manančiais už pp. kalbėto lėdas gerai nusilinksminęs
Galima buvo pasigerėti, vo savo norą, nesą, girdi, kuopuikiausios kloties.
Onytė. nijai gyvenimo pamatus. jus, kurie aiškina, kad vis lietuviškas policmanas no paskutiniame susirinkime
ypač suomiais, kurie visi ”aš per klaidą užsirašiau.”
Red.). Aiškino, kad darbi ką pasaulyje tik katalikai rėjo sustabdyt lietuvių link nutarė daugiau dėti domos
nuo vaiko iki senelio, nuo Dabar įvedant priverstiną
ninkams būtinai reikalin sutveria.
K. J. M. smybę saliune, bet gavo, vidurinėms draugijos reika
L0WELL, MASS.
jauno mergelės iki žilai ėmimą galima laukti ir
Dėdė.
gas tikėjimas, kuris per du
nabagas, gerai į kailį. Mat lams.
Iš musų darbavimosi.
bobutei sujungtais balsais griežto darbininkų tam pa
tūkstančiu metų žmonijai
Weaver, III.— Naujų me girtas su girtu nepradėk a- Youngstown, Ohio. Sau
Sausio 2 d. Aušros Vartų jokios naudos neatnešė, nes
gieda visiems gerai ži sipriešinimo.
tų
pas tūlą Simaną pie tiesą rokuoties.
sio 2 d. LSS. 56 kuopa turė
nomą Internacionalo himną.
J. E. Vasaitis. Dr-ja (moterų) turėjo savo nei žmonių skerdynių nesu K. dienoje
pakelta
linksmybė
prie
jo
prakalbas.
Kalbėjo A.
prakalbas. Kalbėjo K. šeš laiko.
Visa tai matant, girdint ir
Darbininkams pri bačkutės. Kad tos linksmy Per Naujus Metus T. D.
Žagaras.
Publikos
buvo
jaučiant taip ir pajunti pa
tokas, aiškindamas draugy derėtų vyt šalin tokius juo
B. statė scenoje veikalą
ELIZABETH, N J.
bės
blaivam
žmogui
tikrai
svetainė. Prakalba
stės reikalingumą ir apie dus vadovus, ką laimina
garbą tai tautai, kuri savo
„Kerštinga meilė.” Sulošė pilna
---- ---Darbininkai
parsiduoda
šlykščiomis
išrodė,
tai
viens
Europos karę. Publikos bu darbininkų skurdą ir prie
gerai, žmonių buvo gana: buvo gera, Buvo statomi
morale spėka ir žmonijos
vergijon.
Simano
įnamių
paprašė,
kad
meile stoja virš visų kitų
vo nemažai. Tik nesmagu, spaudą.
Vargšas. bent sykį jas užbaigtų, nes daug ir vakaras visais at-į ^ausimaL J kuriuos kalbėtojas gerai atsakė. Aukų
Su pradžia šių metų Sin- kad tūli mūsiškiai sportetautų.
žvilgiais nusisekė.
kaimynai
keikia
ir
kad
ga

lėšoms padengti surinkta
gerio
kompanija
pareikala

liai nemoka viešuose susi
Lietuvių čia buvo virš 80
Sausio 16 d. žadama tas $4.44, už ką reik tart ačiū.
vus
užmigt
gali
kreiptis
Jersey
City,
N.
J.
—
Kata

asmenų. Ir drgui Smelsto- vo nuo visų savo darbininkų rinkimuose žmoniškai apsi
likas Žilvitis užpuolė "socia prie policijos, kad ta pada pats veikalas sulošti LSS. Turiu dar pridurti, kad F.
riui užklausus ar lietuviai parašu, matomai tas jai bus eiti. Gėda jiems.
29 kuopos naudai. Kuopa
nori tokių bendrų vakarų ir reikalinga dėl ateities, jei Sausio 1 d. D.L.K. Algir listą” ir pradėjo jį mušt. rytų tvarką. Girtuoklai su tą dieną apvaikščios savo S. Thompson „Kel.” No. 51,
p. m. apie „senmerges” pri
ar mano tokius parengimus atsitiks su kuriuo darbinin do Dr-stė turėjo savo balių. Užpultasis klausia, už ką jį šeimininku priešakyje to 10-metines sukaktuves.
melavo, nes ne merginos, tik
paremti, kuone visi, kas tik kų nelaimė, kad tas negalė Pelno žvilgsniu balius gerai muša, o katalikas atrėžia: žmogaus daigtus tuoj išme
Jaunas
Vaikas.
tė
laukan
ir
jį
patį
nakties!
„o
ko
neini
į
bažnyčią,
kam
senberniai kalti už „triukš
tų
bylą
užvesti.
pavyko.
iš lietuvių čia buvo, sustojo,
laiku
išvarė
ant
gatvės.
tu
socialistas!...
”
Bet
štai
mą.”
J. S. M.
priparodvdami savo puikius
Kiek ligšiol buvo bylų LSS. 203 kuopa ant 22 d.
Kalnakasis.
norus. Pasirodė, kad ir lie kompanijos su sužeistais sausio rengia Maskaradini pasirodo, kad jis užpuolė ir
Shirley, Mass.— Darbai
Atitaisymas paklaidos.
tuviai savo susipratime pra darbinnkais New Jersey vakarą, o 23 d. laikys disku mušė tokį pat kaip jis kata
čia eina gerai, iš kitur at-.
liką,
kuris
pasigėrusiojo
alenkė netik savo kaimynus valstjoj, tai labai retas atsi sijų susirinkimą. Diskusi
Rockford, I1L— Sausio 1 vykusiam darbas galima' "Keleivio” No. 52 kores
lenkus, kurių čia nei kalbė- tikimas, kad sužeistas dar joms tema paskirta ”Ar ka kyse pasirodė socialistu.
iš Seattle,
tamsu-! pondencijoje
d. Socialistų Jaunimo Pa+e- trauti. Darbininkų....
tojaus nebuvo, bet ir fran- bininkas ką laimėtų.
Tik talikas gali būt socialistu?”
Musų parapijonjs netik lis surengė koncertą. Kon-I mas didelis, o pasekmėje to. Wash. pasakyta, kad 21 d.
0.1 gaba-; cnnronf
omo
ori T’ti'iIri veto cillicin
cno—
cuzus ir kitų tautų Fitch- pastaruoju laiku pragudrėsausio IRO
182 Irnnno
kuopa ctotva
statys sce
suprantama,
girtuoklystė
Lietuvių kooperacija pui- smuklėse ausis vieni kitiems certas susidėjo iš 24
burge gyvenančius žmones. jus darbininkams, jei kuris kiai išsivysto. Prasidėjo su daužo, bet ir savo mitinguo lėlių: dainų, monologų, de- i užima pirmą vietą. Traukinės noje dramą „Pirmi Žings
Tas faktas malonu yra pa susižeidžia per kompanijos mažu kanitalu, o dabar jau se. Nesenai vienam savo klamacijų ir įvairių juoke-' dainos ir armonikai, tai jų niai,” o turi būti 2 dieną sau
minėti. Taigi ir vienvkimės kalte, tai užveda bylą jau keliatą šimtų dolerių turi nariui susirinkime žandus lių. Publikos buvo anie 300 idealai. Kokie tų gužynių sio.
visų tautų darbininkai!
Klaida įvyko per nepatėne New Jersey valstijoj, bet atidėtų pinigų, ir krautuvė apdaužė. Mat tai pas juos asmenų. Po koncertui bu-1 vaikiai, nesunku suprasti.
J. Muraška.
Šventakupris. mijimą zeceriškos klaidos.
New Yorko, kur visgi gali- rilna tavoro. Pinavijo žiedas. artimo meilė.
KudriB.ro šokiai. Senas Kareivis.

Subatoj, 22 Sausio {Jan.,! 1916. Pradžia nuo 8 vai vak.
McCaddin Hali BrooMyn, N. Y.
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Galų-gale lą tuščią salukę priplaukus,
ir kažin kaip tave nas jo žigsnis turėtų būt tu ir specialiai reikalingais nepatogumus.
skriaustų, išnaudotų, inur- žmonėms pavyzdžiu. Todėl prietaisais. O mano pavel- sutiko išreikalavęs sau pil- jis išsėdo iš laivo ir, iškalno
mėti prieš tai nevalia. Nors jo gyvenimas neturėtų būt dėtas po tėvo turtas beveik ną liuosą tei:sę surengti eks- apsirūpinęs, pabėgo.
tu mirtum skurde, o, jis į slepiamas.
Jis turėtų būt I visas jau išėjo dėlei tų ma- pediciją, ir keliausiąs tik — 0 kas atmokėjo šėrimaudytųsi pertekliuose, ka-i aiškus. O jeigu jisai sle no kelionių. Šiuo tarpu pas tuomet, kad jam bus pripa ninkams?
ziruotų, iš aukaujamų ”ant piamas, jeigu apie jį drau mane suvisai nėra pinigų. žinta teisė vadovauti to išdo
— Gudresni pardavė sav®
užkariavimą.
Bet
dėlei
Dievo garbės” pinigų savo džiama žmonėms kalbėt, tai
— Bet jus juk galėjote pa
serus paikesniems ir ap
gaspadinėms parėdus pirk reiškia, kad tenai yra kas siskolinti pinigų kiek tik surengimo ekspedicijos delei skelbė bendrovės subankrutų ir pasogą krautų, nors ji- ■ nors negerai ir todėl mes reikia — pastebėjo vienas parupinimo visako, kas rei tijimą ir jos prezidento ir
sai aiškiai vestų nepadorų privalom kuodaugiausia a- klausytojų, pas kurį mato kalinga kelionei ir planui, kasininko žuvimą.
gyvenimą, kalbėt apie tail pie jį kalbėt.
mas buvo neramumo augi jis pareikalavo milžiniškos
sumos gyvo pinigo. Sutar
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—
Ar
gi
jus
pažįstate
to

valia butų kritikuoti? Jei-irlula’ , , . , _
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Suprantama, kad tas kas son Co.”
redaktorė. Mat tame laik
nerizikuoja neturi šansų
raštyje
ji karštai agituoda
Netrukus
bendrovėn
pra

laimėti, tečiaus visgi aš ma
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piniguočius,
gu paprastas užtikrinimas riuose aprašyta iki smulk džia turi pasirūpinti, idant
gerbiamasai Simonas Geiso- , klausytojų atsirado, tokie beturčio keliauninko, kuris menų Jasono gyvenimas, jo kiekviena moteris butų dak
nas šiaip mums papasakojo: mulkiai, kurie pašiepiančiai taip didelio užsitikėjimo nei neišpasakytas teisingumas, taro pamokinta, kaip šva
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torney pasiūlė jai prisipa
dengia didelė uolos skala,
— O kaip tu tai žinai?
Todėl bedievis visuomet no tūlas vargdienis vardu apaugusi dagi iš visų trijų Apsiviešpatavusi tyla tar kuo tamsus gyventojai ne žinti prie kaltės pirm teis
— Aš matau, vaike, kad be I yra suvaržytas.
Socialis Jason. Jeigu daleisti, kad
pe klausytojų leido matyli, moka naudoties, negaila ir
ir užmokėjus nedidelę
Dievo pagalbos tau sunku tai, žiūrėk, ir balius rengia skambantis pinigas buvo pusių tankiais krūmais. Aš kaip gerbiamųjų kapitalis šimtų tūkstančių žmonių gy mo
pabaudą
viską už
gyventi.
Skaitai tas kny be alaus, ba bijosi pasigert. žinomas tais laikais, tai Ja visiškai netikėtinai užėjau. tų veidai surimtėjo, kaip jų vasties, nes tie turtai užti baigti, bet tuomi
ji nesutiko, nes
gas skaitai, mokiniesi-moki- Saliunuose aš taipgi niekad sonas tečiaus pinigo dar ne Praskleidęs krumus aš pa- kaktos tai niaukiasi, tai krins laimingiausią ateitį, teisybę skelbdama
nesijau
Į
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uolą,
niesi, o nė tu Į kunigus išei socijalistų nematau. Aš pažinojęs; bet skurdas jam
todėl
kiekvieno
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tėvy
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žingeidumo vedamas priėni, nė ką.
negirdėjau da kad socijolis- rodėsi tuo pasibiaurėtines- ijau prie jos, apžvelgiant ją galvose veikia,
kaip jųjų nainio švenčiausia pareiga Ji prašo rašyt protestus
— Į kunigus aš jau senai tai kur ir susimuštų. Na, nis, kad jis turėjo ”gana i iš visų pusių aš radau urvą, ! lupos savo kampučiais išlei yra prisidėti prie to neap- ir siųsti juos teisėjui šitokiu
galėjau išeiti, tėve, bet aš ir kas iš tokio gyvenimo, plačius reikalavimus.” Įsi kurin kištelėjęs galvą aš džia tą smagų jausmą, kurį kainuojamai brangaus ir antrašu: Judge Clayton,
nenoriu.
vaike? Nė jus galit vyriš vaizdinkite, tamistos, kad kuone atviriau augštielnin- pagimdo viltis laimėjimo. švento darbo.
United
Statės
District
— Bet tu. vaike, ir neau kai išsigert, nė pasilinks žmogus, turintis ”plačius kas — iš urvo tamsos mušė Jų akis klausia kitų rodos ir
Pasaka padarė savo. Jei- Court, Post Office Bldg.
reikalavimus,” be abejonės, į akis taip nepaprastas bliz neramiai laukia kas pirmu- II fu koks-nors valdonas jieš- New
gi. Vis toks ir toks!
mint, nė pasimušt!...
York City, kur bus na
— Aš ir augti nonoriu. Ar — Tu, tėve, ir nepasijutai, yra žmogumi plataus palai gėjimas, kad jo gelsvai-rau- tinis prabils, kad išreiškus otų pinigų delei apdirbimo grinėjama jos byla. Taipgi
tau, tėve, rodos, kad žmogus kaip tu čia nužeminai tikėji dumo. Pirmutinė sąlyga, sva šviesa tiesiog apjakina. jų visų bendrą mintį. Ga žemės, kad jinai paskui ne reikia šaukti protesto mi
būtinai turi būt didelis? Ar mą. Tu čia aiškiai priro- kad ką-nors pasiekus — vislų-gale pats seniausias ir štų tikrą žmonėms naudą, tingus ir siųsti rezoliucijas
tu manai, kad turėti didelius dei, kad netikintieji žmonės viena, pinigų ar garbės — Šiek-tiek atsipeikėjęs iš atsargiausias iš jų tarpo pa tai jo karčiausias atsišauki savo kongresmanui ir prez.
kaulus ir daug mėsos, tai la gyvena dug padoriau, ne reikalinga platus gyveni nusistebėjimo ir — prisipa siryžo ir apreiškė daug rei mas, nuodugniausias dalyko Wilsonui. Prašoma ir au
mas: skaitau butinumu pri žinsiu — baimės, kuri išsyk škiantį sakinį, kuris pasiliks išaiškinimas nerastų prita kų. kurias reikia siųsti jos
bai didelė garbė?
Jeigu gu tikintieji.
taip butų, tai daug didesnė — Palauk, vaike, aš pri- durti, kad tas reikalas gy mane apėmė, aš pasiryžau ant visados pinigyno veik rėjų nei šimtinės dalies to pačios šitokiu antrašu: 26
butų garbė būti arkliu, ne rodysiu, kad ir jus nepado- venti yra viršiausia priežas- patirti, kas per medžiaga, mės istorijoje, — ”Kodėl ne- skaičiaus, kokį rado ”The Post avė., New York City.
čia, kuria išteisina savo pra kuri taip keistai šviečia, ir : sutveri mums bendrovės?” Gold Skin Co” bendrovės
gu protaujančiu žmogumi. riai gyvenat.
sižengimus visi kaltininkai, galiu dabar jus užtikrinti, Išgirdo tai Jasonas ir pa paskelbimas. Visi, kas tik
Bet taip nėra. Taigi didu
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pradėk.
ypač milžiniškų katastrofų kad tai buvo tyro aukso vil
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daugiau pavalgyt, didesnių vaike, pasišiaušę?
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kuorimčiaučeverykų, daugiau audeklo — Nes ore daug elektros. sukčius, gi • stambiųjų suk kuone vienu balsu užklausė sį ir galvojantį laukė rezul- išteko pinigų kad nusipir
Gardner, Mass.— Havdrapanoms ir net didesnio — Na jau tu, Maike, ne- čių ir apgavikų, jeigu tik klausvtojai. kurių akvse už- s! lr Kaljanų įauKerezu,- kus šėrą, nei vienas tokių wood
Bros. & Co. kėdžių
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nona.'
t
I
ato
apskelbto
uzreiskimo.
kambario.
Beto, didelis kitrauk. Man rodosi, kad jiems nepasisekė, jie grei siliepsnavo koks tai nepa Įtempęs savo klausą jis neatsisakė, tikėdamas, kad
nendrinių
sėdynių audimo
čiau apgailestauja, negu ap prastas spindėjimas.
žmogus visuomet yra sun tu buvai pas mergas.
aukso vilnos užteks visiems, fabrikoj iš priežasties su
girdėjo
atskirus
be
sąryšio
kaltina.
kus, nerangus — žodžiu, ne - — Tai kas tame blogo?
— Deja! ne. Aukso vil pašnabždomis
išsiveržan- kad paskui be darbo sau mažinimo algos sustreika
—
Aha,
jau
prisipašįsti.
parankumas visais atžvil
Jasonas atydžiai ir aky na turėjo pločio ir ilgio ke- čius žodžius: ”pelnas... šė smagiai gyvenus ir besilink- vo darbininkės. Kadangi
Gerai. Tas parodo, kaip vai tėmydavo į pažiūras sa liatą tūkstančių mastų; rei rai... dividentai... Ikuponai... sminus.
giais.
jos buvo neorganizuotos, tai
— Tai tu, vaike, sakai, kad ;sočiialistai gyvena. Artai vo vienamečių ir galiaus įsi kalinga bent du šimtu žmo abligacijos...” Jis gi pats ma
uauai
vnvv
niekas
kad streiką
’
•
Jasonui
gi
dabar
virto
tu dėlto ir neaugi, kad ne gražu pas mergas vaikš tikino. kad jie visi yra nai nių. kad visa tai paėmus, o šinališkai galvojo apie ma- visai kitoks gyvenimas; ap- išlaimės.netikėjo,
Bet
pasirodė
sta
čiot? Tai tokia jūsų dora. viais žmonėmis, nors ir va aš, kaip jau tamistoms sa
nori būt dideliu?
— Palauk, tėve, o katalikai dina save skeptikais, su kū kiau, buvau juk tik pats vie giškąją pasakos spėką, kei- sitaisė ir pasipuošė brange- čiai stebėtinas apsireiški
— Aš to nesakau.
pas mergas nevaikščioja? dikišku užsidegimu puolasi nas. Be to gi to krašto gy čančią nieką į aukso vilnas, nybėmis, valgė ir gėrė pa- mas, kas taipgi priparodo.
— Kaipgi ne!
Reikalinga jam buvo tik čius brangiausius ir gar- kad moters kebliame padė— Kodėl aš neaugu, aš, •Juk ir tu pats buvai du syk prie parodyto blizgučio ir ventojai nevisai švariomis prasimanvti pasaką apie džiausius valgius ir gėri- me
greičiau
tėve, nežinau. Aš tik sakau, areštuotas, o trečią syki per strimagalviai bėga paskui rankomis žmonės, beabejo- aukso vilną, patįs gerbia- mus, net ir žavėjančiausio- negususiorijentuoja
vyrai.
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kad aš ir nenoriu augti. langą iššokai. Ar tai gra paikiausią fantaziją.
nės, pasivadinus juos tal mieji komercionalistai jau mis moteriškėmis liuosai! tos socijalistų kuopos drau
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langą, kada policmanas lipa Tatai patyręs, jis sugalvo nijų ir aukso vilną pasisa- guli po kojų. Jus patįs, ger- galėjo naudoties, nes kiek-; gams kai bematant streikienėdintas tuo. koks aš esu.
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užvažiuosi, ar tu socialistų lia kalbėt. Taip mano tik tus liuosas improvizacijai
nenusiseks
.
taip,
kaip
jam
iuros
salą
nepripažinti
jos
kad tatai išpildžius, visuveiksi. Kompanija paskel
Mat
salės alngus išdaužysi, ar tai tamsus žmonės.
kelias.
nusisekė
jo.
Tečiaus
jis
iš

Kolchvda,
ir
tą
Kolchydą
pirma
reikia
pasamdyti
iš

bė, kad grižtų dirbti už se
šiap ką padarysi, tik ščyrai kunigai savo parapijonams
kilmingai
užreiškė,
kad
supadėti
kotoliaųsiai
nuo
tė

tikimus
žmones;
antra,
rei

ną mokestį, bet streikierės
iš visko išsisDaviedok — ir įkalė į galvas tokią nuomo Jasonas nenuoalsiai pasa
vėl tu čvstas ir valnas nuo nę, kad kunigas yra kaip ir kodavo apie savo kelionės kia juos aprėdyt ir pavalgy- lyg jy jam pasiūlytų išlygų vynės rubežių. Ir kada ga apreiškė, kad streikuos, kol
visų griekų, ir vėl gali išnau- šventas žmogus: jo reikia įvairių-ivairiausius atsitiki- dint; trečia, reikia nusam- jisai nei nemėgins -daryt lų-gale prasidėjo apsireikšt negaus pakėlimo mokesties j
____ jį ir 'mus. Pas dykaduoniaujan- dvt bent du dideliu laivu; ke- sau vargą, kad pasileidus tarpe sankeleivių neramu- po 20c. Ir kompanija suti- j
garbint
jo gert, muštis ir daryt kas tik klausyt, o
tik tau patinka, ba nueisi nešt įam savo pinigus. Nors čius buvo užtektinai laiko tvirta, aprūpinti save mais- kelionėn ir kentėjus visus mas ir neužsitikėjimas, tu- ko su jų reikalavimu.
Į jisai
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IS AMERIKOS.

GILBERTVILLE, MASS.
dyt Maderą ir pats apsiskel
Gruodžio
d. pas S. Bortniką atsi
bė prezidentu. Prieš jį pa minus apie 24Lietuvos
dabartinį padė
kėlė revoliuciją Caranza su jimu susukau ta $8.25.
Aukavo: J. S. Didžiūnas, A. DiSKERDYNĖ BAŽNYČIOJ. savo šalininkais ir nuveikė. džiunienė, Jurgis Klasauskas. S. Bartnikas — po $1.00; Antanas Tamkus
Kariumenė skerdžia žmones KAZOKAI STREIKUI B. Tamkuvienė, J. Daniliavičia, Ona
Daniliavičienė. F. Sprindžiūnas, Ona
kunigui liepiant.
Sprindžiunienė — po 50c. A. BortSLOPINTI.
nikutė, F. Bortnikas, B. Bortnikutė,
Pittston, Pa. — Sausio 16 Westfiela, Mass.— H. B. A.
Sprindžiūnas, B. Tamkytė po 25c.
d. susirinko virš 500 žmonių Smith Co. dirbtuvių darbi Viso $8.25.
aukavusiems tariu širdin
minia: vyrų, moterų ir vai ninkams sustreikavus dėl gąVisiem
ačiū.
J. S. Didžiūnas.
kų priešais Širdies Jėzaus išreikalavimo augštesnio at Priėmė L. Š. Fondo ižd.
K. Šidlauskas.
Lenkų Rymo katalikų baž lyginimo už darbą, vietos
PHILADELPHIA, PA.
nyčią Du Pont’e, kad nelei policijos pagalbon tuojaus
Naujų
dienoje susirinkus pas
dus i bažnyčią kun. F. Kur- atsiųsta valstijos konstabu drgą Klišįmetų
sumanyta parinkti aukų
kowskio, kurį tai parapijai liarija.
nukentėjusiems nuo karės musų bro
liams. Suaukauta $6.60.
būtinai bruka Scrantono
Streikieriai, sako, yra vi Aukavo Palonija Poškaitė $1.00;
vyskupas Hobanas. Bet ku si ateiviais, taigi su tokiais K. Klišis, J. Valikonis ir J. Mariukas
50c.; J. Klišis, Ig. Paliepis, J.
nigas atvyko su kariumene. Amerikos kazokai ir elgiasi po
Strumskis, Jul. Griciunas, J. Devei
Valstijos konstabuliarija po be ceremonijų. Streiko ko kis, J. Dudonis, Julė Dudonaitė, Ele
Paleckaitė, K. Sakas. K. Jukna, J.
komanda kapitono Pitche- mitetas padavė kompanijai na
Pundzevičius, M. Garnis, Aug. Kirio ir kun. užatakavo be darbininkų
reikalavimus; šiunas, K. Adamonis. Ig. Kupsis —
ginklę minią, kada toji atsi reikalaujama 8 valandų dar po 25c. Viso $6.60.
Aukavusiems varde nukentėjusių
sakė leist kunigą bažnyčion. bo dienos, 25c daugiau į tariame
nuoširdų ačiū.
J. Strumskis.
Eilė žmonių puolėsi kovon. dieną, pusės laiko darbo neVienam kazokų akmeniu dėldieniais ir šventadieniais
DARBININKŲ KLIUBO,
perskėlė galvą; moters pra ir dvigubos užmokesties už LIETUVIŲ
PLYMOUTH, PA, METINIS
RAPORTAS.
dėjo pilt kariumenei į akis viršlaikio darbą. Darbinin
pipirais. Kariumenė pra kai iki šiol dirbo 10 valandų
BERTAINIS I.
J nei gos:
dėjo šaudyt. Jurgis Grei- į dieną ir gaudavo 1.75c ar
Sausio 1915 m.......................... $78.35
zor krito ant vietos užmuš $2.00 į dieną.
Vasario ........ ’............................ 65.70
tas, Juozas Tink peršautas Kol-kas susirėmimų dar j Kovo ............................................... 43.35
Per šį bertaini įplaukė išviso $187.40
per plaučius ir keliolika vy nebuvo.__________
Išeigos.
rų, kurie stojo pirmon ei
Sausis 1915 m.............................. $54.25
..................................... 77.04
lėn krito visaip sužeistais. PITTSBURGO IR AP1ELINKĖS Vasaris
Kovo
.........................................
42.10
DRAUGIJŲ IR KUOPŲ
73 suėmė ir supančiojus nu
Viso išplaukė
$173.39
AT Y D AI.
gabeno kalėjiman. Tokiu Pranešimas maršruto rengėjams ir
BERTAINIS II.
tai kraujais ir ašaromis ap norintiems dar jį rengti, kuri apva I
Jneigos:
dr-gas Kun. M. X. Mockus, Balandžio ...........................
41.50
lietu keliu kun. Kurkowski žiuos
Prakalbos prasidės sausio 18 ir trau i Gegužės .............................
57.80
Įėjo bažnyčion, kad ten skel ksis iki vasario 1, 1916. Ir šiaip: Birželio ...............................
53.90
Viso labo $153.20
Sausio 18, utarninke (vakare) N.
bti meilę artimo.
Išeigos:
S. Pittsburghe.r Pa.
$45.00
seredos vak.
i Balandžio men.
Nelaimingi žmonės! Ar Sausio 19. pėtnyčios
. 56.50
vak.
i Gegužės .........
21
Sausio
tos skerdynės pamokys juos, Sausio 23, nedėlioj, New Kensing- Birželio ..........
51.10
Viso išplaukė $152.60
kad bažnysios, kurias už sa ton. Pa.
25 utarninko vak, Carnevo prakaitu aplietus skati gie.Sausio
BERTAINIS III.
Pa.
kus pastato, nėra jų nuosa Sausio 27, ketvergo vak.. Cuddy.
Jneigos:
$40.55
Sausio 29, subatos vak, Pittsburgh Liepos mėn...........................
vybe, o jeigu kitaip jie ma (Soho),
46.45
Pa.
Rugpiučio ........................... .
no, tai šitie kruvini atsitiki Sausio 30, nedelioj, McKees Rock, Rugsėjo ...............................
48.25
utarninke, PittsPa,
ir
vasario
1,
$135.25
Viso
labo
mai pasako jiem teisybę, tik burgh (Soho), Pa.
Išeigos:
Iš užimtų dienų lieka dar šios liuo. Liepos mėn.
jie jos vis da nesupranta.
31.70

VĖL ŠEIMYNIŠKA TRA
GEDIJA.
Jonas Satkus nušovė savo
kūdikį, norėjo užmušti sa
vo pačią ir bandė pats
nusižudyti.
Haverhill, Mass.— Sausio
16 d. čionai likosi suareš
tuotas Jonas Sutkus, kuris
Lawrence 15 d. sausio šovė
Į savo vienų metų senumo
kūdikį, užmušdamas jį, pas
kui bandė nužudyti savo
žmoną, kuri jį prieš 5 mėne
sius pametė ir gyveno po
No. 2 Stannard pi., Lawrence, Mass. Satkuvienė
sužeista trimis šūviais gal
von. General Hospital ligonbutyje gydytojai iš jos
galvos išėmė tris kulipkak?
ir tikisi, kad išgelbės gyvas
tį. Satkus pabėgo. Haverhillyj apsistojo AVebster
Hause hotelyje ir ten ban
dė pats save nužudyti per
nžsinuodiiimą gnzu. Hote
Jio tarnams pajutus gazo
kvapą, išlaužta duris kam
bario, kuri buvo nusisamdęs
"George Kruse” ir rado jį
be sąmonės. Greit nugaben
ta į Hale ligonbutį, kur saužudys atgaivinta. Pasirodė,
kad tai yra Jonas Satkus,
kurio jieško Lavvrenceo po
licija.
Jonas Satkus Brocktone
laikė valgomųjų
daiktų
krautuvę.
MEKSIKOS DIKTATO
RIUS MIRĖ.
EI Paso, Tex.— Viktorianas Huerta, buvusis Meksi
kos prezidentas ir diktato
rius, kuris pagaliaus iš Me
ksikos išvytas Amerikoje li
kosi suimtas ir laikomas
kalėjime už sulaužymą Su
vienytų Amerikos Valstijų
neutraliteto, pereitą ketvergo naktį (13 sausio) pasimi
rė savo rezidencijoje, į kur
pastaruoju laiku buvo per
gabentas iš EI Paso kalėji
mo
Velionis Huerta, kaipo
kareivis kilus revoliucijai
prišai Porfirio Diazą,
Mexsikos despotą, pagelbė
jo slopint revoliuciją. Ma
derai paėmiis. valdžią į sa
vo rankas, Huerta pasirūpi
no su savo šalininkais nužu

sos: sausio 20, 22, 24, 26, 28. To
dėl kurios draugijos bei LSS kuopos
norite surengt prakalbas, galite pa
sirinkti sau vieną likusių dienų. Su
visokiais reikalais rengime maršru
to kreipkitės žemiaus paduotu ant
rašu.
Pittsburgo ir apielinkės maršruto
raštininkas,
Joseph I. Alexis.
1343 Medley st, N. S. Pittsburgh,
Pa.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI
HUDSON. MAYNARD, MASS.
Šv. Juozapo Dr-stės prakalbose su
rinkta aukų L. Šelp. Fondan $17.15.
Aaukavo: J. Strunca $1.00; Z. Gu
dukas, K. Tamulevičius, A. Grigas,
A. Jazukevičia, M. Kazlauskas, T.
Marčiutonis, J. Matkevičia — po 50c;
J. Navačionis, J. Kaškonis, A. Tribandis, -I. Kliukons, M. Tračokas, J.
*ior;s. V. Meškinis. M. Meškiniutė,
K. Ješkevičius, L. Zeleckienė, A. Jezukevičiutė, A. Žentelis, P. Grigas,
Šimą auskas. A. šimakauskas. J.
’asiuk, J. Zerka, A. Badorius, D
"’.’n--v:’’a. K .Turgelevičia. M. Ivošn. V. Zenevič’us. A. Navickas, W.
Kreider, J. Pauplis, V. Brazauskas,
M. Grigas.
A. J. Smith. T. Kalonis,
.5,
L?s evičia, F. Kalužavič’us, S.
alų avi’ius. A. Verviacka. M. Glevis. A. Razamauckas, M. Glebus, A.
Irv-dzinsP as, A. Sedlauskas, A. NaJ A-as. V. Volungevičius, M. Tamu— visi po 25c.; P. Jekavičiutė
; S. Sapitavič:us ir E. Grudzin'ri-nė — no 2*-. Smulkių aukų su
linkta $1.60. Viso labo $17.15.
A v’ u $17.15 Driėmiau per F. J.
Bagočių nuo šv. Juozapo Dr-stės pra
kalbų rengėjų January 9. d. 1916.
K. Šidlauskas L.Š.F. ižd.

Paj’eškau Jono Muto, Barboros
Dumetos, Kauno gub, Panevėžio pav,
Kiburių valsčiaus, Saločių parap,
Grasčių kaimo, kas apie juos žino,
ar jie patįs malonės pranešti.
Antanas Birunas.
48 W. Wood st,
Minersville, Pa.

Pajieškau draugės Onos Vasiliauskiutės ir draugo Alekso Rakausko,
abu Kauno gub, Telšių apskr, lin
kių vaisė, Gunaičių kaimo. Vašiliauskiutė, buk apie pora metų atga
lios atvažiavus į Chicagą. Meldžiu
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą,
arba žinančių ją, meldžiu pranešti.
Pajieškau Jono Indriūno ir Marti Ir kiti pažįstami malonėkit atsišaukt
no Pavilionio, Druseikių sodž, Pane iš viršminėtos vietos.
(4)
vėžio pav, Kauno gub, kas juos ži
Paul Petrauskas.
no, ar jie patįs teiksis pranešti.
2249 W. 23rd PI.
Chicago, III.
B. Krumen,
BOX 72,
Lexington, Mass.
Pajieškau apsivedimui vaikino, neĮ jaunesnio 20 metų, nesenesnio 28
Pajieškau pusbrolio Jono Timinsko, geistina butų, kad atsišauktų mokan
Kauno gub, Šiaulių pav, Jodingės tis rašyti ir skaityti, mylintis apkaimo. Jo paties ar kas apie jį žino švietą ir blaivus. Aš esu 20 metų
meldžiu pranešti
amžiaus. Su pirmu laišku prisiųsJonas Bortavičius,
I kit ir paveikslą, bet tik tie gaus at
128 North 5th st, Brooklyn, N. Y. sakymą. kurie prisius už du centu
štampą dėl atsakymo.
Pajieškau pusbrolio Jono KainausOna Strolytė,
<3>
ko ir pusseserės Onos Kainauskiutės. P. O. BOX 134,
Dorrisville, III.
Girdėjau, abu gyena Milwaukee, Wis.
Kas juos žino malonėkit pranešti.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Miss Katrina Kainauskaitė,
nuo 18 iki 26 metu amžiaus, aš esu
49 Dickson st,
Binghamton, N. Y. 28 metų. Meldžiu kreipties šiuo ad
resu:
Pajieškau pusbrolio Andriaus SerPetras Lulskus.
bentos, Suvalkų gub, Marijampolės BOX 26,
Grant Town, W. Va.
pav. Gudelių valsčiaus, Gustaičių
kaimo; pirma gyveno VVorcester,
Pajieškau apsivedimui merginos,
Mass. Kas apie jį žinote malonėkit nuo 17 iki 27 metų amžiaus, aš esu
pranešti, už ką busiu labai dėkingas. 29 metų, turiu savo 300 akrų farmą.
Mat Aliukevičius,
| mergina turi mokėti anglų kalbą.
109 Washington st, Worcester. Mass. ; Geistina su pirmu laišku gauti pa
veikslas.
* Pajieškau savo vyro Justino Pluko.
J. V.
Kauno gub, Šiaulių pav, Pašusnės BOX 184,
Scobey, Mont
parapijos, Pagumerčių sodžiaus. 5 d.
gruodžio paliko mane ir išbėgo su
Pajieškau apsivedimui merginos,
5-kių metų vaiku. Ant vaiko veido nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu
25 metų, blaivas, kalbu keliatu kal
bų. Su pirmu laišku geistina gaut
paveikslas. Platesnias žinias suteik
siu per laišką.
Alf. Green,
57 Mounfort st,
Portland, Mc.

Pajieškau apsivedimui merginos,
aš esu 22 metų amžiaus, geltonais
plaukais. 6 pėdų augščio, už 10 va
landų darbo gauno 3 dol. algos. Mer
gina turi būti apie 5 pėdų augščio,
nuo 18 iki 21 metų amžiaus, skaistaus
veido, ir turi mokėt nors kiek anglų
kalbą.
Toni Macenas,
19 W. 2nd st,
St. Charles, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
| nuo 17 iki 23 metų amžiaus. Aš esu
: 25 metų, taipgi neskiriant tikėjimo.
Aš moku atsakantį amatą. Plates
nis susižinojimas per laiškus.
Jurgis Skabickis,
netoli akies yra juodas apgamėlis, tė 217 S. E. 9th st, Dės Moines, Iowa.
vas gi mėgsta vis savo plaukus tai
Pajieškau merginos arba be vaikų
syt. Meldžiu, kas apie jį žinote pra
nešti man, o busiu labai dėkinga. i našlės, kuri sutiktų apsivesti civiliš
ku šliubu. Gali būt nuo 20 iki 30
Mrs. K. Plukienė,
49 Pleasant str., New Britain, Conn. metų senumo ir mylinti dorą ir tei
singą gyvenimą. Norėčiau, kad bu
47.10
Rugpiučio ..
42.00
Rugsėjo .. .
Pajieškau savo žmonos Onos Po tų siuvėja arba kad turėtų farmukę
Viso išplaukė $120.85. cienės, Lieplaukės parap, Vilkaičių arba namą. Pageidaujama, kad su
sodžiaus, Kauno gub. Girdėjau, kad pirmu laišku prisiųstų ir savo foto
BERTAINIS IV.
prieš metus atvyko iš Lietuvos Chi- grafiją.
Jneigos:
D. W. L.
(4)
cagon. Kas apie ją žinote malonėki
41.70 te man pranešti.
Spalio mėn...........................
So. Boston, Mass.
(4) 30 Broadmay,
40.90
Lapkričio .............................
Julius Pocius,
52.30 BOX 33,
Gruodžio ............................. .
Pajieškau apsivedimui merginos,
Poųuonock, Conn.
Viso labo
$134.90. t *---------------------------------------------------- nuo 18 iki 26 metų amžiaus, mylinčios
Pajieškau sesers Antaninos Vaikš- dorą, šeimynišką gyvenimą. Aš esu
Išeigos:
Kapcemies- jaunas; platesnių žinių bei susipaži
Spalių .
36.85 noraitės-Dumlevičienės,
čio
gmino,
Luplunų
sodž,
jos vyras nimo meldžiu kreiptis laišku, prisiun44.40
Lapkičio
Gruodžio
49.65 P. Dumlevičius Kamorunų kaimo, čiant savo paveikslą.
J. Tamkevičia,
Viso išplaukė $130.90. Leipalingio parap, abu Suvalkų gub,
Seinų pav, pirma gyveno Philadel- 702 Riverside st, Waterbury, Conn.
Per metus išviso įplaukė į Liet.
Darb Kliubo kasą .............. $610.75. phijoje. Kas juos žinote .malonėkite
pranešti.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Tuo pačiu laiku išmokėta viso
Jonas Vaikšnora,
nuo 20 iki 30 m. amžiaus, mylinčios
kiems reikalams .................. $577.74.
165 Elm st,
Lamrence. Mass. dorą gyvenimą ir nesibijančios civi
Tokiu budu Kliubo kasoje pabai
liško šliubo. Aš turiu 75 akrus že
goje 1915 metų pasilieka
$33.01.
Pajieškau pusseserių: A. Mališau- mės farmą, taipgi geistina butų, kad
Jonas Staskevičius.
ckaičios ir Febranijos Jevaltaičios, turėtų kiek pinigų. Aš esu 33 metų
Platesnes žinias suteik
abi šlegeriškių viensėdijos, Kauno amžiaus.
gub. Girdėjau, kad gyvena Chicago- siu per laišką. Geistina, kad atsi
je. Jos pačios ar žinantieji malonės šauktų tik sutinkančios su pagaarsintomis išlvgomis.
(4)
pranešti.
F. Y. Zalukas,
Kazimieras Čerka,
Pajieškau tėvo Juliaus Grinkevi 6 Front st,
New York City N.Y’. % Hoffman Hotel, R. 7,
čiaus ir dėdžių Juozo ir Kazio KvaMuskegan, Mich.
raciejų, visi Suvalkų gub, Seinų pa
Pajieškau
dviejų
pažįstamų
mergi

vieto, Leipalingio valse, Didžiasalio nų: Kanstancijos Pašakarnaitės ir
PRANEŠIMAS
sodžiaus. Jų pačių ar žinančiujų juos Stefanijos Adomaičaitės. abi Kauno
Montellos
visuomenei.
meldžiu pranešti.
gub, Šiaulių pav. Triškių miestelio,
Pranešame, kad mes, Lietuvos Šel
Marijona Grinkevičiutė.
rodos, Pennsylvanijos valst. pimo Fondo valdyba, (Monterio sky
27 Chester st,
Exeter, N. H. gyvena,
Meldžiu atsišaukti.
riaus) laikytame savo susirinkime 2
A. F. Harman,
d. sausio, 1916, nutarėm kolektuoti
Pajieškau Kazimiero Plečkaičio, Forest Avė.
Terrace, Portland. Me. drabužius nuo karės nukentėjusiems
Frano Puskunigio ir Frano Valaičio,
lietuviams.
visi Suvalkų gub. Jie patįs ar žinan
Pajieškau brolio Andriaus Stan
Kadangi Tautos Fondo (klerikalų)
tieji malonės pranešti.
kaus, Kauno gub, Panevėžio pavieto, kolektoriai jau yra perėję rinkdami
Jonas Stukšis,
439 50th avė,
West Alles, Wis. Veliuonos miestelio, žinantieji jį ma drabužius tam pačiam tikslui, todėl
lonės pranešti.
(4) mes nutarėm pas gyventojus neiti,
Monika Stankytė,
bet kas tiktai pritarsite musų su
Pajieškau brolio Juozo Klaunaus- 21 Common
st,
Lawrence. Mass. manymui, malonėkite patįs atnešti
ko, Kvatkų parap, Gikonių sodžiaus;
drabužius į Lietuvių Tautišką Namą
gvveno Kensington. Pa, taipgi FraPajieškau Antano Pašilos, Vilniaus Antano Liutkaus krautuvėm A. Liu
nės Balčiunaičios. ................
Vabalninku parap,
tkus priims drabužius ir reikalui
Nausėdžių sodžiaus. Turiu svarbų gub, švenčioniškės pav, Daugėliškiu esant
išvalys juos.
parap,
Mužviliškio
kaimo.
Turiu
kas
ar
reikalą ir meldžiu atsišaukti
P.
S.
Drabužiai turi būti švarus ir
svarbų
reikalą
ir
meldžiu
atsišaukti.
juos žino pranešti.
Jonas Gladutis.
(3) nesuplyšę.
P. Klanauskas,
L.Š.F. rašt. W. I. Dubendris.
105 W. Main st.
St. Charles, III. 653 W. Lombard st, Baltimore, Md.

Paj ieškojimai

BOSTON. MASS.
D. I, K. Vytauto Draugystės pra
kalbose 12 dieną gruodžio. 1915 m.
suaukauta $20.00.
Alekso Lapėno, gyveno
Aukavo: R. Pernickas, Dr. F. Ma-, -Pajieškau
-j---tulaitis, Ant. Januškevičius, Antanas Į Brooklyni. N. Y, taipgi Broniaus RaŠatas, St. Vasiliauskas. A. .Jerušas, gažinsko, Kauno gub, Panevėžio pav,
J. Zedelis, F. Vidonis — po $1.00; A. Pampėnų vaisė, pirmasis Kerveliškių
Abazorius. L. Sudentas po 50c.; K. sodžiaus, antrasis Pampėnų mieste
Rekesy 35c.; M. R, J. Rivinskas, J. lio. Jie patįs bei žinantieji malonės
Skibirdis, G. Urbonas, P. Raulas, W. pranešti.
Tadas Lagrenas.
Kamvekas, A. Sirbekas, W. Sadaus
Chicago, III.
kas. F. Alesunas. A. Višniauskas, W. 3726 W. Polk st,
Višniauskienė — po 25c. Viso $12.10.
Smulkių aukų $7.90.
Viso labo Pajieškau sesers Pranciškos Tanike$20.00.
vičiutės, Kauno gub, ir pav.; Juodai
Rokas Pernickas. ižd.
čių parap, Gausantiškių kaimo. PriAukos perduotos L. Š. Fondan.
miau gyveno Philadelphia. Pa, ir
Elzbietos Timinskutės, Akmeniškių
kaimo, gyveno Chicagoj. Jos pačios,
BENLD, ILI,
Krikštynose pas Juozą Macelį at arba kas žinotumėt malonėkit pra
buvusiose gruodžio 26. besilinksmi nešti.
Juozas Tamkevičia.
nant sumanyta parinkti aukų nuken
tėjusiems nuo karės Lietuvos gyven 702 N. Riverside st IVaterbury, Conn.
tojams. Sumanymui svečiai pritarė
Pajieškau pusseserės Onos Starinir aukavo šios ypatos:
Atanas Urzy $1.00; Mikolas Jur- skiutės, Kauno gub, Raseinių pav,
kša. Uršulė Jurkšienė, Franas Gri- Tauragės par, Beigeriškių sodžiaus,
binas — po 50c.; Jonas White, A. turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
Whitevičienė. J. Macelis, J. Karpa- šaukti.
Age Starinskiutė.
viče. Wm. Mikelaitis, Jul. Mikuckie
Philadelphia, Pa.
nė, M. Macelienė — po 25c.; Vaikai: 1327 Wood st,
Jurgis Jurkša ir Tony Macelis — po
10 centų.
Viso $4.45.
Pajieškau draugo Jono Lukošiaus,
Išėmus persiuntimo lėšas 7c. pri- Kubilių kaimo, Papilio parap, Aleksiunčiau $4.38 per ”Kel.” Liet. Šelp. sandravsko pav, Kauno gub, gyve
Fondan.
Wm. Mikolaitis. no Burlington, N. J. Kas jį žino ar
$4.38 Priėmė L.Š.F. kasierius
jis pats teiksis pranešti.
(5)
K. Šidlauskas.
Amilė Sadauskaitė.
145 Silver st,
So. Boston, Mass.
RED LODGE. MONT.
L.Š. Fondan surinkta $10.75.
Pajieškau švogerkos Onos BalniuAukavo: J. Bemiunas. J. Rokas, J. kės iš Vilunaičių, Jono Stockaus iš
Bakanas, J. Katkauskas. J. Ragazins- Stačionų, Vinco Bagdono iš Telių kai
kas, P. Jankauskas ir K. Poškevičiu3 mo, .taipgi Jono čapaičio, Sakalų kai
P° .^1-99; P. Wilcewski, F. Pece- mo ir Vinco Bražiulio — visi Ligulingis ir A. Straukauskas — po 50c.; nų parap, Kauno gub. Meldžiu at
J. Puodžiūnas 25c. Viso $10.75
sišaukti.
Aukas priėmiau.
K. Onaitis.
T. L. Dundulis. 437 Hudson avė,
Rochester, N. Y.

PITTSBURGH, PA.
REIKALINGAS pirmos klesos bu
feris mokantis Lietuviškai, lenkiškai
ir angliškai; prie gero darbo ir dar
bas ant visados geram darbininkui.
Mokestis nuo $15.00 iki $18.00; sa
vaitėj. Atsišaukit tuoj.
Lietuvių Kooperacija.
Pajieškau pusbrolių Antano ir Jo 1429 Reedsdale st, N.S. Pittsburgh.
Pa.
no Šimkų ir pusseserės Paulinos Šimkaitės. Kauno gub, Raseinių pavieto
Andrijavo vaisė, Laigių kaimo; apie
PARSIDUODA nauji Fomičiai la
20 metų kaip Amerikoj; gyveno In bai pigiai, galima matyti kasdiena
diana Harbor, Ind. Meldžiu pranešti po No. 72 Dorchester avė, vienais
ar jų pačių atsiašukti.
(4) trepais augštyn.
Peter Szimas.
Frank Kupris,
Winskell Mine,
Benton, Wis. 72 Dorcester ape. So. Boston, Mass.
Pajieškau brolio Jono Burneckio,
Daugelių kaimo, Kuršėnų parap.
Šiaulių pav, Kauno gub. Penki me- ’
tai kaip gyvena Chicagoj. Tuoj at-!
sišaukit; Svarbus reikalas.
Teodora Burneckaitė,
(5) i
164 Sixth st,
So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Krei
pkitės šiuo adresu:
(3)
Jokūbas Jankauskas,
S. T. L. Co. Spur,
Antanagon, Mich.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Vidutiniški. 5 ruimams, gerai už
laikyti. parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo, savininkas turi išva
žiuot į kita miestą. Matyt galima
kiekviena dieną.
Simanas Samoniuk,
69 Gold st.,
So. Boston, Mass.

Pajieškau Jono Daukšos ir Juliaus
Jankausko, jų pačių meldžiu atsišau PARSIDUODA DRAPANŲ STORAS
kti arba kas juos žino man pranešti.
Vieta apgyventa lietuviais ir len
Joe Kavaliauskas,
P- OTaylorville, III. kais, randa pigi, užpakalyje štoro
didelis daržas, norintieji platesnių ži
Pajieškau brolio Juozo Gečiuno nių kreipkitės ypatiškai po No.
(Getch) ir giminių, Felikso ir Onos 524 Western avė, Brighton, Mass.
(3)
Pranckunų, Kauno gub, Ukmergės
Pav-, Svėdasų parap. Jų pačių ar
juos žinančių prašau atsišaukti.
PARSIDUODA 40 AKRŲ ŽEMĖS.
Paul Getch,
15 akrų išdirbtos, su triobomis ir
24 Spring st,
So. Normalk, Conn. visais gyvuliais ir padarme. Sodas
naujas, vieta lietuvių užgyventa arti
Pajieškau Tadelio Giesper, Kauno geležinkelio; žemė gera: juodžemis
gub, Papilės miestelio, turiu svarbų su moliu apačioj; kaina 800 doleriu,
bų reikalą 'ir meldžiu atsišaukti, ar turi būti parduota trumpu laiku. Ra
kas jį žino pranešti.
šyk tuojaus.
Leonas Katarskis,
J. MILLER.
(5)
% Anstrem Iro n Co.
Elmira, Mich Box 42.
Bienville, La.

GRĮŽKIT ANT ŪKIŲ.

liet. DARBININKŲ KLIUBAS,

Apsigyvenkit palei Rock IsPlymonth, Pa.
iand geležinkelį. Daugybė ge- i pj^d/ntal — Antanas Jok*vonia,
24 Cambria St, Plymouth, Pa.
rų progų įgyt ūkę Arkansas,1
— Jurgis Macavičia,
Louisiana. Oklahoma, Texas, Vice-pre.
136 E. Main st, Plymouth, PA
New Mexico, Colorado ir Misso- Protok. sekr.— Jonas Staskevičia,
E. Main st, Plymouth, PA
uri valstijose. Nepaprastai ge Fininsų14Csekr.
— Stan. Antanaviėia,
ra žemė, kaina pigi. Musų im18 E. Railroads st, Plymouth, Pa
— Martinas Zaleckis,
migracijos biuras suteiks jums Kasierius
340 Bead st, Plymouth, Pa.
bešališkas ir pasitikėjimo vertas Maršalka — Augustas Stravinekaa,
40 Ferry st., Plymouth, Pa
informacijas apie ukes kraštuo Mitingai
atsibuna kožną mėnaai
se, per kurius mus geležinkelis trečią nedėldienį popiet, antrą valaa
dą, Augusto Stravincko svetainijA
bėga. Rašykit lietuviškai pas ,40
Ferry st., Plymouth, Pa.
L. M. Allen, Passenger Traffic
Manager, Rock Island Lines.
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
Room 718, La Šalie station, i
KOMITETAS.
Chicago, III.
(2) i Prezidentas — K. Gugis,

1840 S. Halsted st, Chicago, IIL
f Vice-prezidentas 2) S. Mankos,
PABĖGĖLIS.
Cor. 12th and Vine sts., Phila., Pa.
Nesenai atvykęs iš Lietuvos ir at i Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Hermas,
sikvėpęs laisviau po tų visų pergy
140 E. 19th st., New York, N.i.
ventų karės baisenybių. Apleisda Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackas,
mas Lietuvą buvau suėjęs tėvuką,
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y.
kuris meldė, kad pajieškočiau jo du- Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
ktės Banicos, Kauno gub.. Virbališ
P. O. Box 511, Westville, HL
kių valsčiaus, Alizavos parap. Turiu Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius,
daug naujienų iš Lietuvos, apsakyti
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa
apie gentis ir gimines paskendusius į Iždininkas K. Šidlauskas,
kraujuose ir ašarose, dėlto meldžiu
226 W. Broadway, S. Boston, Mass.
atsišaukti, ar kas apie ją žino pra Kasos Globėjai: M. Cėsna, 56 Markat
nešti.
st., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28
Konstantas Kilkus,
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Ger245 Chestnut st., Lawrence, Mass. dauskas, New Britain, Conn.
Pinigus siunčiant čekiais arba Ifoney Orederiais, reikia išrašyt vardą
CHICAGO, ILL.
Lithuanian National Relief Fnnd.
Visus pinigus reikia siųsti vardo
Tėv. Mylėtojų Dr-stė No. 1, kasieriaus
per Finansų Raštini
Town of Lake, Chicago, III. T. L. Dunduli, P. O. Box 511, Westville, III., kuris po kaucija $1,000.
NARIŲ ATYDAI!

Visi nariai kurie norite
skaityt toliau „Keleivį,”
kreipkitės prie L. Geležinio
priduodami jam prenume
ratą už 1916 m., nes draugy
stė ant priešmetinio susirin
kimo nuo priverstino orga
no užsiprenumeravimo na
rius paliuosavo. Todėl visi,
kurie norite „Keleivį” skai
tyt ir toliaus, pasiskubinki
te užsimokėt prenumeratą,
kitaip „Keleivis” bus sulai
(?)
kytas.
(?)
L. Geležinis,
4547 So. Paulina st,
Chicago, III.

Geriausios Fanuos.

LIET. DARB. BROL. PAŠELP.
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA.
Valdyba:
D.. Lekavičia — pirmininkas,
P.O. Box 138, Courtney, Pa.
B. Kirstukas — fin. sekretorius,
1205 Cresty avė, Charleroi, Pa.
V.. Gamulis — kasierius.
P. O. Box 400, Courtnay, Pa.
Su visokiais Draugystės reilulak
reik kreiptis šiuo adresu:
S. D. B. P. Dr-stė,
Boi 64, .........
.. .Courtney, Pa.
PALAIMINTOS LIETUVO8
DRAUGYSTĖ,
Chicago, III.
Valdyba:
Prezidentas — K. Meškauskas,
663 W. 18th str., Chicago, BL
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,
906 W. 20th PU
Nutarimų Rašt— Ant Tamk
1916 Canalport ave^ Chicago,
Fin. Raštin. — J. Syker,
5507 W. 25th PU Cicero, m.
Iždininkas — L. Kasper,
3131 So. Wentworth avė., Chicaga.
Organo užžiur.— A. Selemonavič,
1956 Canalport avė., Chicago^ M
_ Susirinkimai būna kiekvieno meaasio antrą nedėldienį, 1-mą vaL
pietų, G. M. Chemaucko salėje, IMt
So. Union avė., Chicago, III.

PIRKITE FARMAS PAS MUS,
DIDŽIAUSIOJE LIETUVIŲ
FARMERIŲ KOLONIJA
AMERIKOJE.
Ta kolonija yra per mus uždėta
1905 metais ir ją apgyvendinome su
360 lietuvių-farmerių.
Mes esame
seniausi ir didžiausi lietuviai farmų
pardavėjai Amerikoj. Mes parduoda
me teisingiausiu budu, išduodami pir
kėjams už gvarantuotus Dėdės Šamo
popierius ir grynus Abstraktus be jo LIETUVOS SUNŲ IR DUKTKBŲ
kių ekstra damokėjimų. Mes turime
DRAUGUOS,
šimtus visokio didumo parduoti far
Dės
Moines, Iowa.
mų, išdirbtų, su užvestais laukais, su
Valdyba:
sodnais, su budinkais. Žemė derlin
giausia — lygi, su moliu ir juodže Perezidentas — A. Gailius,
mių, arba molis su gera smėlžeme.
717 E. Market sU Dės Moinea, Ia
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar Vice-Prez. — S. Kairys,
žovių, sodnų, pievų ir dėl auginimo
R. 2, Box 44, Aukiney, loma.
gyvulių—dėl ganyklų. Turime daug Turto Raštin. ir organo užžiurėtojaA
žemės, neišdirbtos, geros, kurią par
J. P. Shepetis, 217 S. E. 9th stų
duodame visokio didumo plotais, pi
Dės Moines, loma.
giai, po $6 už akrą ir brangiaus ant Prot. Rašt — J. P. Šileika,
lengvų išmokėjimų. Kiekvienas gali
217 S.E. 9th st, Dės Moines, Ia
te tokios žemės pasiimti dirbdamas Kasierius — J. Bindokas,
mieste išsimokėti ir įgyti gerą far
719 E. Court avė., Dės Moinea, Ia
Susirinkimai būna 1:30 vai. po pt»mą. Pasiskubinkite nusipirkti že
mės, nes žemė eina brangyn. Atva tų, Columbia salėje, 409*4 E. * ——t
žiuokite pas mus, o mes tikrai užtik str.. Dės Moines, loma. Kiekvieaą
riname, kad jus surasite sulig savo antrą nedėldienį mėnesio.
noro tinkamą nusipirkimui farmą, už
ką busite mums dėkingi. Kviečiame
Lietuvių Pašelpinė Draugyste,
visus miesto darbininkus ir biznierius
"LAISVĖ,” EASTON, PA.
apsigyventi pas mus, ant farmų, tarp
savų brolių lietuvių farmierių, apgy
Susirinkimai būna kas pirtną pMventame gražiame ir sveikame kraš nyčią kiekvieno mėnesio nuo 7:30
te, kur yra pilna apielnkė vaikams kare, Anglų Socijalistų ruime, 430
mokyklų, bažnyčių, geležinkelių ir Northampton str.
gerų piltų kelių, apielinkėje turgauno
Valdyba:
miesto Scottville’s ir portavo mies Prezidentas
— O. Velioniutė,
to Ludington’o. Michigan. Nusipir
1120 Jackson st, Easton, Pa.
kite musų kolonijoje farmas ir jums Vice-prez.
— A. Meškauskas,
ant tų farmų taip patiks, kad apie I
34
So. Locust st, Easton, PA
miestą nė pamislyt nenorėsite. Tu Prot. raštininkas
ir organo užžrarfrėsite ant farmos užtikrintą sau ge
tojas — J. Ratinis,
rą gyvenimą. Trumpu laisu farma
1113 Ferry st, Easton, Pa.
pati išsimokės visokias skolas ir jus Fm. raštininkas
— F. Vyturis,
liksite į kelis metus turtingais far139
S.
Bank
st, Easton, Pa
meriais. Rašykite, tuoj gausite Lie
tuvių Kolonijos mapą ir Farmų Ka Kasienus — J. M. Jankauskas,
talogą dovanai. Tik indėkite už 4
centus štampą dėl pačtos kaštų, Ti- LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
kras Adresas:
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.
A. RIEBIS & CO •»
Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:
Real Estate.
Peoples Štate B:ink Bu:ld ng.
Prezidentas — Pranas HendersonaA
S(O'ITVILLE. MICHIGAN.
2112 137th sta Ind. Harbor, Ind.
Vice-prez.— Pranas Andrijauskia.
Elm st. Ind. Harbor, lad
LIEJU V IV
OKA KŪJU? ' r°L •’3730
ast.— Vin. Čiparis,
KURIOS TURI
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ind.
’KELEIVr Už ORGANU Kasierius — Antanas Mikalocz,
2112 137th st„ Ind. Harbor. Ind.
Į
rašt.---- Pranas Vaitkus,
Lietu v. Mokslo Draugyut# Finansų
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind.
Pittsburgh, Pa.
Maršalka — Motiejus Drungiiaa,
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJU
3.30 .Elm. st, Indiana Harbor, Ind.
DRAUGIJA.
Susirinkimai atsibuna nedėlioja
Waukegan. III.
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą
Valdybos vardai ir adresai:
landą po pietų. Antano Mikalocz sve
Pirmininkas — St. Rybelis,
tainėj, 2112 137th st. Ind. Harborjad.
1415 Jackson str.. tVaukegan, III
Pirm, parolb.— K. Vaitiekūnas.
LIET. NEPRIGULM. K U UBAS
822 8th st, Waukegan, III
Protokolų sekr — A. F. Sabecki.
Chicago, III.
802 8th st., Waukegan, III. Prezidentas — Juoz. Kriščiokas,
Fin. Sekr. — A. Bitrinskas,
Union avė., Chicago, I1L
1330 Sheridan Rd„ Waukegan, III. Pirm. 2027
Pagelb. — Jonas GruzinakaA
Kasierius — A. Kripas.
33fd P1’x ęh’CaR°>
776 Marion st, Waukegan. III. Pmt rast, ir organo
užžiurėtojaa —
Kasos globėjai: — A. Malinauskas, * rot.
Petras Keniutis.
1343 Victoria st, ir J. K. Dimša.
3238 So. Halsted sL, ChicagA
812 8th str., Waukegan, III.
Fin?^
Ant Staniulis,
Knygius — V. Gabrys,
3220 So. tVallace st, Chicago, HL
1027 8th st, Waukegan, III.
Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas. Kasienus — Kaz. Šilas,
3342 So. Halsted st,
1421 Lincoln st., Waukegan, III.
Maršalka — P. Norkus,
Susirinkimai atsibuna kas paslhitf919 8th str., Waukegan, III. nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:N
Susirinkimai atsibuna paskutinį valandą vakare, "Aušros" svctaindnedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmą je, po No. 3001 S. Halsted st. Meti
vai. po pietų. Lietuvių svetainėje, nis susirinkimas pripuola sausio md1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės, nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa.
Waukegan, UI.
Iių men Pusmetiniai Liepos mda

Kada persišaldai
Žvdo gudrumas.
fiedakcijo
.
įtrink
kaklą, krutinę ir apačias kojų |
Dr. B. G. VERNICK I
Ketvirtas turtingų cibuli-1
Oro Ricbtor ko
4
LIETU
VISKAS DAKTARAS įl
zuotų kupčių lošė kortomis. |
"Keleivį
”
Užsirašusiam.
—
Gydo
visokias
moterų ir J U
PAIN-EAPELLER - - vaikų ligas, net irvyrų,
I Vienas iš jų, Mauškė vardu,)
chroniškas
ligas ; i
Algos
išmokėjimą
gali
su-,
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
I pralošė $15,000 ir taip susi-1
Priėmimo
valandos:
nuo
1
iki
4įt
Tikras tiktai su pažymėta marke
' ‘ po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.' 5
rūpino, kad gavo apopliek- laikyt, tik ar pinigus paims,
•ĮKĄRĄ"
,j
Telefonas.
(11-6)5 1
sptickv**
cijos ir krito ant vietos ne tai tas priguli nuo teismo t ir JOe. but»h<U** »>•«>••
nuo
nuosprendžio.
Kataliką
į
259
Haunovir
$t
,
Boston,
|
F. AD. RICHTCR < CO.
gyvas. Likusieji žydeliai ta
>2
4-SO
Wa,hia«toa
Strset.
N»w
YorV.
N.
Y
K*?
riasi, kaip čia švelniau da- prezidentus Suv Valst. gali
j bar pranešus jo žmonai, kad ma rinkti, jeigu tik kandi
ii neišsigąstų.
Pagaliaus datas yra čia gimusių tėvų
Telephone: Cambridge 4806-M.
INKVIZICIJA.”
vienas sako, kad jis tai pa- sūnūs ir turi 35 metus am | D-RIS ST. *HORZEJEWSKI
Rusišku Daktaras Cambridge
žiaus.
Joje
Yra tai svarbi knyga.
,„
- .telpa
- nevien inkviziei! darys. Taigi ateina jis pas
Vienatinis lenkiškas
jos, bet ir katalikiškos tikybos istorija,. čia nurodyta
Rei
Paul
Lukauskui.
—
Dr. N.A.GIebow; visos baisenybės kryžiuočių karių ir inkvizicijos lau
našlę ir švelniai sako:
| DANTŲ DAKTARAS.
kia
pasiųst
į
tą
laikraštį,
ka■
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir ] žų, siautusių Europoje per daugelį šimtmečių ir Lt. ir
— Ui, aš reikalauje tamst. L Knyga papuošta su daugeliu pt veikslų.
Kaina
kituose geriausiuose Europos
Ime
tilpo
neteisinga
žinia
7j| Užtaisau pasigadinusius dantis ir i
I tai pasakyt, kad atsitiko
$1.00. Tą knygą galite gaut F. Milašausko knygyne,
universitetuose.
naujus. Laiką gvarantuoju. '
į viena mažę, mažiučiukė ne- i arba apkaltinimas. Rašte- [ [j dedu
Valandos:
I adresuojant:
Ištraukiu
dantis be jokio akausmo '
( F. M1LAŠAUSKIS. 25 Second Str.
lį
dėlto
grąžiname,
nusiųskit
j
Nuo
10
iki
11
ryte,
nuo
5
iki
6
į smagumas.
t
r
nuo
8
iki
9
vakarais.
Nedėlio'
« 176 HARR1SON AVĖ.. BOSTONU
I
"Ateičiai."
^Ti y |^
mis
nuo
10
iki
12
ryte.
— Nu. koks nesmaguJ. Baniui— Atsišaukimo
884 MAIN STREET,
mas!?
BEPROTIS.
Cambridge, Mass.
dėl
stokos
vietos
nededame.
Į
— Tamsta vyras reikalaGražiausių Dainų ir Najausių
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viešas melagis, tiesiog įkri- bininkų padėjimas ir susi- kita žvaigždutė, bet ji tuoj leidimo to veikalo, vardai
pasirėmęs).— Klausyk tu jo, tai jis tau prišne ti, lai bus Jo valia švenčiausi. Aš sakysiu, tas
ir vėl užgęsta nepasiekusi
praitmas gana prastas.
Juodgalvis, kaip tikras laikrodis, sakė busiąs 10 minalizuojantis jam nepa
kės davatka būti.
i
prideramos
aukštumos. Mes ir pavardės bus išspausdin
M.
Miller.
tinkamus
žmones,
už
ką
nevalandą
ir
nė
viena
minute
nepasivėlino.
Stepanija.— Aš skaityčiau, bet mama ne
| patįs badaujame; badauja tos prie to veikalo. Jis bus
praustburniui
galima
butų
išleista dar šią žiemą.
Stepanija (ima sermėgą ir velka Zenoną).—
pavelys, jau nesykį barėsi abu su tėtušiu, kam
Easton, Pa— S.L.A. 146.ir musų inteligentija...
nurodyti belangę.
Neužmrškite
musų,
Zenonėli,
rašyk
laiškus
tan

Su gilia pagarba,
aš "Ūkininką” skaitau. Kunigas nė išpažintin
p. 8 d. sausio turėjo savo ‘
Daugelis iš publikos pik- kmetinį
Taip
neturėtų
būti!
Reinežada priimti tų, kurie pirmeivių raštus skaito. kiau, nors tiek pasidžiaugsime.
DRAMAT.
RATELIO
balių. Buvo skrajo-;
dOTanoS
’
l^l
k
as
"ors
dalyti,
kad
Zenonas.— Nesirūpink, sesyte, ar gi galėtu tindaimesi to melogio šmei janti krasa su ū
Zenonas.— Nebėra mums, sesytę laiko ilgai
VALDYBA.
______ _
šnekėti, bet aš tau nesykį jau sakiau, jog šian me mes tėvelius ir tave užmiršti. Aš rašysiu žimais norėjo pastatyt klau Pirmą dovaną (gražų pa tie žmones, kūne atėjo pas
St. Strazdas, pirm.
simus, bet vyčiai neleido ki veikslą) laimėjo lenkaitė; ‘ mumis ir dirba musų eilėse,
dien jaunimas, vpač-gi mergaitės, kurios nemyli jums kas savaitė laišką.
P. čeraška, rast.
taip
kaip per laiškelius. Ra antrą — J. Sankiutė.
: kad jie butų nors išdalies
Ipolitas.— Na. vaikai, ar jau viską turite
apšvietos yra nevertos nė sudilusio verdingio. O
V. Pačkauskas, ižd.
čkus surinko didelį pluoštą
| aprūpinti. Kad jicmo
jiems iicivinereita T
ta
■
•
lauiauinn.
ką kunigai sako, nėra ko nusigąsti, jie tą gerai prirengę ?
.D.L.
Dr-ja
rengia
prakėtų
nustoti
vilties
ir
enertų
korčiukių,
bet
nedavė
nei
ir
enerRapolas.— Taip, tėveli, rodos jau viską.
supranta, kad jei negins žmonių nuo apšvietos ir
Kainas Kalbės
Kslhps L.
Ii Pruseika.
Priispiks |: • •
kalbas.
į
vieną
pastatytą
klausimą
. gijos***
| “Keleivio” Skaitytojus.
Ipolitas (į vaikus).— Nenorėjo gelbėti savo
nepersekios laisvų ir susipratusių darbininkų, tai
Taipgi žadama parsikviest
atsakymo.
Tas
irgi
priroGerbiamieji:— kurią pre
jų dievais ir velniais paremtas tikėjimas suirs tėvui laukus dirbti, važiuokite svietan laimės j ie
Tikslas musų atsišaukimo numerata
į čia kun. M. X. Mockų.
do,
kad
begėdis
nedrįso
net
pasibaigė malonė
per tris dienas... Tu da jauna ir tau sunku vis škoti. Atminkite vaikai, tolimas kraštas, neži
Darbai šiuo tarpu eina yra tame, kad padidinus ne kite atnaujinti, nes sulyg kraperskaityt
pubEkai
paduo

nomi papročiai; neturėsite nieko kam pasįskųsti,
kas suprasti...
neblogai.
F. Vituris. turtingą musų teatro kny sos taisyklių priversti busim
tų
jam
užklausimų.
Ar
to

turite
patįs
save
valdyti
ir
būti
savo
sargais.
SCENA IV.
gynėlį ir sušelpus nelaimėje sulaikyt. Taipgi meldžiame
Gal ir busite laimingi. Atminkite savo senus kiu budu kovodami prieš,
Hillevest, Altą, Canada.- esantį autorių. Skaitančio ir savo draugus pakalbint už
Tie patįs ir žilvys.
kaip jisai sako, "kapitalis-:
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
Žilvys (įneina rūkydamas cigarą, su lazdele tėvus ir neužmirškite savo motinėlės; bukite tei tus-socialistus” jie pasieks Pastaruoju laiku anglių ka ji visuomenė jau spėjo atsi- rai darbininkišką laikraštį,
singais ir dorais žmonėmis. Zenonai, tu esi vy
rankoje, apsirėdęs naujais amerikoniškais dra
savo tikslą, tai galima drą syklose darbas pradėjo eiti žinoti apie vieno iš uolesnių kuris prie kiekvienos progos
resnis,
prižiūrėk
savo
brolį;
klausykite
vienas
ki

gerai.
jų musų teatralų — B r. šventai gina darbininką rei
bužiais).— Labą dieną, vyrai! Na, tai jau ir ištą,
o palaimą rasite visur. Gaila man yra paleis siai abejoti, nes purvais britiesų rengiatės išvažiuoti?
Nesenai čia susitvėrė Su- Vargšo-Laucevičiaus — ne kalus.
ti jus vienus į svietą, kaip paukštelius iš lidzo, zdami tik patįs save juose siv. Liet. Kanados iš 14 na laimę.
Mainydami adresą būtinai
Pakartosime tik
Rapolas (sveikindamas).— O tai ko ir be
kurie dar nėra suaugę ir nesupranta pavojaus, paskandvs.
turit
priduoti SENĄJĮ ir
laukti. Atsibodo kamines vyžas po purvyną val
rių kuopa. Tai jau 3 kuopa tiek, kad gerbiamasai dra NAUJĄJĮ
Akronietis
adresus. To nepa
štai tavo kelionės pinigai (prispaudžia prie savo
kioti (į Žilvį). Meldžiame sėsti, meldžiame...
to susivienijimo. Linkėtina mų rašytojas ir po trečios darius, permainyt adreso ne
operacijos nepasitaisė. At- galima. Mainant adresą už
CLEVELAND, OHIO.
Zenonas.— Labai gerai, kad p. Žilvys musų krutinės) Rapolėli, klausyk Zenonuko, jis vyres
puikiausios kloties.
nis
ir
daugiau
gyvenimo
patyręs.
Atsiminkite,
išleisti atsilankėte, nes labai norėtume dar ši-beiKunigo brolis. penč — jo padėjimas pablo tenka parašyt atvirutę, nes
Mirtos vakaras.
jog
esate
vieno
tėvo
vaikai,
štai
tau
kelionei
gėjo visais atžvilgiais. Kad i tas pigiau ir parankiau.
tą patirti apie Ameriką, ypač apie kelionę jūrė
pinigai.
Rašykite
tankiai
laiškus.
Nors ir toli
Daugelis skaitytoju mainy
Sausio
2
d.,
C.
T.
D.
D.
mis...
Athol, Mass.— Jau bus suteikus jam ir moralę (ku dami
adresą arba klausdami
busime
atsiskyrę,
žinokite,
kad
tėvų
širdis
visa

"Mirta
”
statė
scenoje
dvie

Žilvys (sėsdamas).— Ko jus, vyrai, paisot,
trįs mėnesiai kaip į čia iš ri ligoje taip reikalinga!) ir ko-nors, parašę laišką neužkli
jų aktų veikalą "Bomba.” Chicagos atvyko tūlas lais materialę paramą, "Drama juoja ir prilipina tik už lc.
ten tai bent gyvenimą turėsite — kvailas buvau, da bus su jumis. (Apsikabina abu ir verkia).
Emilija
(priėjusi
ir
šluostydama
žiurstu
Lošimas išėjo gana gerai. vamanis, kuris bėdavoja, tiškas Ratelis" nutarė išlei markę.
Persergime visus,
kad sugrįžau, čia žmogus, it vabalas, knisk že
ašaras).
—
Vaikeliai
mano,
sūneliai
mano,
kaip
antras
aktas.
Ypač
kad
tokią
laišką
niekados nemę ir da visų šungalvių turi bijot. Amerikoj kas
kad nėra laisvos merginos, sti autoriaus naudai vieną
man
yra
gaila
jūsų,
gal
niekados
daugiau
jau
ne

siąstą,
nes
Amerikoj
ar laiš
Pertraukomis,
gerai
išsi

kita, ten laisvas kraštas, žmogus išsitrauki ge
todėl ir nuėjo prie "Vyčių," paskiausiai jo parašytą vei kas užlipytas ar neužlipytas,
bepamatysiu.
Melsiu
Dievą,
kad
užlaikytų
jus
lavinusi
lietuvių
orkestrą
rai ”byro,” užkandi šolderio... išsimiegi gerai...
kad ten tą "laisvą” susira kalą — "KRYŽIUS." Šiu turi būt pridėta markė už 2e^
sveikatoje.
Mano
vaikeliai,
sūneliai
mano...
(Ap

griežė
ir
"Mirtos"
choras
O pinigų!— pilnos kišenės...
dus. Matyt tas laisvamanis žėtas imta iš dabartinės Eu
tą laišką numeta arba
sudainavo keliatą dainelių. visai kitaip laisvumą su ropos karės, taigi, neklysi- kitaip
reikia už jį pnmokėt adresa
Rapolas.— O kas tai yra byrąs? Ar žmonės kabina ir bučiuoja vieną, paskui kitą).
Zenonas (eina dar sykį prie tėvo, bučiuoja jį Taipgi, jauni vaikinai ir pranta, negu jį reikia su me pasakę, jog bus indo-' tui.
uždirba labai daug traukdami byrą ...
rankon ir veidan. Taipgi atsisveikina su Stefa merginos, pasakė keliatą j prasti
”Kel.” Administracija.
Vaikinas. mus. "Dramatiškas RateŽilvys.— Cha, cha, cha!... Byrąs, tai vadi
jausmingų monologų.
nija ir žilviu, sakydamas sudiev).
nas alus angliškai, supranti?...
Rapolas (taipgi dar sykį atsisveikina su tė
Po lošimui buvo skrajo Arnold City, Pa.— Gruo »
Rapolas.— Tamista sakai, buk Amerikoj žmo
vais ir Stepanija).
janti
krasa, su laimėjimais; džio 28 d. rado vandenyje )
F. J. B AGFOOITJS
nės tik alų geria, valgo, miega ir už tai ima pi
žilvys (duodamas ranką Rapolui).— Aš ne dovanota: "Keleivis," "Ko
nigus?...
lavoną Stanislovo Kitros.
matau mažiausio reikalo verkimui. Pagyvensite, va” ir "Laisvė." IšlaimėjuReal Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
Žilvys.— Visai ne taip, žmogus Amerikoj
Nežinia
ar jis pats įpuolė,
galėsite ir savo tėvelius parsitraukti. Juk ne į sios ypatos iš 5 dovanų ga
Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas
turi dirbti kaip arklys. Kada atsistoja prie dar
ar kas užmušęs įmetė. Jis
karę važiuojate.
li
pasirinkti
po
vieną
dova

Pinigų. Teismiški Reikalai.
bo, mašinos trenkia, ūžia, o tu turi jas daboti,
turėjo brolį Juozapą Kitrą
Stepanija.— Taigi užtad, pirmiau džiaugėtės ną, kuri katram patinka.
BROCKTONE:
kaip laikrodis, be jokio sustojimo. Tiesa, žmo
Chicagoje.
Jeigu norėtų
SO. BOSTONE:
patįs, kad Amerikoje liksite turtingais ir mums Dovanos buvo minėti laik
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
nės gauna už tai užmokėti, bet tik mažą savo dar
platesnių
žinių
lai
rašo:
Barristers Hali, 45—46,
padėsite, nėra, rodos, ko perdaug nusiminti.
Utarninkais ir Subatomia,
raščiai ir 2 knygos.
bo dalelę; visas uždarbis eina turčiaus-kapitaliskampas Main ir Belmont Sts.
28 Broadvay.
S.
Karpavičia,
Ipolitas.— Nekalbėk taip, Steput, tu tik taip
Dar reikia pažymėti, kad
Tel. Brockton 1875.
Tel. So. Boston 935 W.
to kišeniun. Kiekvienas Amerikoj uždirbtas cen
kalbi, o ką kitą manai, kogi tu pati verki.
kaip visados, taip ir šį kar Box 124, Arnold City, Pa.
tas yra aplaistytas kruvinu prakaitu...
Rapolas (į tebeverkiančią motiną).— Neverk tą vakaro surengimui rado
Zenonas.— Suprantamas dalykas, kad reikia
e
dirbti, bet žmogus turi laisvę, gali kalbėti, jausti, motinyte, mes sugrįžšime. taip-pat sveiki ir link- si nemaža priešų, o kas dau
giau
bus,
jei
ne
geltonieji
—
~mi.
o
gal
ir
jus
pas
mus
atvažuosite.
gali viešai išreikšti savo nuomones ir už tai nie
Juozas iškalno I
žilvys (imdamas ryšelius).— Gana, eikime. "vyčiai."
kas nesodins jo kalėjiman... Gali naudoties lais
vu spausdintu žodžiu ir. jeigu tik pajiegi. gali kaip matau čia ir galo verksmui nebus, tas nieko per pamokslą paskelbė, kad {
tą dieną yra "Vyčių" ren
skelbti žmonėms savo idėjas... Beto ir dasigy- nepagelbės.
giamos prakalbos ir inėjiIpolitas.
—
Eikite,
vaikeliai,
saugokitės
ne

venti greičiau ką nors galima.
laimių kelionėje, kad kartais kas neapvogtų, ar mas visiems veltui. Bet ne
Rapolas.— Ir gaudavai užmokestį?
(Visi vienas laimė, kad visi tie spendi
Žilvys.— Amerikoj yra labai lengvai dirban- ba kita koki nelaimė nepatiktų.
mai pasiliko veltui. Lyg ty
paskui
kitą
apleidžia
kambarį).
čių žmonių, Padėkim. aš pats — nieko nedirStepanija (paskui eidama).— O. Dieve bran čia "Mirtos" vakaran pu
bau.
blikos prisirinko pilna sve
Žilvys.— žmogus turi turėti supratimą prie gus, kaip man jų gaila!
Ar Esi Kankinamas
tainė
netik
saviškių,
bet
Jonas
(jau
visiems
baigiant
išeiti
įbėga
ir
tokių darbų.
ir svetimtaučių,!
Slhlisų arba Užnuodijimų Kraujo.
Zenonas.— Žinoma, susipratimas tai svar- pamatęs butelį degtinės ant stalo).— Išėjo, o šį nemaža
Triperių, Pulavimų. Nusilpnėjimų Gy
kaip
tai
:
rusų,
lenkų
ir
kitų.
balandėlį pamiršo ir kas matė, kelionėje be lašo.
biausis žmogaus gyvenime pagrindas.
vybės, Užkrečiamais Ligala. Lytiškai
Tikimasi,
jog
draugystei
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo(Pagriebia
butelį
ir
išbėga
per
duris).
SCENA V.
Kožnas vyras turi pareikalauti utim
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
liks
kelios
dešimtįs
dolerių
Uždanga.
laiku
vienų
iš
tų
Stebuklingų
Knygų.
Jonas ir visi tie patįs.
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pi1-'',
pelno.
Jaknų. Pūsles ir Inkštu Ligomes •
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
Jonas (įeidamas).— Ve, štai ir vėl tasai me
ANTRAS VEIKSMAS.
• Ar turi skaudėjimus strėnose, safa
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
S.
šilkasparnis
lagis čia. Savo pasakomis jis greit visą kaimą
riuose: galvos skaudėjimu*; blogų a-

Du Broliu

L

50,000
KNYGŲ

VISIŠKAI UŽ
DYKĄ

išvarys į Ameriką.
žilvys (neatkreipdamas domos į Joną kalba
si toliau).— Aš dirbau bildinge už dženitorių...
Rapolas.— Kas tai yra dženitorius, turbut
kokis augštas žmogus?
žilvys.— Dženitorius, tai yra žmogus, kuris
užžiuri mieste didelius namus, žiuri, kad viskas
butų švaru, grindįs išplautos, spiaudinyčios išva
lytos ir t.t.
Jonas (šalia stovėdamas).— štai tau moky
tas vyras, spiaudinyčias plovė. Cha, cha, cha:
Žilvys.- Ir ką ten viską išpasakosi, kaip nuvažiuosite, tai dasižinosite, kokių Amerikoj yra
navatnvbių.
SCENA VI.
Tie patįs ir Ipolitas.
Ipolitas.— O, ponas žilvys! O kur motina,
ar jau viskas surengta? Juodgalvis jau su visa
savo banda amerikonų atvažiavo...
Zenonas.— Tai jau ir mums prisieis skirties.
Jonai, eik pajieškok mamą.

Paprastas amerikoniškas lietuvių butas. Po
dešiniai lova prastai pridengta. Kėdės apkrau
tos drabužiais ir skalbiniais. Po kambarį volio
jasi išmėtyti batai.
šeimininkė basomis kojo
mis, be pančekų, įsiavusi į didelius pantaplius;
palaidais plaukais; pusgirtė. Pakilus uždangai
Maikis, Džiovas ir Džekis su Rapolu susėdę prie
stalo kaziruoja.
SCENA I.
Agnieška. Maikis, Džiovas, Džekis ir Rapolas.
Maikis.— Man duosi dvi...
Džekis (dalydamas kortas).— Džiovai, kiek
tu norėsi ?
Džiovas (pasižiūrėjęs į korta).— Ir man duosi dvi...
Džekis (į Rapolą).— O tu kiek norėsi?
Rapolas.— Man duosi keturias.
Džekis.— Aš sau neimsiu nė vienos. (Mes
damas penkis centus): Aš penkis pakeliu.
Džiovas.— Aš tave palyginu, ”pane dobrodzieju.”
(Toliaus bus.)

WEST FRANKFORD, ILL.
Vyčių naujas densivas.
Sausio 2 d. krikštynose
pas J. Ra—tį vyčiai vėl pra
dėjo mūšį, užpuldami vieną
vaikiną. Tam pasisekė lai
mingai pasprukti, tai vyčiai
pradėjo ofensivą ir nuėjo
atakomis ant V. Z. smuklės.
Šiam atsisakius atiduoti vy
čiams amuniciją, vyčių ge
nerolas sukomandavojo mušin. prasidėjo daužymas
)onkų ir bufeto. Išdaužė ir
angus.
Reikia pastebėti, kad tose
(rikštynose dalyvavo taip:?i ir "doros mokytojas” iš
Benton, III. štai kam rei
kalingi vyčiai.
špieąas.

vyrai negabi pri darbo ir ne galingi
petitą; sumigusi pilvą; atsiraugėjimus;
■ audustis priimnumo gamtos—visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus:
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus [>o akių; ar negali miegoti:
didžios vertybes medlkališkų knygų
ar turi negerus saj.Dus? Ar esi ausilpKnyga ta pasakys kaip vyrai naikin
nintas ir lengvai sujudintas; ner
sava gyvastį, kaip jie igan-, liga* ir
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir
kaip jiems gali būti -.-grąžinta svei
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklna
kata, stipruma'spėkas trumpu lai
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką
ku ir su »>*xais kaštais. Jeigu nori
pasasys jums apie, tuos daiktus aiškei
Kelias į Sveikatą,
..ctv, vyras tarp vyrų—stipras, resnas,
ir lengvoj kalboj teip, jog galėsite
Stiprumą
ir
Energiją.
energitiškas vyras,
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir
pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas
ta knyga parodys
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi
kelią.
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant boavertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieką ne gali žinoti kas ten yra, tik jius
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fifth Avė.. Cbieaio.
Godotinaaai:—Aš esu užiateresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir noreliam

gauki vieną iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde...................................................................................................................................................
Adresas.................. .. ............... ..................................................................................................................................

M iestas....

. Stejtae ■>....

Kada persišaldai
Žvdo gudrumas.
fiedakcijo
.
įtrink
kaklą, krutinę ir apačias kojų |
Dr. B. G. VERNICK I
Ketvirtas turtingų cibuli-1
Oro Ricbtor ko
4
LIETU
VISKAS DAKTARAS įl
zuotų kupčių lošė kortomis. |
"Keleivį
”
Užsirašusiam.
—
Gydo
visokias
moterų ir J U
PAIN-EAPELLER - - vaikų ligas, net irvyrų,
I Vienas iš jų, Mauškė vardu,)
chroniškas
ligas ; i
Algos
išmokėjimą
gali
su-,
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
I pralošė $15,000 ir taip susi-1
Priėmimo
valandos:
nuo
1
iki
4įt
Tikras tiktai su pažymėta marke
' ‘ po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.' 5
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Rokas Pantaplius, norėį čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
— Taip, ponuli, mirė Die damas geriau įtikti savo
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I į dieną. Tarp darbininkų ninkiškojo (manome, prole
žilvys.— Kaip girdėt, miestelio policija Juod 'proto turinčiam žmogui ne
ma užsiprenumeruoti ir di
mas. Nevažiuosime šiandien, tai ryt caras at
sunku buvo suprasti klau susipratimas žemam laips tarų) gyvenimo atvaizdini- desnį ekzempliorių skaičių.
galvį
įtaria
ir
sako
dabojanti,
turbut
kas
nors
siųs raudonsiulius ir išvežš į kariumenę. Tik tu,
sant jo prakalbos. Jo že nyje. Visi labai atsidavę mu. Mes, kaipo neturtin Čekį rašykite taip: V.
Steput, atmink ką aš tau kalbėdavau. Buk visuo liežuvį įkišė. Aš patarčiau kuogreičiausia pasi
giausioj! žmonių klesa, su
miausi šmeižtai, drabstomi dievui ir girtuokliavimui.
met su visais mandagi ir dorai užsilaikyk, šven skubinti.
prantama, negalim būt vilio- Pačkauskas, Chicago, o sių
socialistams, jo išniekini
SCENA
VIII.
skite jį vardu sekretoriaus:
tadieniais ir šiaip liuosame laike skaityk. Aš
mas mokslo vyrų ir pasako Saco, Me.— Saco nuo Bid-; jantįs musų inteligentijai. P. čeraška, 1840 So. HalsTie
patįs
ir
Emilija.
"Lietuvos Ūkininką” palieku ant tavo vardo.
defordo atskirtas tik siau- I Didžiuma jos tarnauja bur
Emilija (Įeina rišuliais nešina ir verkdama). jimas, kad civilizacijos pa ra upe. Čia yra viena dide-j žuazijos interesams, t. y. ted st., Chicago, III.
Knygų tau taipgi nepritruks, nes aš išrašysiu,
matu yra tikėjimas į nema
Ypač butų malonu, kad
žinok, kad šiame laike mergina pagirta ir ger —Rapolėli, mano brangus, jau greit tavęs netek
lė audinyčia, kur dirba kelii.tos žmonių klesos, kuri patomos
šmėklos,
aiškiausiai
prie
to darbo prisidėtų ir
biama ne ta, kuri kraičio ir pasogo daug turi, bet siu (apsikabina Rapolą).
tūkstančiai darbininkų. čia'jĮegia apmokėti. Tiesa, užatvaizdina
kuomi
yra
tas
musų teatralės draugijos.
Ipolitas.— Nusiramink, motin, neverkusi,
kuri dora ir apsišvietusi...
"žmogus.” Tai begėdiškas yra 8,000 gyventojų. Dar- j žiba ir musų pusėje viena- Visų, prisidėjusių prie iš
juk
tas
nieko
negelbės,
pasirengėm
vaikus
išleis

Rapolas (kuris visą laiką sėdėjo ant stalo
viešas melagis, tiesiog įkri- bininkų padėjimas ir susi- kita žvaigždutė, bet ji tuoj leidimo to veikalo, vardai
pasirėmęs).— Klausyk tu jo, tai jis tau prišne ti, lai bus Jo valia švenčiausi. Aš sakysiu, tas
ir vėl užgęsta nepasiekusi
praitmas gana prastas.
Juodgalvis, kaip tikras laikrodis, sakė busiąs 10 minalizuojantis jam nepa
kės davatka būti.
i
prideramos
aukštumos. Mes ir pavardės bus išspausdin
M.
Miller.
tinkamus
žmones,
už
ką
nevalandą
ir
nė
viena
minute
nepasivėlino.
Stepanija.— Aš skaityčiau, bet mama ne
| patįs badaujame; badauja tos prie to veikalo. Jis bus
praustburniui
galima
butų
išleista dar šią žiemą.
Stepanija (ima sermėgą ir velka Zenoną).—
pavelys, jau nesykį barėsi abu su tėtušiu, kam
Easton, Pa— S.L.A. 146.ir musų inteligentija...
nurodyti belangę.
Neužmrškite
musų,
Zenonėli,
rašyk
laiškus
tan

Su gilia pagarba,
aš "Ūkininką” skaitau. Kunigas nė išpažintin
p. 8 d. sausio turėjo savo ‘
Daugelis iš publikos pik- kmetinį
Taip
neturėtų
būti!
Reinežada priimti tų, kurie pirmeivių raštus skaito. kiau, nors tiek pasidžiaugsime.
DRAMAT.
RATELIO
balių. Buvo skrajo-;
dOTanoS
’
l^l
k
as
"ors
dalyti,
kad
Zenonas.— Nesirūpink, sesyte, ar gi galėtu tindaimesi to melogio šmei janti krasa su ū
Zenonas.— Nebėra mums, sesytę laiko ilgai
VALDYBA.
______ _
šnekėti, bet aš tau nesykį jau sakiau, jog šian me mes tėvelius ir tave užmiršti. Aš rašysiu žimais norėjo pastatyt klau Pirmą dovaną (gražų pa tie žmones, kūne atėjo pas
St. Strazdas, pirm.
simus, bet vyčiai neleido ki veikslą) laimėjo lenkaitė; ‘ mumis ir dirba musų eilėse,
dien jaunimas, vpač-gi mergaitės, kurios nemyli jums kas savaitė laišką.
P. čeraška, rast.
taip
kaip per laiškelius. Ra antrą — J. Sankiutė.
: kad jie butų nors išdalies
Ipolitas.— Na. vaikai, ar jau viską turite
apšvietos yra nevertos nė sudilusio verdingio. O
V. Pačkauskas, ižd.
čkus surinko didelį pluoštą
| aprūpinti. Kad jicmo
jiems iicivinereita T
ta
■
•
lauiauinn.
ką kunigai sako, nėra ko nusigąsti, jie tą gerai prirengę ?
.D.L.
Dr-ja
rengia
prakėtų
nustoti
vilties
ir
enertų
korčiukių,
bet
nedavė
nei
ir
enerRapolas.— Taip, tėveli, rodos jau viską.
supranta, kad jei negins žmonių nuo apšvietos ir
Kainas Kalbės
Kslhps L.
Ii Pruseika.
Priispiks |: • •
kalbas.
į
vieną
pastatytą
klausimą
. gijos***
| “Keleivio” Skaitytojus.
Ipolitas (į vaikus).— Nenorėjo gelbėti savo
nepersekios laisvų ir susipratusių darbininkų, tai
Taipgi žadama parsikviest
atsakymo.
Tas
irgi
priroGerbiamieji:— kurią pre
jų dievais ir velniais paremtas tikėjimas suirs tėvui laukus dirbti, važiuokite svietan laimės j ie
Tikslas musų atsišaukimo numerata
į čia kun. M. X. Mockų.
do,
kad
begėdis
nedrįso
net
pasibaigė malonė
per tris dienas... Tu da jauna ir tau sunku vis škoti. Atminkite vaikai, tolimas kraštas, neži
Darbai šiuo tarpu eina yra tame, kad padidinus ne kite atnaujinti, nes sulyg kraperskaityt
pubEkai
paduo

nomi papročiai; neturėsite nieko kam pasįskųsti,
kas suprasti...
neblogai.
F. Vituris. turtingą musų teatro kny sos taisyklių priversti busim
tų
jam
užklausimų.
Ar
to

turite
patįs
save
valdyti
ir
būti
savo
sargais.
SCENA IV.
gynėlį ir sušelpus nelaimėje sulaikyt. Taipgi meldžiame
Gal ir busite laimingi. Atminkite savo senus kiu budu kovodami prieš,
Hillevest, Altą, Canada.- esantį autorių. Skaitančio ir savo draugus pakalbint už
Tie patįs ir žilvys.
kaip jisai sako, "kapitalis-:
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
Žilvys (įneina rūkydamas cigarą, su lazdele tėvus ir neužmirškite savo motinėlės; bukite tei tus-socialistus” jie pasieks Pastaruoju laiku anglių ka ji visuomenė jau spėjo atsi- rai darbininkišką laikraštį,
singais ir dorais žmonėmis. Zenonai, tu esi vy
rankoje, apsirėdęs naujais amerikoniškais dra
savo tikslą, tai galima drą syklose darbas pradėjo eiti žinoti apie vieno iš uolesnių kuris prie kiekvienos progos
resnis,
prižiūrėk
savo
brolį;
klausykite
vienas
ki

gerai.
jų musų teatralų — B r. šventai gina darbininką rei
bužiais).— Labą dieną, vyrai! Na, tai jau ir ištą,
o palaimą rasite visur. Gaila man yra paleis siai abejoti, nes purvais britiesų rengiatės išvažiuoti?
Nesenai čia susitvėrė Su- Vargšo-Laucevičiaus — ne kalus.
ti jus vienus į svietą, kaip paukštelius iš lidzo, zdami tik patįs save juose siv. Liet. Kanados iš 14 na laimę.
Mainydami adresą būtinai
Pakartosime tik
Rapolas (sveikindamas).— O tai ko ir be
kurie dar nėra suaugę ir nesupranta pavojaus, paskandvs.
turit
priduoti SENĄJĮ ir
laukti. Atsibodo kamines vyžas po purvyną val
rių kuopa. Tai jau 3 kuopa tiek, kad gerbiamasai dra NAUJĄJĮ
Akronietis
adresus. To nepa
štai tavo kelionės pinigai (prispaudžia prie savo
kioti (į Žilvį). Meldžiame sėsti, meldžiame...
to susivienijimo. Linkėtina mų rašytojas ir po trečios darius, permainyt adreso ne
operacijos nepasitaisė. At- galima. Mainant adresą už
CLEVELAND, OHIO.
Zenonas.— Labai gerai, kad p. Žilvys musų krutinės) Rapolėli, klausyk Zenonuko, jis vyres
puikiausios kloties.
nis
ir
daugiau
gyvenimo
patyręs.
Atsiminkite,
išleisti atsilankėte, nes labai norėtume dar ši-beiKunigo brolis. penč — jo padėjimas pablo tenka parašyt atvirutę, nes
Mirtos vakaras.
jog
esate
vieno
tėvo
vaikai,
štai
tau
kelionei
gėjo visais atžvilgiais. Kad i tas pigiau ir parankiau.
tą patirti apie Ameriką, ypač apie kelionę jūrė
pinigai.
Rašykite
tankiai
laiškus.
Nors ir toli
Daugelis skaitytoju mainy
Sausio
2
d.,
C.
T.
D.
D.
mis...
Athol, Mass.— Jau bus suteikus jam ir moralę (ku dami
adresą arba klausdami
busime
atsiskyrę,
žinokite,
kad
tėvų
širdis
visa

"Mirta
”
statė
scenoje
dvie

Žilvys (sėsdamas).— Ko jus, vyrai, paisot,
trįs mėnesiai kaip į čia iš ri ligoje taip reikalinga!) ir ko-nors, parašę laišką neužkli
jų aktų veikalą "Bomba.” Chicagos atvyko tūlas lais materialę paramą, "Drama juoja ir prilipina tik už lc.
ten tai bent gyvenimą turėsite — kvailas buvau, da bus su jumis. (Apsikabina abu ir verkia).
Emilija
(priėjusi
ir
šluostydama
žiurstu
Lošimas išėjo gana gerai. vamanis, kuris bėdavoja, tiškas Ratelis" nutarė išlei markę.
Persergime visus,
kad sugrįžau, čia žmogus, it vabalas, knisk že
ašaras).
—
Vaikeliai
mano,
sūneliai
mano,
kaip
antras
aktas.
Ypač
kad
tokią
laišką
niekados nemę ir da visų šungalvių turi bijot. Amerikoj kas
kad nėra laisvos merginos, sti autoriaus naudai vieną
man
yra
gaila
jūsų,
gal
niekados
daugiau
jau
ne

siąstą,
nes
Amerikoj
ar laiš
Pertraukomis,
gerai
išsi

kita, ten laisvas kraštas, žmogus išsitrauki ge
todėl ir nuėjo prie "Vyčių," paskiausiai jo parašytą vei kas užlipytas ar neužlipytas,
bepamatysiu.
Melsiu
Dievą,
kad
užlaikytų
jus
lavinusi
lietuvių
orkestrą
rai ”byro,” užkandi šolderio... išsimiegi gerai...
kad ten tą "laisvą” susira kalą — "KRYŽIUS." Šiu turi būt pridėta markė už 2e^
sveikatoje.
Mano
vaikeliai,
sūneliai
mano...
(Ap

griežė
ir
"Mirtos"
choras
O pinigų!— pilnos kišenės...
dus. Matyt tas laisvamanis žėtas imta iš dabartinės Eu
tą laišką numeta arba
sudainavo keliatą dainelių. visai kitaip laisvumą su ropos karės, taigi, neklysi- kitaip
reikia už jį pnmokėt adresa
Rapolas.— O kas tai yra byrąs? Ar žmonės kabina ir bučiuoja vieną, paskui kitą).
Zenonas (eina dar sykį prie tėvo, bučiuoja jį Taipgi, jauni vaikinai ir pranta, negu jį reikia su me pasakę, jog bus indo-' tui.
uždirba labai daug traukdami byrą ...
rankon ir veidan. Taipgi atsisveikina su Stefa merginos, pasakė keliatą j prasti
”Kel.” Administracija.
Vaikinas. mus. "Dramatiškas RateŽilvys.— Cha, cha, cha!... Byrąs, tai vadi
jausmingų monologų.
nija ir žilviu, sakydamas sudiev).
nas alus angliškai, supranti?...
Rapolas (taipgi dar sykį atsisveikina su tė
Po lošimui buvo skrajo Arnold City, Pa.— Gruo »
Rapolas.— Tamista sakai, buk Amerikoj žmo
vais ir Stepanija).
janti
krasa, su laimėjimais; džio 28 d. rado vandenyje )
F. J. B AGFOOITJS
nės tik alų geria, valgo, miega ir už tai ima pi
žilvys (duodamas ranką Rapolui).— Aš ne dovanota: "Keleivis," "Ko
nigus?...
lavoną Stanislovo Kitros.
matau mažiausio reikalo verkimui. Pagyvensite, va” ir "Laisvė." IšlaimėjuReal Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
Žilvys.— Visai ne taip, žmogus Amerikoj
Nežinia
ar jis pats įpuolė,
galėsite ir savo tėvelius parsitraukti. Juk ne į sios ypatos iš 5 dovanų ga
Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas
turi dirbti kaip arklys. Kada atsistoja prie dar
ar kas užmušęs įmetė. Jis
karę važiuojate.
li
pasirinkti
po
vieną
dova

Pinigų. Teismiški Reikalai.
bo, mašinos trenkia, ūžia, o tu turi jas daboti,
turėjo brolį Juozapą Kitrą
Stepanija.— Taigi užtad, pirmiau džiaugėtės ną, kuri katram patinka.
BROCKTONE:
kaip laikrodis, be jokio sustojimo. Tiesa, žmo
Chicagoje.
Jeigu norėtų
SO. BOSTONE:
patįs, kad Amerikoje liksite turtingais ir mums Dovanos buvo minėti laik
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
nės gauna už tai užmokėti, bet tik mažą savo dar
platesnių
žinių
lai
rašo:
Barristers Hali, 45—46,
padėsite, nėra, rodos, ko perdaug nusiminti.
Utarninkais ir Subatomia,
raščiai ir 2 knygos.
bo dalelę; visas uždarbis eina turčiaus-kapitaliskampas Main ir Belmont Sts.
28 Broadvay.
S.
Karpavičia,
Ipolitas.— Nekalbėk taip, Steput, tu tik taip
Dar reikia pažymėti, kad
Tel. Brockton 1875.
Tel. So. Boston 935 W.
to kišeniun. Kiekvienas Amerikoj uždirbtas cen
kalbi, o ką kitą manai, kogi tu pati verki.
kaip visados, taip ir šį kar Box 124, Arnold City, Pa.
tas yra aplaistytas kruvinu prakaitu...
Rapolas (į tebeverkiančią motiną).— Neverk tą vakaro surengimui rado
Zenonas.— Suprantamas dalykas, kad reikia
e
dirbti, bet žmogus turi laisvę, gali kalbėti, jausti, motinyte, mes sugrįžšime. taip-pat sveiki ir link- si nemaža priešų, o kas dau
giau
bus,
jei
ne
geltonieji
—
~mi.
o
gal
ir
jus
pas
mus
atvažuosite.
gali viešai išreikšti savo nuomones ir už tai nie
Juozas iškalno I
žilvys (imdamas ryšelius).— Gana, eikime. "vyčiai."
kas nesodins jo kalėjiman... Gali naudoties lais
vu spausdintu žodžiu ir. jeigu tik pajiegi. gali kaip matau čia ir galo verksmui nebus, tas nieko per pamokslą paskelbė, kad {
tą dieną yra "Vyčių" ren
skelbti žmonėms savo idėjas... Beto ir dasigy- nepagelbės.
giamos prakalbos ir inėjiIpolitas.
—
Eikite,
vaikeliai,
saugokitės
ne

venti greičiau ką nors galima.
laimių kelionėje, kad kartais kas neapvogtų, ar mas visiems veltui. Bet ne
Rapolas.— Ir gaudavai užmokestį?
(Visi vienas laimė, kad visi tie spendi
Žilvys.— Amerikoj yra labai lengvai dirban- ba kita koki nelaimė nepatiktų.
mai pasiliko veltui. Lyg ty
paskui
kitą
apleidžia
kambarį).
čių žmonių, Padėkim. aš pats — nieko nedirStepanija (paskui eidama).— O. Dieve bran čia "Mirtos" vakaran pu
bau.
blikos prisirinko pilna sve
Žilvys.— žmogus turi turėti supratimą prie gus, kaip man jų gaila!
Ar Esi Kankinamas
tainė
netik
saviškių,
bet
Jonas
(jau
visiems
baigiant
išeiti
įbėga
ir
tokių darbų.
ir svetimtaučių,!
Slhlisų arba Užnuodijimų Kraujo.
Zenonas.— Žinoma, susipratimas tai svar- pamatęs butelį degtinės ant stalo).— Išėjo, o šį nemaža
Triperių, Pulavimų. Nusilpnėjimų Gy
kaip
tai
:
rusų,
lenkų
ir
kitų.
balandėlį pamiršo ir kas matė, kelionėje be lašo.
biausis žmogaus gyvenime pagrindas.
vybės, Užkrečiamais Ligala. Lytiškai
Tikimasi,
jog
draugystei
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo(Pagriebia
butelį
ir
išbėga
per
duris).
SCENA V.
Kožnas vyras turi pareikalauti utim
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
liks
kelios
dešimtįs
dolerių
Uždanga.
laiku
vienų
iš
tų
Stebuklingų
Knygų.
Jonas ir visi tie patįs.
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pi1-'',
pelno.
Jaknų. Pūsles ir Inkštu Ligomes •
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
Jonas (įeidamas).— Ve, štai ir vėl tasai me
ANTRAS VEIKSMAS.
• Ar turi skaudėjimus strėnose, safa
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
S.
šilkasparnis
lagis čia. Savo pasakomis jis greit visą kaimą
riuose: galvos skaudėjimu*; blogų a-

Du Broliu

L

50,000
KNYGŲ

VISIŠKAI UŽ
DYKĄ

išvarys į Ameriką.
žilvys (neatkreipdamas domos į Joną kalba
si toliau).— Aš dirbau bildinge už dženitorių...
Rapolas.— Kas tai yra dženitorius, turbut
kokis augštas žmogus?
žilvys.— Dženitorius, tai yra žmogus, kuris
užžiuri mieste didelius namus, žiuri, kad viskas
butų švaru, grindįs išplautos, spiaudinyčios išva
lytos ir t.t.
Jonas (šalia stovėdamas).— štai tau moky
tas vyras, spiaudinyčias plovė. Cha, cha, cha:
Žilvys.- Ir ką ten viską išpasakosi, kaip nuvažiuosite, tai dasižinosite, kokių Amerikoj yra
navatnvbių.
SCENA VI.
Tie patįs ir Ipolitas.
Ipolitas.— O, ponas žilvys! O kur motina,
ar jau viskas surengta? Juodgalvis jau su visa
savo banda amerikonų atvažiavo...
Zenonas.— Tai jau ir mums prisieis skirties.
Jonai, eik pajieškok mamą.

Paprastas amerikoniškas lietuvių butas. Po
dešiniai lova prastai pridengta. Kėdės apkrau
tos drabužiais ir skalbiniais. Po kambarį volio
jasi išmėtyti batai.
šeimininkė basomis kojo
mis, be pančekų, įsiavusi į didelius pantaplius;
palaidais plaukais; pusgirtė. Pakilus uždangai
Maikis, Džiovas ir Džekis su Rapolu susėdę prie
stalo kaziruoja.
SCENA I.
Agnieška. Maikis, Džiovas, Džekis ir Rapolas.
Maikis.— Man duosi dvi...
Džekis (dalydamas kortas).— Džiovai, kiek
tu norėsi ?
Džiovas (pasižiūrėjęs į korta).— Ir man duosi dvi...
Džekis (į Rapolą).— O tu kiek norėsi?
Rapolas.— Man duosi keturias.
Džekis.— Aš sau neimsiu nė vienos. (Mes
damas penkis centus): Aš penkis pakeliu.
Džiovas.— Aš tave palyginu, ”pane dobrodzieju.”
(Toliaus bus.)

WEST FRANKFORD, ILL.
Vyčių naujas densivas.
Sausio 2 d. krikštynose
pas J. Ra—tį vyčiai vėl pra
dėjo mūšį, užpuldami vieną
vaikiną. Tam pasisekė lai
mingai pasprukti, tai vyčiai
pradėjo ofensivą ir nuėjo
atakomis ant V. Z. smuklės.
Šiam atsisakius atiduoti vy
čiams amuniciją, vyčių ge
nerolas sukomandavojo mušin. prasidėjo daužymas
)onkų ir bufeto. Išdaužė ir
angus.
Reikia pastebėti, kad tose
(rikštynose dalyvavo taip:?i ir "doros mokytojas” iš
Benton, III. štai kam rei
kalingi vyčiai.
špieąas.

vyrai negabi pri darbo ir ne galingi
petitą; sumigusi pilvą; atsiraugėjimus;
■ audustis priimnumo gamtos—visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus:
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus [>o akių; ar negali miegoti:
didžios vertybes medlkališkų knygų
ar turi negerus saj.Dus? Ar esi ausilpKnyga ta pasakys kaip vyrai naikin
nintas ir lengvai sujudintas; ner
sava gyvastį, kaip jie igan-, liga* ir
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir
kaip jiems gali būti -.-grąžinta svei
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklna
kata, stipruma'spėkas trumpu lai
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką
ku ir su »>*xais kaštais. Jeigu nori
pasasys jums apie, tuos daiktus aiškei
Kelias į Sveikatą,
..ctv, vyras tarp vyrų—stipras, resnas,
ir lengvoj kalboj teip, jog galėsite
Stiprumą
ir
Energiją.
energitiškas vyras,
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir
pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas
ta knyga parodys
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi
kelią.
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant boavertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieką ne gali žinoti kas ten yra, tik jius
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 202, 208 N. Fifth Avė.. Cbieaio.
Godotinaaai:—Aš esu užiateresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir noreliam

gauki vieną iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde...................................................................................................................................................
Adresas.................. .. ............... ..................................................................................................................................

M iestas....

. Stejtae ■>....
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Gaisrai
oaisrai.

“PRISIKĖLIMAS”

Pereitoj subatoj Bostono
priemiesčiuose buvo didelių
gaisru.
Jamaica
Plain’e
-------gaisrų.
_______ _____
Daugiau tur rūpėti gerovė prie Green st. sudegė skal-i
K. Jasiukaičio 5 aktų 6 atidengimų drama
bvkla ir arklydė; gaisre žu
viso pasaulio, negu
vo 11 arklių; nuostoliai sie
tėvynėes.
Sulos So. Bostono, Cambridge’iaus ir Brigbtono gabiausi aktoriai
kia $25,000/
Generalio prokuroro asis Dorchesteryje, prie GreenL. S S. VI RAJONO NAUDAI.
tentas, užbaigiant suvažia wich st., vidurnaktyje užsi
vimą ”Draugijos Ekonomi degė gyvenamas namas; ugnėms Karės priežastim pra nagesiams tenai važiuojant Subatoje, 22 Sausio-January, 1916
šalint,” R. S. Hoar užreiškė, ant užsisukimo paslydo ar
LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
kad idant prašalinus karės kliai ir itaškėjo su visu apa
priežastis reikalinga dau ratu i krautuvės langą; vie Kampas E ir Silver Sts,
South Boston, Mass
giau rūpinties pasauliu ne nas arklys visiškai užsimu
Nuoširdžiai užprašo gerbiamą visuomenę atsilankyti.
gu tėvyne. Minėtas kalbė šė, kitas susižeidė. Kelia
L. S. S. VI Rajono KOMITETAS.
tojas pasmerkė Amerikos tas ugnagesių taipgi susižei
prisirengimą karėn, kas ir dė.
I
yra karės priežaščia. Kad Chelseaje, prie Sixth st.. Balius, šokiai ir Vakarienė!
MAGIC SCHOOL
Prince Albert ga
kares prašalinus, reikia, kad
toks didelis gaisras, kad
Surengta Liet. Kooperaci Ar nori būti magiku? Ar nori
lima gaut visur,
žmonija daugiau butų isti-i reikėjo šaukties kitų mieste- jos, ketverge, 27 sausio-Jan., dirbti teatruose? Tai mokykis ma
skardinėse ir kre
yra lengva išmokti. Dykai pir
kima
mteimacionahzniui, Iiu uį
iu
Ib05
prasidės 7 vai. vakare. Lie giją,
pšely) už 5c, l'Jc
ma lekcija ir magijos štuka, tik pri
ir augščiau.
nes pakol bus statomas pir-: Nedė^ So-!nerxiHėj sude- tuvių svetainėje, kampas E siųskite
25c. Jei nenori štukos, tai
10c., ui gausite katalogą
moj vietoj nacionalizmas iri eė Sprague-Hathvvav Co. ir Silver gatvių, So. Boston. Prisiųskite
ir lekciją.
the national joy smoke
patriotizmas patol tuščiomis įirbtuvj;kur dirbdav:o 100 Visus lietuvius užkviečiam ‘ Su pirma „„^o,
magijos stuk,
štuka ir
ir i.kdlekcibus visos kainos apie prasa- žmonilĮ cia ant stogo st0. ant Šio pUlkaUS pokylio, kur ja jau galėsi padaryti didelę nuosU.. Keliatas,
kurie
117
vai- siunt
b* t*1? žmonių.
Keliaus,
kurie pripriTuri skonį, kuris skiriasi nuo visų kitų pypkei tabakų,
Įminiu kanų.
ji vėio
aįt medinių ramsčių
uz ta
tą. .nati
paų .rikipta
liKieią— —fralėrit
i0ĮrAi sugrįžo,
•v .....
- —--——. . .
siunta^ yv 25c
25c. kata
katalogai
sugrįžo, nene
kokį kada rukėt. Užpatentuotas sutaisymo būdas pra
Socialistai seniai tai sake, didelis rezervuaras su —
van- gyt gardžius valgius, ir šokt geri adresai, todl prisiųskite gerus
šalina burnos sutinimą bei persimą. Jums patiks Prince
- - — -radresus.
buržuazija juos už tai
Ramsčiams sudegus,! kiek tik kas norės. Įžanga
Albert geriau negu kiti, nes tai geras ir užganėdinantis;
knkstindavo
išgamomis, ?eležinis
rezervuaras su. tik 50c.
Komitetas, 42 Vine s t..J. STANKUS,
nes galite rūkyt be perstojimo ir nejaučiat liežuvio per
.. Montello. Mass.
o dabar ir pati buržuazija. ].oqo viedru vandens nuvir- “ ; “
.
simo nei nesugadina burnoj skonį. Pirk Prince Albert
Hyde
Parko
LSS.
kuopos
tabaką tuojaus ir patirk pats, kad tai, ką mes sakome,
kada pajautė karės smūgį t0 jr nutra^kėjo per visas lu
yra faktu. Visose Suvienytose Valstijose nėra geresnio
koncertas.
ant savo kailio, kitaip prade- ^as
žemės, išgriaudama:s
rūkymui tabako. Ir jeigu visi pripažino jį geru, jus irgi
da protauti.
Aišku kad prie to da vieną sieną, 'kuri
Sausio 23 d. Magnolia H. S. Stone, Oph-D.
neapsiriksite pirkę.
Hali svetainėje, po nr. 1176
mes stovime ant tikro kelio. sužeidė 10 ugnagesių.
Prince Albert tabakas tinka ir cigaretams vynioti ir į
)
River st, Hyde Park, Mass.,
pypkę.
Akių
Raudonos skardinės iš
Bažnyčia paversta mitin
nuo 6 vai. vakare bus puikus
Gabijos vakaras.
rodo. kaip šis paveiks
Specijalistas.
lėlis parodo.
gams laikyti svetaine.
koncertas,
surengtas
nau

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Sdem, N. C.
Sausio 15 d. vakare Gabi
Subruzdus tūliems Šv. Pe ja statė scenoje vieno veik dai nukentėjusių nuo karės
10 m. So. Bostone.
tro lietuvių parapijos na smo komediją "Nieko be Lietuvos gyventojų. Sceno399 Broadwav,
Oš
riams prieš kunigą, kad per priežasties.” Veikalėlis at Ije statoma veikalas "Trys
: Back Bay 4200
DIDŽIAUSIS
NUPIGINIi!
SO.
BOSTON,
MASS.
mylimos.
”
kuri
sulos
So.
Bo

| I. MATHCTS |
daug lupa iš žmonių už šliu vaizdina kaip
šeimynose
DAKTARAS
r?
—”
MAS.
Geriausias Lietuvio
pus ir krikštus, kunigas vis tankiai mažmožis dėl pavy stono "Bijūnėlio” Dr-jėlės
-- - •
; SALONAS IR RESTAURACIJA. £
M. ANDRIUŠIUTĖ
KOKI KADA KAS YRA GIRDĖJĘS
gi nusigando. Sausio 16 d. do. nepatyrimo ir neužsiti- jaunučiai nariai. Bus taip
Laikrodžių. Lenciūgų į Fr. Matulaitis j ii Sveiki geriausios rųšies gėrimai 4po mišių bažnyčioje padarė kėiimo virsta
baisenybe, ogi deklamacijos ir dainos. MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. Antir Deimantų.
"
GYDO VISOKIAS LIGAS.
| įį ir užkandžiai. Patarnavimas prie- T
kitokių
auksinių
ir auksuotų
mitingą. Mat svetainėje privedančia nesykį ir prie Įžanga visiems dykai. Visus
i
lankus.
£
daiktų.
PRIT
A
IKO
AKINIUS.
> Parankiausia Lietuviška užeiga.
Taipgi parduodu grafofonus su
žmonės jau paprato ir kuni tragedijų. Vyro rolėj
J. nuoširdžiai kviečia- Reng.
lietuviškais rekordais, siuvamas ma 1 į Valandos:
V. *
gui pasakyti į akis teisybę, Kerdiejus, žmonos rolėj —
J. MATHUS
šinas ir rainkotus ant lengvų išmo
Nuo 1 iki 3 dieną.
jį ‘ T
JAUNA
VYRAS
kėjimų. Tai yra viena iš geriausių
bet bažnyčioje prietarai Šarkiutė ir tarnaitės rolėj
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
M. &> 342 Broadvay. So. Boston. Mass. *
vietų, kur jus galit nusipirkt sau rei
:k
uumck u:: ui l tom!
jiems da neleidžia išsižioti, Dargiutė — risi lošė pagir kuris pažysta vidutiniškai
kalingą
daiktą pigiai ir gerą. Eida įg 419 BOYLSTON STR. jį I
!
lietuvišką kalbą ir norėtų
mas pro šalį užeik persitikrinti. Totai kunigas, jausdamasis tinai.
Suite 419, 420 ir 421,
liaus nuo Bostono, prisiunčiam per
gaut
užsiėmimą prie raštiš
I
patvaldžiu, iškeikė ”ciciliBuvo ir koncertas. Dai
Tel.: 2787-J.
pačtą. Užsakymus pristatom į na J i Netoli didžiojo miesto knygyno, I 5
ko
darbo,
kreipkitės
tuojaus
mus; aš, ar mano agentai. Gvarankus,” kad tie buntavojasi, navo pas bostoniečius liau
BOSTON,
MASS.
|
j Dr. David W.Rosen
tuotus ant 20 metų atmainom, jeigu
nusiskundė, nabagas, kad dies melodijų dainavimais laišku paaiškindami savo
nubluks anksčiau. Visi mane žino ir
užsiėmimą,
metus
ir
už
ko

kas syki pirko, tas nesigaili. Siųsk
j
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
”ciclikai” netik gerus para- populiariškumą užsitamalaišką, o mes tuoj pribusim į jūsų
kia
alga
dirbate.
Rusiškai ir Vokiškai.
pijonus, bet ir kunigus jau ves p. Varaitis, M. Kalinaunamus.
GYDO VISOKIAS LIGAS.
j
P.
K.
O.
(?)
S.
Baracevičius
. Taisom laikrodžius, žiedus ir ki
pasižabojo. Girdi, tik šen- skiutė ir S. Mockus. SkamValandos:
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime tokius daiktus. Darbas gvarantuoberniai cicilikai nori, kad bino jaunutis pianistas A. 28 Broadway, So. Boston.
GRABOR1US.
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
Mass.
užsivertę
užsisakyk
vairinius tas.
__ 2___ T Jdarbu,
_
1; ’..____
2 iki 3 dieną, nuo 7
j
šliubai ir krikštai butų per Liutkevičius ir buvo kelios
Palaidoju
visuose
aplinkiniuose
mie

P.
KETVIRTIS
JEWLERY
CO.
drabužius dabar, kada galim greičiau į
8
vakare.
stuose.
i pigiau
ir
._________________
pasiūti. Darbą
‘__ „gvarantuoju. kampas Broadway, 324 E street,
mainyti, nes jie neturi kuo deklamacijos. Paskui buvo
REIKALINGI
321 HANOVER STREET,
PATARNAVIMAS GERAS IR
324 K
nv,
Boston. Mass
E STR
STR_. kampas Rrnadu
Broadway.
užsimokėt ir dėlto buntavo- šokiai.
i
BOSTON. MASS.
PIGUS,
6 vyrai, kurie moka atsa
SO. BOSTON. MASS.
Žmonių buvo neperdau- kančiai bučemės ir groserja gerus parapijonus. Bet
Didelį palaidoju už S45, mažą už $15.
kad ir caras nusileidžia giausiai.
nės darbą ir 1 mergina —
prieš žmonių reikalavimą,
bukyperka, kuri gerai su
Medaus upė ant gatvės. pranta knygų vedimą. Attai ir jisai tatai padarysiąs,
Siutus ir kitokius
kaip žmonės nutars. Ir pa Ant Leverett ir Charles įsišaukit tuojaus.
reikalavo nubalsavimo ran gatvių pereitoj subatoj bu 1143 Commonwealth avė.
s.t >rer'ausį
kų pakėlimu. Reikalaujan vo vieniems nemalonus, o
Brookline, Mass.
Kliu VynM. Lik ienos ir
čių reformos atsirado apie kitiems juokingas atsitiki
DUOKIT PASIŪT MUMS
Parduodu Paminklus ir Kvietkas.
Kitokiu* gardžius gėrimus
desėtkas ir tai keldami ran mas. Didelis, keturių ark PARSIDUODA BARBERUžlaikau automobilius gTeitam susiUžtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų ir
nešimui. Atsitikus reikalui meldžiu
kas sukišo galvas po suolais, lių vežamas bosas sirupo nu
‘ taipgi ir geriausio taba-i
NĖ.
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imarn
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei- :
materiją
iš
gerųjų
firmų
ir
primieruojam
kad kunigas jų nepažintų, o smuko nuo vežimo ir sutižo.
čiau, negu vietiniai graboriai. nes :
ko Cigaru*
Geroj vietoj, lietuvių ap- į
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
mano automobilius stovi visados ant i
už atidavimą kunigui pilnos Gatve pasiliejo upė saldaus gyventoj ir reikalas eina ge- |
užeiti. o v<sm«1os ras, ’
išvaizdos ir būna tvirtesni.
kelio.
valios pakėlė po abi rankas skystimo.
z’-ažų patarnavimą.
Vaikai subėgę rai. Parsiduoda dėl prieža- r
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOvisi.
tuojaus pradėjo pirštais si sties savininko nesveikatos.
362 2nd
Ss. Bnstan.
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
■ Na, kunigui pasisekė dar rupą kabinti ir laižyti. Bet Platesnių žinių klauskit.
_• sykį ir tai jau gana drūčiai sušalęs maliasas taip sutiršTAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM
Jok. Geležėlė,
(4)
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
pasižaboti parapijonus. Da tėjo, kad subridę vaikai 122 Broadway,
DRAPANAS.
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
bar kunigas jau patvaldis prilipo prie jo, kaip musė
So. Boston, Mass.
Tikras
Jūsų
brolis
lietuvis
caras bažnyčioj ir parapijo- prie limpančios popieros;
nįs jočio pentinus ant savo betraukiant kojas kaikuKares Laiku
šonų netrukus skaudžiai pa rierns nusimovė čeverykai ir
Ant. Januška
jus, ypač tie, kuriuos jis Cl- tuomet su pančiakomis su- Sujieškome gimines ir pa
BOSfONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
222 W. BROADMAY.
cilikais vadina.
klimpo i maliasą. Įvažiavęs žįstamus, nežiūrint kur jie
SO. BOSTON. MASS.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
vienas automobilius taipgi nebūtų: pabėgę į gilumą Ru
Telefonas: So. Boston—21013
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
turėjo daug darbo. Ratai sijos. pasilikę Lietuvoje po
Reikalauja 5 valandų
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
prilipo ir mašina nė krust iš vokiečių valdžia ar kur ki
darbo dienos.
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Kada šoferis davė tur. '
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00
Centrai Labor Union sek vietos.
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
daugiau pajiegos, užpakali Atliekame tai su pagalba įvairių
retorius Abrahams, kalbė niai
Košė; o Nuolatos.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
Draugysčių.
Komitetų
ir
Konsulatų.
ratai pradėjo suktis ir Už patarnavimą skaitome tik $1.90
Gydanti mostis nuo pučkų 5Oc. Nuo prakaitavimo kojų 25c.
damas Bostono Y oung susirinkę
“Ai pagavau didelį
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
žmonės
likos
ap

šaltį ir nuolatos kosė
už
ypatą.
Men’s Hebrew Ass’n. orga mėtyti maliaso gumulais. Taipgi siunčiame pinigus pabėgė
jau, parašė p. W. WoGyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
loszyn,
VTeirton.
W.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Z
nizacijos surengtame vieša Gatvekariai taipgi negalėjo liams į Rusiją, pasilikusiems Lietu
Va., ir jeigu aš paimda
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
vau stiklą šalto van
voj (tik tokiems, nuo kurių laiškus
me susirinkime, užreiškė, ilgai pereiti.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c.
dens, kosėjimas pasida
Jei taip, tai sustabdykite ji?
šaukti esat gavę), ir kareiviams bei karės
rydavo labjaus trauk*
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
kad darbininkams atėjo lai ugnagesiai,. kadBuvo
Belaisviams
Vokietijoje.
Pinigų
kur

čiojantis.
Dirbdamas
Tai
yra
lengva
padaryti.
nuplautų
jei
Pročkos
nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
tiesinių
dirbtuvėje
arti
sas kasdien mainos, tad negalima
kas pradėti kovą už 5-kių gatvę, bet tie atsisakė.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
milžiniško karščio. aš
Jus imsite
paduot, bet abelnai. 10 rublių gali
turėjau gerti vandenį.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
valandų darbo dieną ir už
ma siųsti už $3.50, o 10 markių uz
Aš perskaičiau apgarsi
Perfumos
visokių gėlių 25. 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
nimą
apie
Severos
Bal

$2.25. Ta prekė yra jau su nusiun
5 dolerių dieninę mokestį.
Taipgi
turiu
visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
Vasario 21, 22 ir 23 Me- timo
zamą
Plaučiams,
ir.
iš

vanojus 25 centų bonpaslaptingų ir kitokių ligų.
Kalbėtojas išaiškino, kad chanic’s Buildinge ameriko y* kaštais.
katą, kosulis austojo, ir
KELEIVIO
”
AGENTŪRA
aš
jaučiuos
gerai
ir
joks žmogus negali šiandien nai rengia didelius fėrus
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
•veikai."
So. Boston, Mass.
gyventi kaip pridera kultū Lenkijos naudai. O ar Lie
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, I
ringam žmogui, gaudamas tuvos naudai tokių fėrų ne
kad
visame bus sąžiniškai patarnauta.
-mažiau kaip 5 dolerius algos reikėtų?
j dieną. Dvi dienos savaitė
Lietuviai Kliaučiai
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
i
je būtinai reikia darbinin
Visokius Vyrams Drabužius
Pereitoj subatoj ant Wanežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
Siuvame ant Užsakymo
kams pasilsio.
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku.
neginkite jį nuo
shington st. buvo sumuštas' Išvalome,
sutaisome ir išprosipersalimų, užkimimo, bronchito, kn ‘>o ir kokliušo. Suau
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri !
ir apiplėštas T. McHugh, So. j
name senus.
gusiems
kaip
ir
vaikams.
Kainos
25c
r
*3c
visose
aptiekose.
Tūlas Puira. gyvenąs po Bostono gyventojas. Polici-i
..................................
Vienintelė
Kriaučių kompanija
rysime jum ekspresu.
So. Bostone, kur visame
____ duoda (
No. 15 Charter st., parėjęs ja sako, kad plėšikų nėra.
gerą ir gražų darbą už prieina ((
Ercti&dje,
Sere: ’s ? 1 JlSkzz llilcadoriu*.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
r na vakarą iš darbo ir ra
mą kainą.
ir įvairus kiti sonėjimai ir skaudėji
19
’
6
■
.»
v**i
dabar
gatavas
iŠnla*
;
Nedėlioj,
23
sausio,
nuo*
mai yra grei* ai išvaromi, trinant ge
de^ užrakintas duris, pemaPASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ i
tinimui J-.,
•tiekoje, arba tiesioj
ni SEVEROS GO7HARD ALIEJUM
nuo mu?ų.
226 BROADWAY, igaukite vieną kopikvoio pas kaimynus. Parė- 7 vai. vakare. 60-tos kuooos O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI.
(Severa’s Gothard Oil).
Ji«ai yra
ją
ir
laik.
te
ją
parankioje
vietojo
puikus raminanti* lioimentas. Kainos:
kurie norit pasisiūdini
per
m ;tt5.
;n namo kitą vakarą — ir svetainei bus viešos disku- Todėl,
25 ir 5Oc ui bouk«. Visose aptiekoae.
KAMPAS C STR.
Kerą siutą, išvalyt arba suprasit, (i
!
-iio«i.
Geistina,
kad
susikreipkitės
pas
mus.
vėl duris užrakintos. Puira
SOUTH BOSTON CUSTOM f
j’indn rer langą. Gazas jo rinktu kuodaugiausiai dis
W. F. SEVERĄ COM CEDAR RAPIDS, I0WA
TAILORING CO.
1
SO. BCSTON, MASS.
kusantų.
ką m baryje buvo atsuktas, o
278 Broadvay. So. Bboton, *
60-tos kp. komisija.
pati gulėjo lovoj negyva.

Tabakas kuri

Jus mylėsit

geriausiai už visus!

PRINCE ALBERT

t

>

PTIEKA

Ar Jus Kosite?

I

Severa’s
Balsam for Lungs

I

tibus

K. ŠIDLAUSKAS

