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Metas XII.

Zeppelino orlaiviai bombarduoja Paryžių ir Anglijos miestus. Daug žmonių užmušta.
Francuzija šaukia atmonyjimo vokiečiams už žudymą miegančių žmonių. Juodkalnija tikrai pasidavė teutonams ir taikos
sutartis jau paskelbta. Anglijoj įvesta priverstina kareivystė ir iki pavasario Britanija ketina pastatyt 4,000,000 kareivių.
“Karė gali traukties da gana ilgai, bet Anglija turi laimėt/' pasakė Lloyd George. Anglija nuveikusi Napoleoną, nuveiksianti
ir Kaizerį. Užkaukazije rusai apsupo 80,000 turkų. Iš Lietuvos žinių nėra ir susinešti negalima.
I

Juodkalnija
jau taikosi.

LAIKRAŠČIAI ATĖJO
RUSAI APSUPO
BET ŽINIŲ Iš LIETU Užpuolimas ant
VOS NĖRA.
Paryžiaus ir Anglijos.
80,000 TURKU. Berlynas jau paskelbė
Šioj sąvaitėj gavome iš
Iš Petrogrado pranešama, • Juodkalnijos ir Austrijos
Tilžės "Dabartį,” kuri pa Iš 29 i 30 sausio naktį ant
kad rusų armija Užkauka sutarties turinį. Po sutarstaruoju laiku jau nepasiro Paryžiaus užpuolė Zeppeli
zėj pradėjo bombarduoti čia pasirašo Austrijos ka
dydavo, o iš Petrogrado vi no orlaivis ir lėkdamas vir
turkų tvirtovę Erzerumą ir riumenės vadas Juodkal
sai naują laikrašt — "Nau šum miesto metė apie 10
apsupo tenai apie du prie nijoj ir Juodkalnijos val
jąją Lietuvą.”
bombų, kurios sprogdamos
šininko korpusu (apie 80 džios delegacija. Nėra tai
Pamatę tuos laikraščius j 24 žmones užmušė, o 27 su
tūkstančių kareivių). Me- I galutinas taikos protokolas
mes nudžiugom, nes manėm, žeidė. Prancūzų orlaiviai
lazgerto vakaruose rusai sa [tik sutartis, kuri parodo,
kad jie pasakys mums, kas 'tuojaus pakilo oran ir pra
kosi sutriuškinę didelę tur kas turi būt daroma, pakol
dabar girdėt Lietuvoje. Bet dėjo užpuoliką šaudyt, bet
kų koliumną, paėmė jų apie [ tos dvi šalis susitaikys.
apsivylėm, nes pasirodo, [tas atsišaudydamas pabėgo.
300 nelaisvėn, užgriebė gin Tarp kitko tenai sakoma:
kad ir jie apie tai nieko ne ! Paryžiaus spauda ir žmoklų ir amunicijos. Besivy "Juodkalnijos
žino. "Dabartis” apie Lie jnės dabar reikalauja, kad
delegacija
dami bėgančius muzulma- geidžia pradėti taikos tary
tuvą tik tiek pamini, kad Francuzijos
oriaivininkai
nus, tarp Erzerumo ir Mu bas kuogreičiausia, nes tas
vokiečių rytų bankas keti būtinai atsimokėtų vokie
so rusai paėmė Chiniskalos nuramins gyventojus.
na atidaryti Kaune savo čiams tokiu pat užpuolimu
miestą.
skyrių.
Toliaus juodkalniečiai su
ant Vokietijos miestų.
i
"Naujoji
Lietuva"
gi
ži

tinka, kad pakol taika įvyks,
Bet, kaip rodos, tai šitas
Juodkalnijos karaliaus šeimyna, kuri išbėgo Frc neuzijon. Pačiam vidun- yra pats I
RUSAI BRIDO PER SNIE Austrijos armija gali naunias
apie
Lietuvą
semia
iš
užpuolimas
ant Paryžiaus
I
Juodkalnijos karaliui Mikaloius, o a itras nuo jo Italijos karalius—jo žentas.
I
GĄ IKI KAKLO.
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laikrašbuvo atsilyginimu francudoties kariškiems savo rei
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da
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tiek
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prisižada
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lakūnai labai tan
Anglijoj
jau
įvesta
spausdino vieno oficieriaus
LAIMĖTA.
PASIEKTAS.
kiek Amerikoj.
kiai pradėjo užpuldinėti vo
aprašymą, kaip sunkiai ru armijai padėti.
••9
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kurį
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dabar
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Kaukaze. Tarp kitko tenai
I
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ryt
sau
išėjimą
per
Balka

gavęs nuo Šaulio iš Berlyno. siškai suardė ir užmušė apie
Tiktai policija gali nešiotis pasakė Anglijos ginklų misakoma:
[
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per
abu
parlianus
į
pietus.
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dabar
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Iš 31 sausio į 1 vasario
Visi
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ir
austrai,
11,000 pėdų augšto kalno
skaityti
jau
įstatymu.
Su

ta,
Juodkalnija
užimta
ir
Berlynan, kad parūpinus naktį šeši ar septyni vokie
musų koliumną buvo per ke- [ paimti juodkalniečių nelais- mes šitą karę laimėsim, nes, šauktas Bristolyje darbinintuojaus
austrai
užims
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jie
daug
klaidų,
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Anglija
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jisai ir parašė gliją.
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likos palaidotos 15 pėdų po suoti. Gi juodkalniečiai pa
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pereitoj
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taip

jau
paėmė
Albanijos
sosti

: Bulotai į Petrogradą. Sa- plačiai pasiskirstę ir todėl
sniegu, palapinės sudaužy-! imti austrų nelaisvėn bus su savo talkininkais turi
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sako,
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apleido
jau
sulyg
vieno
plano.
Sekanti
i
Lietuvos laiškų rašyt visai bai didelis. Smulkesnių ži
klausias buvo musų padėji- boms pasibaigus, Pakol tabent
praneša
,
patriotiškoji
ir
Durrazo,
kurį
jie
buvo
negalima, ir Lietuvoje daug nių da neatėjo, bet sakoma,
________ 0-7
austrams pavasari mes pirmu kartu
mas, kada mums isakvta ei- į rybos r
pasibaigs,
užėmę ir ketino ginti. To- vargo. Daugiau nieko ir kad nuostoliai bus milžiniš
ti prie šitokių apystovų už-; pavesti visi Juodkalnijos uo- turėsime daugiau amunici Anglijos spauda. Sulyg šito įstatymo,
kiek
. .
..  kiu budu austrai ima vis nerašo apie visuomenės gy ki.
puoliman.
Neapsakomos [štai, tvirtovės ir geležinke- jos ir kariumenės, negu mu vienas
,
—
*
Anglijos daugiau ir daugiau Adrija- venimą.
galybės uraganas ;siautė, piai. Šitokia sutartis pada- sų, priešininkai. Šalia to valdinys, vyriškis,
kuris
tik
15 rug- . tiko pakraščio, kas buvo
Vokietijos piniginis padėji
i ANGLIJA NETEKO JAU
25 sausio.
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tikslu.
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mas
kas
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ANGLAI
TIKISI
SUSI

kalno, apdengto storiausiu
i
549,467 ŽMONIŲ.
sniegu. Kareiviai brido per VOKIEČIAI UŽĖMĖ KON Ginklų ministeris prisipa Anglijoj, turėjo nemažiau trų armija, kuri paėmė Sku VIENYTI SU RUSAIS.
Anglijos ministerių pir
žįsta, kad sąjungininkai [ kaip 18 ir nedaugiau kaip tari, užėmė taipgi ir San
STANTINOPOLI IR
sniegą iki kaklo. Pirmuti
Anglų
spėkos
Mezopota

mininkas
Asąuith suteikė
metų amžiaus, ir iki 28 Giovanni di Medua uostą.
prisirengę ir užpulti turėjo •42
[
GALIPOLĮ.
niai šaudė iš šautuvų, kad
mijoj
ir
rusų
armija
Užkauraštiškai atsakymą prašan
lapkričio buvo nevedęs ar Beratas ir Elbasanas taipgi
užpakaliniai žinotų kur ei Iš Rumunijos atėjo žinių, organizuoties. Anglija vi-1 ba
: kazėj yra taip arti vieni nuo tiems informacijų, kad iki
našlys
ir
neturėjo
vaikų,
užpuolikų rankose. Šio- kitų, kad i 10 dienų jie gali
ti, nes matyt nieko nesima kad ant Galipolio pussalio sai neturėjo armijos. Bet! turi stoti karimenėn ir tar- jau
9 sausio šių metų Anglija
mį
s
rpirmutinis
_______
...
.j
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dabar
ji
jau
turi
po
ginklu'
tė. Musų drapanos pavirto dabar pribuvo 20,000 vokie
susi
vieny
t.
Nežiūrint,
kad
išviso neteko jau 549,467
armijoj
traukinys
iš Berlyno CIVCJVF
atėjo
.'--- ----J~J. iki— 1pasibaigs
--- .-- '-ICIUIVUIJO
1O
į ledą ir ledu apšalo veidai. čių ir kad visuose miestuose 3.000,000 vyrų, o iki pavasa- Į[ ”nauti
kelias rusų pirmynėjimo v- žmonių karės laukuose; iš
į
šita
karė.
Taigi
vedusių
kol
jau
i
Konstantinopoli.
Kam
Tečiaus nė vienas žmogus ir kaimuose civiliškoji val rio turėsianti jau 4 milijo-! kas da neims.
j
metai atgal niekas nebūtų ra labai sunkus, ir kad kiek to skaičiaus 24,122 buvo ofinežuvo ir musų netikėtas džia susideda iš vokiečių. nūs.
vieną žingsnį reikia imti cierių, o 525,345 kareivių.
----------tikėjęs, šiandien teutonų tas iper
Šita karė gali trankyties
tarne turkų pasirodymas Kita žinia sako, kad 50,000
muši, anglų spauda jau Šitie nuostoliai
SMARKIAI BOM i jau Įvykdinta gyvenimam
dalijami
padarė tarp jų didelį sumi vokiečių pribuvo ir i Kon da ilgai, bet Anglija turi i ITALAIBARDUOJA.
I
pradeda
kalbėti
apie
laukia

i Balkanai jų rankose. Šalia mo susivienijimo pasekmes. šiaip:
šimą.”
stantinopoli. Kaip matyt, laimėt. ”Juk vien tik An
Francuzijoj ir Belgijoj
tai visą Turkiją vokiečiai glijos užsispyrimas ir Na Iš Viennos pranešama, I to da magaryčioms jie turi ,[Londono "Chronicle" rašo:
Oficierių
Kareivių.
Belgiją, dideli plotą ji "Bus linksma diena, kada Užmuštų
j poleoną nuveikė po 20 metų kad italai atkreipė savo ka- [visą
RUSAI PERSIGANDO paims i savo rankas.
82,130
. 5.138
Sužeistų ..
10.217
248.990
karės” sako Lloyd George. nuolių ugnį i Tyrolio kalnus ; Rusijos ir Francuzijos.
SAVO NUOSTOLIŲ.
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riauti šitam fronte šons-šoIš Viennos pranešama:
puolė vienas paskui kito, taip pat smarkiai bombar KUTE ANGLAI TEBĖRA nan, nes tas da daugiau su
ITALŲ.
"Persigandę pasibaisėtinų
Dardaneliuose
Anglija viena laikėsi ir duoją ir Pentelšteino kelius. iI
DA APSUPTI.
artins tų dviejų tautų žmo Užmuštų ........ 1.745
26.455
savo nuostolių 19 sausio ties Bene smarkiausis mušis bet
pergalėjo.
Gi
šį kartą mu Kituose frontuose italų ar
Sužeistų .......... 3.143
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nes
ir
sudrutins
jų
draugiš

pereitoj
savaitėj
buvo
AusToporcu ir Bojanu, rusai
"Keleivyje” buvo jau ra
Prapuolusių ... . 353
10.901
sų
ir
talkininkai
stiprus
ir
tilerija
veikia
kaip
papras

kumą.”
Sykiu 117.549 ofic. ir kareivių.
liovėsi šitam fronte ataka trijos-Italijos fronte, kur, [pilni pasiryžimo. Todėl mu
šyta,
kad
Mezopotamijoj,
tai.
’Times” tečiau pastebi,
vę ir dabar Bukovinoj vėl kaip austrai giriasi, ties Os- sų pergalė užtikrinta.”
Kituose frontuose.
Kuto mieste turką1' apsupo
kad
turkai, kaip rodos, ru Užmuštų .......... . 918
lavia
jie
sulaikė
dideli
italų
ramu.
Brzezanų rajone
11.752
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anglų.
Bus
jau
dau

VOKIEČIAI NUODIJA
Sužeistų ............ 816
15.165
sų
pirmynėjimą
čia
jau
su

rusų orlaiviai mėtė bombas, užpuolimą ir paėmė 1,200
giau kaip mėnuo, o anglai
Prapuolosių ... . 101
2.656
RUSUS GAZAIS.
|RAKANDAI PABRANGbet jokios blėdies nepada- belaisvių.
Sykiu 31,408 oficierių ir kareivių.
vis dar apsupti. Jiems Į pa stabdė ir vargiai tas susiViso sykiu 549,467 vyrų.
Petrogrado telegramos galbą išėjo nuo Persų užla vienijmas galės Įvykti. Tur
SIĄ.
re.
sako,
kad
šiomis
dienomis
’GOEBEN" SUGADIN
Didžiausia rakandų dary
jos anglų generolas Aylmer, kai giriasi jau atsiėmę iš ru SUOMIAI BĖGA Iš RUSŲ
vokiečiai
bandė
keltis
per
TAS.
ORLAIVIAIS SIUNTINĖS
bet pakelėj turkai jį sulaikė sų Asadobadą ir gali būt. i
mo kompanija Grand RaARMUO.
Dauguvą
ties
Lenevada,
bet
kad jie pradės varyt caro
KRASĄ.
ir neleidžia.
Petrogradas sakosi suži pids mieste nutarė pakelti
rusų artilerija juos atmušė.
armiją atgal,
New York.— Sausio 31
New Bedford, Mass. — nojęs, kad buvęs vokiečių ant rakandų kainas. Spėja Netoli Šamano, taipgi Kursužeidė.
Nevvjorko
uostan atplaukė
Padaryta sumanymas Įvesti skraiduolis ”Goeben" likos ma, kad ir kitos kompanijos liandijoj, vokiečiai paleido ORLAIVIAI UŽMUŠĖ AN
Danijos
laivas,
kuris atga
pačtos tarnystėn hydroae- labai sugadintas Juodoj ju- tą padarys,
GLIJOJ
39
ŽMONES.
SUIMTA
335
ŠVEDŲ
pavėjui daug nuodijančių,
beno keliatą šimtų suomių
roplanus. kurie kursuosią roj mūšyje su rusais 8 sau-1
LAIVAI.
gazų
ant
rusų.
Dabar
išsiaiškino,
kad
vo

(finų), pabėgusiųjų iš Ru
tarp New Bedfordo ir Nan- šio. Ant jo buvę 33 žmonės KARIŠKOJ MOKYKLOJ
kiečių
orlaivių
užpuolimas
Stokholmo
laikraštis
”
Tisijos kariumenės. Atvyku
SPROGO BOMBA.
tucket, sustojant Woods užmušti, o 80 sužeisti.
SUDEGĖ. VISA ŠEIMYNA.; ant Anglijos pakraščio už- dinen” sako, kad per perei sieji pasažieriai pasakoja,
Hole ir Martha Vineyard’e.
Halifaxe, Kanadoj, moki Dixlon, III.— Pereitą są-! pereitos nedėlios naktį buvo tus metus ant jūrių buvo su kad laivą buvo sustabdę an
Bandymas jau padaryta ir NORVEGAI UŽSAKĖ 4 nant kariškoj mokykloj ka vaite kilus gaisrui namuose, gana "pasekmingas.” Vie imta 355 švedų laivai. I glų kariški laivai. Nuo lai
LAIVUS.
pasirodo, kad toks susinešireivius, sprogo bomba ir ka apgyventuose Jono Bozan i na bomba nupuolė Doverio Vokietijos uostus iš to skai vo paėmė gabenamą iš Eu
mo arba krasos siuntinių Norvegai užrakė Toledoje reiviai ___
likos ____________
sunkiai sužeis- Šeimynos, Bozanas ir 3 vai-' mieste ant minų ir kilusi čiaus buvo nuvesta 221, o i ropos k rasą, bet peržiūrėję
gabenimo būdas bus labai 4 didelius garlaivius, kurie [ti, o vienas l
___ _
išmestas
per kai sudegė į pelenus, o Bo-| eksnliozija užmušė 39 žmo Anglijos 134. Paprastai iš ją po dviejų dienų sugrąži
praktišku, ypač žiemos lai turi būt pristatyti iki 1917 j langą. Bomba buvo rodoma zanienė taip apdegė, kad! nes, iš kurių 25 buvo karei krėtus tuos laivus paleisda no ir laivą paleido tolesniai
ku.
metų. Bus truputį darbo. I kareiviams.
mirė 29 sausio.
I viai.
vo.
keliauti.
I

t

i
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įbrukti darbininkams ap
niekšą, kaip tik tas patenka ra tuščias darbas ir neiš- BELGIJAI SUDĖTA PA
gaulingus obalsius ir sie
kalėjiman, jie visuomet pri- mintingas musų žmonelių
ŠALPOS $22,000,000.
kius; stengiasi užburti juos
meta socijalistams. Tuo bu- centų eikvojimas. Kunigai
Profesorius Vernon L.
savo senu ir išmėgintu budu jie nori būt visuomenės: nedovanotinai
skriaudžia Kellog, Belgijos Šelpimo ko
du,
sukeliant ’patriotizmo’
’
•
’
-------bėdinus
žmones,
pasakoda

VĖL NEPRISIIMA SAVO akįse visuomet švarus ir
misijos
narys,
rašo
Bostono
jausmą,
padengiantį vien
Buržuazijos spauda nesy- ką atsipriešinimą reik su
dori, o visokie piktadariai mi jiems apie tokių „biurų” „Evening Transcripte” apie
ŽMOGAUS.
kį jau su džiaugsmu ir stam prasti kaipo revoliuciją at klesinius kapitalizmo inte
tepriguli socialistams. Nors naudingumą ir traukdami
Pas klerikalus yra toks niekadėjas butų akliausis iš jų tiems „biurams” ir lai tai, kaip buvo organizuotas biomis raidėmis paskelbė, sakančiu momentu. Atsa resus.
jau paprotys: kaip tik vie fanatikas ir apart bažnyčios kraščiams palaikyti pinigus. Belgijos šelpimas ir kaip pa kad Amerikos Socialistų kantis momentas bus tuo
„Neleiskime apsigauti.
nas jų tarpe ką-nors blogo nieko daugiau nežinotų, bet Iš tokių "biurų” naudojasi sekmingai jisai buvo varo Partija suįra taip kaip sui met, kada valdžia palieps Svarbiausia karių yra klesų
padarys, tai tuojaus išmeta kaip tik jis papildo piktada tik tokie poneliai, kurie tin mas. Mat pastaruoju laiku ro Socialistiškas Internacio mums stvert sau už gerklių. kova, o viršiausiu siekiu yra
Amerikoj išsidirbo tokia
jį iš savo laivo ir pradeda rystę, jie tuojaus „suran gi dirbti, o ne Lietuva.
nalas. Kad darbininkų kle Tuomet privalome išnaudo darbininkų tos karės laimė
nuomonė,
kad
dabar
Belgi

rėkti, kad tai ne jų žmogus da,” kad jis „skaitė” "bedie
sos išsiliuosavimo priešų ti progą, kad nuveikti musų jimas.
ir niekad prie jų neprigulė viškus” raštus ir tie jį pra Jeigu kas nori, kad sve jai pašalpa jau nebereika viltis yra jiems labai apgau I tikruosius neprietelius —
„Ginkime civilizaciją ir
timtaučių
visuomenė
žinotų
linga,
kas
ir
privertė
jį
at

jęs.
linga iliuzija, tai priparodo valdančius mus kapitalis žmoniškumą, šaukia mums.
žudė. O "bedieviškais” raš apie Lietuvos vargus, te
Bet nors mes dešimteriopai
Nesenai taip buvo su tais jie vadina kiekvieną gul parašo apie tai į rimtes siliepti ir dalyką smulkiai kad ir tas faktas, jog Euro tus.
išaiškinti.
padaugintumėm
šalies tur
Kiaulėnu ir B. Montvidu, o laikraštį, kuris tiktai nere nius anglų laikraščius. Tai
pos karė kaip tik ir sustipri „Tatai negalima atlikti
Jisai
rašo:
dabar taip yra su G. Jurge mia kuniginės (klerikališ- geriausis ir lengviausis bū
na socializmo pamatus ir žodžiais, reika panaudoti vi tus, o darbininkams parei
"Belgijos Šelpimo Komisija
levičium. Jurgelevičius per-, kos) politikos. Tuomi jie das pasiekti plačią ameri
apvalo juos nuo visokių sas priemones, kokios tik kalautume dalelės, tai mums
gavo
iš
plataus
pasaulio
pini

atsakymą duotų bagnietais,
nai nužudė Norvvoode (ne nori daryti į visuomenę tokį kiečių visuomenę. Yra lai gais. maistu ir drapanomis buržuaziškų trandžių. So- bus parankiausios.
toli Bostono) savo žmoną. įspūdį: jei nenori likti kri kraščių, ką turi po pusant apie $22.000.000 vertės pa cialistiškas judėjimas Ame „Revoliucija yra vieninte kad šiandieninis pasaulis
„Keleivis” nusiuntė tuomet minalistu, tai saugokis nuo ro milijono skaitytojų. Pa šalpos. Beto šita komisija ir rikoje auga ir partija gry- liu išganymu nuo politiško yra kapitalistų pasauliu.
„Ginkime civilizaciją! Ci
pati padarė apie $4,000.000 ninasi nuo įvairių oportuni jo ir ekonominio despotiz
savo korespondentą, kad iš pirmeiviškų laikraščių.
rašius į tokį laikaštį gerą
vilizacijos viršiausių veiks
tirtų tos užmušėjystės prie Tik stebėtis reikia, kaip straipsnį galima da ir atly pardavinėdama maistą ir dra stų. Ikišiol niekad nebuvo mo.
panas tiems, kurie gali užmo
žastį. Kaimynai papasako musų klerikalai da nepa ginimą gerą gauti, ir ant
„Kaipo tiesioginis prisi nių yra keturi: mokslas, li
kėti. Už tuos pinigus ji pir reikalaujama iš priėmusiujų
jo, kad žmogžudystės prie skelbia, kad kun. Schmidtas, syk tūkstančius svetimtau ko daugiau maisto ir dalijo jį kandidatūrą į valdiškas bei rengimas prie laimėtinos re teratūra, muzika ir draugi
žastimi buvo tikėjimas. Mat kun. Macochas ir kiti "atsi čių galima supažindint su
tiems, kurie neturi užką nu partijos įstaigų vietas par voliucijos turi būti atėmi škumas. Pirmutinių trijų
nušauta moteris buvusi lai žymėję” dūšių ganytojai Lietuvos reikalais.
sipirkti. Komisijos gi išlai tijos narių viešo paskelbimo mas privatinio pelno iš amu neįstengia sunaikinti nei
dos neišneša nė vienos šimti jų nuomonės link svarbe
sva, o jos vyras tikintis. taipgi skaitė "bedieviškus”
nicijos ir ginklų gaminimo; žiauriausias barbaras. O
Bet klerikalai to nenori.
nės dalies viso to turto, kokį
draugiškumą arba brolišku
Šliubą jie buvo ėmę civiliš
raštus.
ji praleidžia per savo rankas. sniųjų visuomeniško gyveni neleidimas didinti armijos mą naikina kiekviena karė,
Jie
nori
būtinai
patįs
leisti
ką, nes moteris pas kunigą
Tos išlaidos bus apie 0.7 (sep mo klausimų. Šiais metais, ir laivyno; išreikalavimas
nėjo.
Norėdamas gauti NEIŠMINTINGAS DAR laikraštį, kad turėtų kuomi tynios dešimtdalįs) vieno nu> kuomet tūli partijos nariai įstatymo, leidžiančio darbi taigi ir klesų kova.
prieš žmones pasigirti ir
moterį Jurgelevičius tuomet
šimėio.”
„Ginkime civilizaciją! Pa
pritarė buržuazijos reikala ninkams oragnizuoties į de
BAS.
kad butų kam aukų prašyt.
sutiko eiti ir „ant korto,”
žįstu
ją. Ignorancija mus
Jeigu ne šitos aukos, 7 vimui ginkluoties, iš priė mokratišką militarinę orga
Vienas klerikalų laikraš Jie labai mėgsta aukas.
bet kiek pagyvenus jisai
milijonai Belgijos gyvento musių į partijos bei valdiš nizaciją. Tie, kurie kariau valdo! Kvailumas tik lei
pradėjo labai gailėties, o tis rašo:
jų
butų jau išmirę bado mir- kas vietas nominaciją kan ja, te išduoda paskutinius džia, kad kasmet šimtas tū
"Philadelphijos Informaci AMERIKOS STUDENTŲ
prie to da visi jo tikintieji
čia, sako prof. Kellog. Bet didatų pareikalauta viešos įsakymus, idant mes butume kstančių mergelių delei gel
jos biuro skyrius žada jau nuo
„MOKYTUMAS.”
giminės pradėjo jį barti ir
tomis aukomis Belgija iki deklaracijos jų pažiūrų. Be gerai prisirengę stoti prieš bėjimosi nuo skurdo nueitų
pradžios šių metų leisti anglų
įkalbinėti, kad toks šliubas
„The Christian Science šiol buvo maitinama ir turi rods, tūliems partijos na visus peklos auklėtinius vi prostitucijos keliais. Du
kalba mėnesinį žurnalą, infor
„ne vožnas,” kad tai prasi
muojantį amerikonus apie Monitor” nurodo, kaip tam būt maitinama toliau. Jei riams tas nepatiko; jie ap sose šalįse, prieš valdan milijonai vaikų,
kuriems
Lietuvą ir jos reikalus. Tar sus yra Amerikos studentai. aukos sustos plaukusios, bė
žengimas prieš dievą ir Lt.
reiškė, kad tai „carizmas,” čiuosius žmonijos ir broly vieta turi būti mokykloj, tu
si sunkus akmuo nuo širdies Pavyzdžiui, Williamso Kole
Jurgelevičius visai nusimi
ri dirbti fabrikose dėl palai
dini Belgijos žmonės turės varžantis žmonių nuomo bės žudytojus.”
nusirito. Visi jautėme, kad
nė ir pasigėręs vis kalbėda
kymo savo gyvasties. Ne!
nės laisvę, tečiaus nežiūrint
šioje valandoje šis reikalas gijoj padaryta iš bėgančių mirti badu.
vęs: „Oi Dieve mano Die yra svarbiausias, kad čia bu reikalų 23-jų studentų kvo Toliaus prof. Kellog pa to, tokia disciplina, kokios Trečiasis nominuotų kan tie, kurie palaiko tokią tvar
didatų, Pennsylvania valsti ką negali man rodyt civili
ve! Dėl bobos prapuldžiau
vo didžiausia spraga musų timas. Ir iš 23-jų vos tik 5 rodo, kad iš visų šalių ir tau pirma stigo partijoje, yra
jos
legislatorius, drgas Ja- zacijos! Pažįstu civilizaci
veikime. Kada visas pasau žinojo, kas yra Venizelos,
savo dūšią.” Nesutikimai
partijos
sveikatos
apsireiš

tų,
Suvienytos
Valstijos,
mes
A. Maurer, atsako:
lis vien ir tekalba apie Lenki Salandra ir Bethman-Hollšeimynoje kilo kas diena vis
ją! Kovoju už ją, už civili
kimu.
turtingiausia
pasaulyje
ša

jos. Belgijos, Serbijos vargus
„Esmi
priešingas
’
prisididesni ir vieną sykį Jurge
— apie mus tyli, kada ne ka weg; vien tik šeši galėjo lis, aukavo mažiausia. Jis
Šičia paminėsime tik nuo rengimo’ programui, kokį zaciją darbo žmonių klelevičius pasigėręs savo mo
da tik trumpa ir neaiški ži atsakyti, kaip vadinasi An rašo:
mones tų soc. kandidatų lin siūlo prezidentas Wilsonas sai. Ir todėl šaukiu: vie
terį nušovė.
nutė blykstelėdavo.”
ir protestuokite
glijos premjeras; vien tik
"Šiandien sunkiai prispaus kui svarbiausio dienos klau bei kokia nors kita karės ad nykitės
Taip liudijo žmonės, ku
prieš
prisirengimą jūsų
ti Anglijos ir Škotijos žmonės simo, t y. Amerikos apsi
Klerikalai mano, kad jei penki žinojo Anglijos kara
vokatų grupė. — Dėlto tur siaubūnų, prieš jų apsigin
rie su Jurgelevičium vie gu jie išleis laikraštuką an liaus vardą; ir vos tik sep daugiau sudeda Belgijai pini ginklavimo.
būt bereikalinga butų kal klavimą ir prieš pailginimą
gų. negu Amerika. Australi
nuose namuose gyveno ir glų kalboj ir parašys tenai tyni atsakė, kokioj šalyje
Priėmęs
kandidatūrą
į
Su

ja
ir
Naujoji
Zelandija
yra
bėti, jog esu priešingas mili jūsų neišmanymo, vargo ir
taip buvo „Keleivyje” tas apie Lietuvą, tai jau visas yra Salonika. Nebuvo nė
davusios nuo galvos 15 kartų vienytų Valstijų preziden tarizmui.
aprašyta.
skurdo.”
svietas apie musų tėvynės vieno studento, kuris butų
daugiau, negu Amerika davė; tus, drgas Allen L. Benson,
„Stoviu
už
Soc.
Partijos
Šiomis dienomis teismas vargus dasižinos.
Prieš Amerikos apsigink
galėjęs atsakyti į visus
net Kanada daugiau davė už atsako:
manifestą
prieš
karę
ir
pro

pasmerkė Jurgelevičių kalavimo programą taipgi iš
Tai yra labai klaidinga klausimus teisingai. Vie Suvienytas Valstijas.”
„Esmi priešingas viso gramą, pereitais metais pri reiškė savo nuomones ir
lėjiman iki gyvos galvos. nuomonė ir neišmintingas nas „smart bov” atsakė vos
O amerikonai da giriasi kiam padidinimui musų ar
imtus Nacionalio Partijos kandidatai į Socialistų Par
Musų korespondentas, p. K darbas. Visų pirmiausia tik į vieną klausimą.
savo duosnumu.
mijos
bei
laivyno.
Tikiu,
Komiteto suvažiavimo ir už tijos centro sekretorius,
M. Armonas, buvęs tame reikia žinoti, kad neužtenka Tokių bandymų paskui
kad
šiandien
mažiau,
negu
tvirtintus partijos referen kaip ve: Walter Lanfersick
teisme perkalbėtojum, apra tik išleisti laikraštį, bet rei buvo keliuose universitetuo
SPAUDOS GALYBĖ.
kuomet-nors, gręsia musų dumu. Sutikčiau su Soc. Adolph Garmer, L. E. Katšė „Keleivyje” bylos bėgį ka, kad jis ir skaitytojų tu se. Ir taip vienam vakari
ir pridūrė, kad pasmerkta rėtų, ir kad į tuos skaityto nių valstijų universitete, ku Klerikalų „Drauge” rašo šaliai koks-nors užpuoli Partijos padavadijimu ir terfeld ir Carl D.Thompson.
sis užsilaikė labai maldin jus darytų bent kokią įtek rio vardo tas laikraštis ne ma apie katalikiškos (kleri- mas. Tikiu, kad pavojus, tuomet, jeigu jinai užreikšSavo ilgais straipsniais
gai, nuolatos šaukėsi prie mę. Kitaip veltui nueis visas skelbia, užklausus profeso kališkos) spaudos galybę. kuris niekad dideliu nebuvo, tų: nei vieno dolerio kariš pasmerkia Amerikos gink
sumažės, kada Europos val kam prisirengimui, kokiu
Dievo ir kalėjime sėdėda darbas ir pinigai. O ar kle riui, kur yra Hellespontas Girdi:
stybės dar daugiau nusika nebūtų reikalas, nors ir per lavimąsi taipgi Victor L.
"Apskritoje
prasmėj
imant,
mas atliko kelis kartus išpa rikalai turį planą, kaip pri (graikiškai
Bergeris, Morris Hilųuitt,
Dardaneliai),
spauda nūdien yra galingiau muos. Tikiu, kad padidini
žintį.
eiti su savo laikraščiu prie visoj klesoj nebuvo studen siu veiksniu žmonijoje. Jinai mas armijos ir laivyno šioj vežimo lėšos; nei vieno do L. B. Boudin, L. D. Duncan,
Šitas teisybės pasakymas amerikiečių visuomenės, jie to, kuris galėtų atsakyti.
veikia be galo ir krašto... Ji šalyj lyginasi surengimui lerio ginklų ir amunicijos Wienfield R. Geylord, G. H.
fabrikoms priklausančioms Goebel ir visa eilė įžymių
nai gali stumti tautas tiesiog
baisiai užgavo klerikalus. nepasako.
Daugelis prisipažino net ne
karės.
Pirma,
tuomi
kitos
privatinėms ypatoms. Jei partijos narių.
i
prapultį
ir
vesti
prie
nupuo

Chicagos „Kataliko” redak Taigi klausimas, kur jie tą žiną, ką tas žods reiškia, ar
tautos
butų
paskatintos
gin

limo,
arba
vėl
pakelti
ir
išto

gu
gi yra reikalas prisireng Tas duoda pilniausį ir necija, kuri pasmerktojo Jur laikraštį atspausdinę dės ? kokią šalį, ar miestą, ar upę,
bulinti ; gali sėti dorinį purvy kluoties prieš mumis, antra, ti, tai visais savais pakraš
gelevičiaus turbut savo gy Keliatą egzempliorių, žino ar šiaip ką. Į klausimą, kas
atsakymą vi
ną ir išauklėti piktadarius.” pagundytų musų kapatalls- čiais sudėkime minas, pasi- sumušamą
venime nebuvo mačiusi, nė ma, galima pažįstamiems iš yra
Bethmann-Hollweg
„Draugas” kalba tus ginklo spėka siekti nau budavokime vieną submari- siems tiems, kurie su džiau
pažįsta, pradėjo šaukti, kad dalyti. Bet tai tik keliata. (Vokietijos kancleris), vie iš Nūdien,
sušuko, kad Socialistų
patirimo. Jisai kurstyda jų sau rinkų.
ną ant kiekvieno 50 mylių gsmu
p. Armonas rašo neteisybę. Prenumeruoti gi tokio laik nas studentas atsakė, jog mas
prieš kun. Mickevičių „Iš principo gi neesmi atstumo, sumobilizuokime Partija plyšta pusiau, ir
Jurgelevičius buvęs „ne ka raščio amerikonai nenorės. ”Mr. Betham” ir ”Mr. Holl- neapykantą
išauklėjo tokių priešingas apginimui sios visus
viauo ymcviuo
m.* ~xv
piliečius uuu
nuo 20 iki
40 tiems šmeižikams, kurie
talikas, bet cicilikas.”
Jie turi gana savų, kurie wey” yra atsižymėję vokie vyrų, kurie užpuolę tą žmo šalies nuo užpuolimo; esmi j metų amžiaus, apginkluoki- pradėjo skelbti, kad sociali
Dabar vėl tūlas Pėža pri- pritaikyti prie jų skonio ir čių „generolai;” kiti gi vi gų norėjo užmušt.
nuomonės, kad prieš užpuo-Įme kiekvieną geriausiu ka- stai pritaria militarizmui ir
kreveizavo
„Darbininke” gyvenimo. Kas jiems ko sai nežinojo, ką atakyti.
Taip, spauda turi galybę. limą reikia atsispirti. Bet rabinu ir tūkstančiu šovi aDsiginklavimui. Tie darbi
„faktų” norėdamas priro- kios ten Lietuvos reikalai? Von Hindenburgas buvo ap
nuo profesionalų žinome, nių. Kiekvienas tokių ka ninkiškojo judėjimo vado
dyt, kad Jurgelevičius nebu Juk apie „base bąli ga- rašytas kaipo Vokietijos
kad Suvienytų Valstijų že reivių te atlieka kas met per vai, kurie viešai apskelbė sa
vo katalikas. Jis sako, kad me’ius,” apie „divorce su- ministerių pirmininkas, o Paskandinta 254
mė gali būti nuo užpuolikų dvi sąvaiti pasilavinimą; te vo pažiūras, davė Amerikos
žmogžudys mėgdavęs gerti. it’us” ir „murder plot’us” apie francuzų ministerį Viapginta ir be kariško laivy išrenka sau oficierius, o gin darbo žmonių klesai geriau
Taigi tas ir parodo, prie ko tenai nebus rašoma. 0 be viani pasakyta, kad „tai Ita
sią garantiją, kad jais gali
Anglijos laivai. no. Nuo 17-os mėnesių ap klus ir šovinius telaikosi pas pilnai
kios sriovės jisai prigulėjo, tokių sensacijų amerikonas lijos karalienė.”
Pagarsėpasitikėti; jie tos pas
gina Vokietijos pakraščius save namuose.”
nes kasgi daugiau geria, jei laikraščio neskaitys. Taip ies Graikijos valdininkas
kelbtos
savo nuomonės išsi
Išleistas Londone taip va minos, kurios nereikalauja,
Nominaciją i vice-prezi- ginti niekad negulės, pakol
ne tamsus katalikai? To yra netik su amerikonais, Venizelos buvo „Meksikos dinamas
Paper” pa kad delei jų išvarytų iš na dentus gavo drgas George
liaus jis sako, kad Jurgele bet ir su kitomis tautomis. banditas,” o belgų miestas rodo, kad”White
nuo karės pra mų jaunimą kariumenėn, R. Kirkpatrick’as ir drgė tik nelinkės sau būti pa
vičius šliubą ėmė pas teisė Ar lietuviams daug rupi, pa Louvain išaiškintas kaipo džios iki pereitų metų spa
smerktais ir viešai mela
ją. Bet to juk niekas ir ne dėkime, Airijos reikalai? „nedidelė Europos valstybė, lių mėnesio pabaigai „prie neigi jos negali būt pavar Katrina R. O’Hare. Kirpa- giais apskelbtais. Tas par
slepia. Tik ne liuosu noru Taip pat airiams negali kuri rengiasi prisidėt prie šininko veikimu” buvo pa totos darbininkiškų streikų triko atsakymas, kaip jis tijos išreikalavimas iš savo
laužymui, nei negalima jo žiuri į ginklavimosi klausi
jisai pas tą teisėją nuėjo i daug rūpėti Lietuvos reika karės.”
įžymiausių narių jų pažiū
skandinta
254
anglų
preky

ir dėl to paskui gailėjosi, lai. Ir toks laikraštis, kuris Laikraštis sako, jog tai bos laivai, sudarantieji kar mis atakuoti jokios kitos mą, yra labai ilgas, todėl čia ros paskelbimo partijai at
kaimyniškos valstybės ir iš tik kai-kurias vietas tepa
kad „dūšią pražudęs.” Tai-1 rašys tik apie vienos šalies labai liūdnas faktas, kad
neša didelę naudą, nes ap
tu
542.684
tonus
įtalpos.
Iš
gi tas ir parodo, kad jis bu-' reikalus, tarp kitos šalies gy augštesnių Amerikos moky i to skaičiaus 171 laivą pas šaukti kitų valstybių už minėsime. Jis sako:
gynė partiją nuo visų tų
puolimą.”
„Kapitalizmas pasilaiko kurmių, kurie kniso ir sėjo
vo tikintis žmogus.
ventojų niekados skaityto klų moksleivija yra tokia kandino submarinai,
46 Antras iš nominuotų į tik ant minių kvailumo^ ir
Pagaliaus „Darbininko” jų neturės. Juk Gabrys nuo kvaila.
darbo žmonių miniose neužskraiduoliai ir kitokie kari Suvienytų Valstijų prezi bagnietų.
Kapitalistiškas
bendradarbis nė iš šio, nė latos gyrėsi klerikalų spau
sitikėjimą. Tais atsakymais
Bet klausimas, kas ši ški laivai, o 37 žuvo nuo mi
dentus kandidatų, drgas Ar_ ’prisirengimas’ tviro tik ir užreiškimais atmušta vi
iš to sako, kad Jurgelevi doje, kaip plačiai jisai gar čia daugiausia kaltas, jeigu nų.
thur Le Sueur, delei Ameri darbininkų kvailume ir ba- sokie partijai nepamatuoti
čius „sėmė sau apšvietą iš sinąs Lietuvos vardą tarp ne tie patįs Amerikos laik
'Keleivio’.” Grynas melas. francuzų; sakėsi leidžiąs raščiai, kurie nieko garbin Beto da vokiečiai paskan kos patriotų šauksmo, kad gnietuose dėl darbininkų. užmetimai, ir dabar laukia
Jisai „Keleivio” bijojosi iš tam tikslui ir knygų fran gesnio ir prakilnesnio, kaip dino 277 anglų žvejybos lai reikia ginkluoties, išreiškia Dabartinis šaukimas darbo ma darbininkiško judėjimo
žmonių ’prisirengiman’ yra didelių žingsnių pirmyn.
tolo. Jei jis apšvietą butų cuzų kalboj, ir laikraščių, ir „base bąli” ir „foot bąli” sa vų, iš kurių 158 buvo gari savo sekančią nuomonę:
„Prisirengimas yra di tuo tikslu, kad pailginus
SibŪius.
sėmęs iš „Keleivio,” mes ga informacijos biurą užlaikąs, vo moksleivijai nesuranda. niai, o kiti buoriniai.
džiausiu
apgauliu.
Pagami

kvailumą
ir
sutvirtinus
baglim užtikrinti, kad šiandien ir nuolat prašė tiems daly Kas Europoj tik piemenims
Per tą patį laiką 167 gar
jisai nesėdėtų kalėjime, kams aukų, ir neišmintingi tiktų, tas Amerikoj skaito laiviai žuvo ”nuo paprastų na dalykus, prieš kuriuos nietus. ^Prisirengimas’ toj Ar žinot kad—
nes „Keleivio” skaitvtojai amerikiečiai nemaža jam ma augščiausiu idealu stu nelaimių.’’ Taip pat „nuo buk reikalas yra ginties. prasmėj, kokioj jj siūlo val
civiliškų šliubu nesibijo ir dolerių sudėjo, o ar Lietuvai dentams. Katras tik moka paprastų jūrių nelaimių” Vienintelė karė, kurioje dančioji klesa, pagilins dar Ir tarp skrusdėlių karė
savo žmonų už tai nešaudo. nuo to pasidarė nors kiek sugauti sviedinį, tas "didvy žuvo ir 229 buoriniai bei žė- darbininkai privalo daly bininkų tamsumą ir sutvers madoje. Rudosios skrusdėvauti, tai „klesų karė” — kapitalistišką valstybę dėlei lės daro ant kitų užpuoli
Rodos, čia grynai asmeni geriau? Ar francuzai šian ris.” Laikraščių puslapiai gliniai laivai.
priežastis visų kitų karių. kapitalizmo
ekspansijos, mus, ima jas nelaisvėn ir ga
ški dalykai ir Kalbėti apie dien daugiau žino apie mu išmarginti tokių „didvyrių”
tai visai nereikėtų. Bet iš-! sų šalį ir tautą, negu jie ži paveikslais. Amerikos mo Tąigi išviso nuo karės „Privalome aktyviškai at- priešingos gyviausiems dar benasi pas save namo.
tikrųjų, tai čia nevisai as nojo pirma? Suprantama, ksleiviai nieko daugiau ir pradžios iki pereitų metų sipriešinti musų adminis bo žmonių klesos intere Kupranugariai labai tin
neskaito, kaip ”sport news.” spalių mėnesio pabaigos iš tracijos visokiems pasiryži- sams.
meniški dalykai. Tai yra kad ne.
Taigi leidimas tokių laik Ar galima tad stebėtis, kad Anglijos komercijos laivyno mams versti mus kovon „Bijodami darbininkiškų ka greitai kelionei: jais dabūdas, kurį klerikalai visuo
augi-' romą po 70 ir 90 angliškų
met vartoja kovoje su pir raščių ir užlaikymas gabri- ta jų moksleivija tokia kvai nubuvo 877 laivai, neskai- prieš darbininkus kitos ko-, spėkų ir susipratimo
stengiasi
mylių į dieną.
tant kariškų laivų. .
kios norint šalies. Aktyviš- mo, kapitalistai
meiviais. fKiekvieną
”"1—— savo nių "informacijos biurų” y- la?
!
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Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.
"Keleivio” Administracija.

vių randasi nedaugiau 4-riu i NEW HAVEN, CONN.

jo lėliukėmis net penkias
merginas.
Jų viena, kaip
žmonės šneka, savo dovaną
pečiun įmetusi.
Suprantama, kad Dievas
taip myli tik savo gerus ka
talikus, kurie žino tik baž
nyčią, karčemą — na ir
tamsius užkampius, kur ir
perisi tokios Dievo dovanos.
Trakietis.

Taylor Springs, III. Prieš Pittston, Pa.— Sausio 23
7 metus atidarius čia kasy d. buvo SLA. 7-tos kuopęs
klas tuojaus išaugo ir mies surengtos prakalbos. Kal
tams.”
bėtojai—parapijos organi
Detriot, Mich.— Sausio 18 čiukas. Prisistatė sau na bėjo F. Živatkauskas apie
Pažinodamas daug vietos
zatoriai. Jų buvo net tris.
d. atsibuvo čia vestuvės — mų ir apsigyvenę čia lietu darbininkų apdraudos įsta
Juos pamatęs nemaža nusi- lietuvių, žinodams, kad jų
keno? — nepaminėsiu — tik viai. Kapitalistiškas godu tymą Pennsylvanijoj, ant
stebėjau, nes jie man buvo tarpe randasi nemažai totiek, kad jose dalyvavo ir mas tuojaus kasyklas išplė ras — Dr. šliupas apie at
žinomi, kaipo socialistai-lai- kių, kurie save prie jnteMLSS. 116 kp. draugai ir pats šė ir jau nuo 1 balandžio būdavoji mą Lietuvos. Šliu
svamaniai. Išeina kalbėti gentų priskaito, taipgi žinotvarkos vedėjas buvo tos 1914 metų kasyklos uždary po prakalbos antra dalis aJ. F. Gelumbickas. Agituo- damas, kad čia lietuviai nekuopos narys, bet vestuves tos. Tie, kurie turi pasista pie musų dvasiškus neženoja ir šaukia darbininkus ki- snaudžia taip, kad iš jų veipadarė tikrai katalikiško tę sau namus, netekę darbo tus tėvus vietos lietuviams
šti savo sprandus po kuni- kimo nebūtų kas į laikrašmis; su pasigėrusiujų dai turi pamesti juos ir kraus- buvo gana naudinga. Kal
jungu. Iš antro kalbė- čius pranešti ir tuomi vienomis ir torielkų daužy tyties kitur darbo j ieškoti. bėtojas
KORESPONDENCIJOS gijos
puikiai paglostė
VANCOUVER, B. C.
t o jaus Dr. Graičiuno, jau nūs paskatinti prie darbavimais, ką pats tvarkos vedė Pastaruoju laiku darbi skrantoniškį už šonkaulių
CANADA.
senai „pasiprovijusio” ir at mosi, kitus už blogus dar
jas pirmutinis pradėjo ir
CHICAGO, ILL.
kurie turi savus na laužymą, pittstoniškį už
sivertusio
prie
dvasios bus pabarti; nesykį jau ste Karės letena spaudžia ir pirmutinis susikruvino. Ne ninkai,
mus, padavė ant kompani kimšimą parapijonų kalėji"Genovaitė.”
šventos nieko kito ir negali bėjausi, kodėl laikraščiuose
trukus visas stalas buvo jos skundą, kad čia-pat po man, vvilksbariškį už siunmus.
Sausio 23 d. chicagiečiai ma reikalauti, kaip tik mul iš šio miesto nesimato ko
kraujais aptaškytas.
Sar
pastatė naugių tirpi dymą vyčių ant žmonių, haišskiriant Šioji vieta lietuvių laikra mata žmonių civilizuoto- šonu
da kartą gavo progą pama kinimo lengvatikių; jis pri respondencijų,
nimo fabriką (smelteriją), zletoniškį už vogimą nuo
tyti lietuvių scenoje veikalą pasakojo, kaip būtinai rei katalikiškus laikraščius. Vi štijoje beveik niekad nemi jams!
iš kurios durnai ir nuodin tėvų jaunos mergaitės, du"Genovaitė.” šis atvaidini- kalingu yra tikėjimas ir ba sa tai nežinančiam išrodytų, nima, tečiaus ir čia musų
Kad antrą dieną tų ves gos dujos užteršia orą. Bet pontiškį už kruviną skermas skirasi nuo pirmesnių žnyčia. Jis nepasakė, kad kad New Haveno lietuvių brolių lietuvių randasi, nors tuvių atėjo vienas 116 kp. kompaniją teismas išteisi dynę ir t.t.
Be
tuomi, kad buvo vedamas ir Chicagoje beveik kiekvienoj tarpe nėra pirmeivių ar ir nedidelis būrelis.
Dominus vobiscum.
narys su plakatais, kvie no. Skundėjai žada bylą
mokinamas nesenai atvyku lietuvių parapijoj net ir ba katalikai pralenkė kul rods, nieko visuomeniško čiančiais apvaikščioti pami perduoti augštesniajam tei
jiems neveikiant, jokių ir
sio iš Lietuvos A. Vitkaus tamsus katalikai ginasi nuo tūroj pirmeivius.
nėjimą „Kruvinojo Nedėl- smui.
Binfith, Sask., Canada.—
ko. Pasakota, kad esąs ar kunigų išnaudojimo strei Aš pats nebūdamas rašy žinių apie juos laikraščiuo dienio,” tai tūla davatka jį
Šaltis
čia siekia 54 laipsnius,
Darbininkai dirba po 10
tistas ir pamatyti jį vei kais. Ar dėlto reikalingos toju ir žinodamas, kad už se nesimato.
kaip bematant išvarė su vi valandų. Išnaudojimas di- o sniego laukuose guli 4 pė
Pastaruoju laiku gyveni sais tais plakatais. Mat
kiant scenoje yra du skirtin bažnyčios, kad butų skerdy mane daug geriau dalykus
unijos visai nėra, A- dų storio patalas. Vėtros
nės,
kaip
antai
Duponte
ir
gu dalyku.
išmanančių žmonių čia ne mo sąlygos čia labai pasun kam čia da minėti kruvinus delis;
pūgos neleidžia niekam iš
daugelyje lietuviškų parapi mažai randasi, tankiai gir kėjo. Darbai labai silpnai nedėldienius, kad ir čia pat nais metais čia buvo suorga ir
namų
dėlto darbai
Koki įspūdį publika išsi jų atsitikusios?
Ar dėlto dėdamas, kaip tie „inteli eina; nevedusiems darbo žmonės kruvinasi. Gi mu nizuota A. F. of L. kuopa. kuone išeiti,
visai apsistojo.
nešė iš to perstatymo — pa- reikalingos parapijos ir ba
beveik negalima. Dar sų veseiliojantie kuopiečiai Organizavo Jurgis Zavads- Sausio 13 d. žmonėms va
lieku jai pačiai spręsti, Iš- žnyčios, kad palaikyti darbo gentai” pasmerkia mus už gauti
brangaus
laiko bo prašant siunčia armijon. kažkur į kampus sulindo, kas, bet šiandien tos unijos lant sniegą nuo geležinkelio,
reikšiu tik savo mintis, kas žmonių klesą nesusipratime leidimą
baliuose ir teft Mat badu verčia žmones eit kada girta fanatikė šoko jau nei šešėlio neliko.
traukinys. Žmonės
link pačių scenos mylėtojų - ir nuolankiame pasidavime smuklėse.
P. Pachesa. atėjo
žudyti
žmonių.
Tai
vis
pa

atruose,
kad
apie
kiekvieną
prie
plakatų
dalytojaus
pa

negalėdami
išturėt šalčio
artistų. Taipgi turiu pažy valiai dievo-kapitalo ? Ar
laimintoji
kapitalizmo
tvarsvarbesni
musų
gyvenimo
siraitojusi
rankoves.
Na,
pradėjo lipt į vagoną, kad
mėti, kad čia pabriežiau tik dėlto reikalingos bažnyčios,
New Britain, Conn. — apsišilti, tuo tarpu atėjo exatsitikimą bei darbą prane- ka. V okiečių bei austrų su- draugučiai, pasakykite, ko
gryną faktą.
kad palaikyti liaudies tam ša tie
Prieš kelis mėnesius atsi presas ir trenkęs į vagoną
___ "inteligentai,
__ 2 ___ kurie
'ds 1 darbą nepriima, nežiu”
Genovaitė, p-lė L. Žilvi- sumą ir ingnoranciją. idant niekur nesilanko, taigi ir riRt, kad jų šeimynos ir“ iš kią rolę lošiate?
Wr. P. kraustė į čia nuo farmų tū 17 žmonių užmušė, o kitus
čiutė — judėjimą ir susiju kapitalizmo surėdymas il liuoso laiko tur turėti. Bet bado mirtų. Juos nuolat
las Petras
Paculevičius. visus (išviso buvcr 60 žmo
dinimus ji nudavė, kad ge giau galėtų gyvuoti ir reng mano lūkestis veltui. Nors areštuoja ir gabena ant pa
Netrukus
(lapkričio
mėn.)
riau ir nereikia, balsas buvo ti pasauliui tokias tragedi sunkia ranka, bet pasiryžtu los iki karė pasibaigs. Ka Lawrence. Mass.— Sausio pasimirė jo žmona. Palikęs nių) sužeidė.
silpnokas.
Sigytas,— B. jas, kaip pasibaisėtina Eu padaryt pastabą musų „in reivių čia pilna. Kareiviai 23 d. buvo čia L. Mot. Prog. vienas su pora mažų dukre Šiomis dienomis kasyklo
Vaitekūnas—balsass pusėti ropos karė? Jei taip, tai teligentams,” viešai paklau atlieka policijos pareigas. Sus. 8 kp. surengtos pra lių našlys netrukus susitarė se Hudson Bay likosi vienas
darbininkas užmuštas, o ki
kalbos. Kalbėjo M. M. Ranas, tečiaus pačiam nudari- mes darbininkai žinome jau sdamas, ką jie beveikia?
Tikras karės stovis.
apsivesti
su
Jule
Karaliūte
tas sunkiai sužeistas. Juo
čiutė-Herman iš New Yorme buvo trukumų. Golius, prie ko nori mus vesti tokie
iš
Hartford
’
o.
Vestuvės
at

Šiomis
dienomis
iš
Vladi

J. VI.
— A. Vitkauskas, jisai savo žmonės, kaip minėti kalbė Iš tokios didelės lietuvių vostoko atplaukė į čia du ko. Dainavo Liaudies cho sibuvo 11d. sausio š. m. Per du pagavo šūvis.
artistišku judėjimu padarė tojai. Galime pasidžiaugti, kolonijos, kaip New Haven, rusų laivu, 13 sausio išplau ras, ant smuikos griežė jau vestuves jaunavedis urnai
gerą įspūdį ant publikos, kad jiems nėra vietos darbi pereitais metais lietuvių lai kė į Tacoma, Wash., kur nutis J. Puidokas, A. Jan- apsirgo viduriais. Pašauk West Lynn, Mas. — Sau
bet ištarmė ir balsas netikę. ninkiškoj organizacijoj ir kraščiuose buvo nedaugiau paims pagamintą karišką kauskiutei pianu pritariant. tas gydytojas liepė gabent sio 23 d. atsibuvo Šv. Kazi
Dr-tės surengtos pra
Artistas, manding, pilnoj to kad jie numetė nuo savęs kaio 9 korespondencijos. O medegą ir gabens Rusijon. Buvo ir deklamacijų.
ligonbutin, kur padaryta miero
kalbos.
Kalbėjo S. E. ViSausio 21 d. dirbtuvėje ant ligonio operacija, bet li
žodžio prasmėj, turi turėti „socialisto” vardą, nes tas kiek-gi svarbių atsitikimų,
1V,  Man teko kalbėties su tų Everet Mill likosi sunkiai gonis neišlaikė ir 16 d. sau taitis ir A. Ivaškevičius.
kiek riešų darbų tarpe mu
šias tris kvalifikacijas—nu- jiems ir nepritinka.
Aš
į laivų jūreiviais, tarp kurių sužeistas drgas Jonas PavPlės Žvingiliutės sudainavo
aavimą, aiškią žodžių ištar
J. P. Butkevičius. sų tuo paču laiku buvo!
sio pasimirė, palikdamas porą dainelių, S. Zaleckas
suprantu, kad koresponden- ■ radau
’ ir
' ”lietuvį1 vaikiną; j’4 laučius; mašina
pagavus
mę ir balsą. Brunas — Ma
pasakė monologą, sudeklevisų
troškimu
yra pabėgt nutraukė dešinę ranką, ap nuotakai savo kūdikius.
ciios
rašomos
ne
dėl
pasigy

čiulis, nors balsą ir turi YOUNGSTOWN, OHIO.
Velionis
neprigulėjo
prie
mavo eiles. Taipgi dekla
nuo
laivo
ir
daugiau
negrįžt
rimo arba išniekinimo, bet
tinkantį, tečiaus nevisur at
draskė visą šoną ir sutrupi
jokios
draugystės,
tai
rei

mavo jaunutė mergaitė o.
sakančiai panaudoja. Ju Kun. M. X. Mockaus pra kad nušvietus musų gyveni Rusijon. Net ir laivų ofi- no koją. Nelaimingas ne
kėjo
rinkti
aukas
jo
palai

Vengraižiutė.
cieriai
labai
nepatenkinti
mą. Korespondencijos yra
dėjimas, taip-pat nekaržykalbos.
trukus mirė. Likosi dide
giškas. Raganos rolę atli 15 ir 16 d. sausio čia pasa atspindžiu visuomeniško gy savo valdžia. Jūreiviai pa liame nuliudime jauna mo dojimo lėšoms padengti. Prie Dr-tės prisirašė 30
Mikas.
ko gana gerai p-lė I. Alek kė net trejas prakalbas dėl venimo ir tas atspindis yra sakoja, kad antroji Rusijos teris su 18 mėn. kūdikiu. Surinkta apie 100 dol. Pa naujų narių.
laidota
su
bažnytinėmis
ce

revoliucija
ateina
smarkiais
nemenku
akstimu
musų
viVelionis apsivedė prieš 3
sandravičiūtė. Kitų lošėjų LSS. 56 kp. ir SLA. 157 kp.
Peoria, III.— Darbai tuovisuomenės
besikulturini- žingsniais.
metus. Buvo 25 metų am remonijomis.
nei neminėsiu. Tokiam vei
Kunigo sūnūs. žiaus. Prigulėjo prie Lie
Kol kvailių fanatikų ne me. Jos svarbią rolę lošia
Paėjo iš Suvalkų guber tarpu eina nebloga’, tik iš
kalui, kaip "Genovaitė,” vi
buvo,
tol
viskas
ėjo
gerai.
ir tie inteligentai, kurie
tuvos Sūnų Dr-tės ir LSS. nijos, Seinų pav., Veisių pa- kitur pribuvusiam sunku
siškai pertrumpas laikas
buvo nuskirtas — (apie trįs Mat jų ir negalėjo būti. Nes tatai supranta ir žino ką ir BRIDGEPORT, CONN. 64-tos kuopos. Kuopa žu rap., Kalvelių kaimo. Bu darbas gauti. Lietuviai dir
atsibuvo kaip aprašyti, bet nerašo,
vusiam savo draugui nupir vo 27 metų, nuo 2 metų gy ba sunkiausius darbus, dau
savaitės). Tą A. Vitkaus subatos vakare
Susirėmė
kunigas
su
mer

giausia kasyklose.
pirmos
prakalbos,
o
antros
negali vadintie savęs veikė
ko už 10 dol. vainiką. Paė veno Amerikoj. Te ilsis.
kas, kaipo artistas-mokvtoginomis.
W. B. Ambotas.
jo jis iš Indriuniškių mieste
jas, turėjo permatyti, kad — nedėlioję 2-rą vai. popie- jais.
M. Išganaitis. Koks tai vyčių generolas
Musų
vietos
neženotas
tė

organizuodamas vyčius, su
tų.
.
Taigi
karštą
kataliką
lio. Vilkmergės pav., Kauno
į taip trumpą laiką išmokti
velis,
kad
išbaidžius
iš
ka

rasi
tuo
laiku
smuklėj
ar
gub. Lai būna jam lengva LoweII, Mass.— Sausio 22 organizavo SLA. kuopą.
darbo žmonėms nėra gali
LEWISTON,
ME.
talikiškų
stubų
visus
"be

Jonas Angliakasis.
svetima žemelė.
ma. Publika neklaus, kiek bažnyčioje; subatoje reikia
d. vakare LSS. 203 turėjo
Margumynai.
dievius
”
"Keleivio
”
skaity

prageri
savo
protą,
taip
kad
M. M. S. Našlaitis. maskaradinį balių.
laiko pašventei veikalo iš
Sako
WestviIIe, III.— Sausio 16
Sausio 1 d. L. D. Dr-tė tojus, nusprendė iškrėsti
simokinimui, bet eik-šę ir butų galima daužyt kitam
liks
pelno.
Už
kostiumus
Belankvgalvą,
o
nedėlioję
permal

pradėjo
savo
surengtus
„fe-j
kiekvieną
stubą.
d.
LSS. 26 kp. statė scenoje
pasirodyk, ką gali. Ir ji tu
Philadelphia, Pa.— Sau dovanas gavo J. Verbickas,
dauti
poną
dievą.
rus,
”
kurie
tęsėsi
per
dvi
j
damas
stubas
užėjo
taipgi
c...
r.
ri pilną teisę to reikalauti.
sio 16 d. atsibuvo laidotuvės J. Karkutskis ir R. Brižgiu- 5 aktų istorišką tragediją
sąvaiti.
Fėrai
surengti
nau-j
1
.
1
*
P
as
.?V
^
ne
^abai
jau
tėve"Mindaugis.” Sulošta la
Taip ir čia buvo, subato
Leono Daugino.
Palaido tė.
Nežiūrint tikietų kainos
liui
ištikimą
parapijoną.
bai
gerai, ypač gerai lošė
nukentėjusių nuo karės
tas Fairmount Laisvės mie Sausio 23 d. ta pati kuopa
augštumo. svetainė buvo je gėrė, tarėsi, kaip čia tą dai
Atgiedojęs
savo
„salva
pallietuvių. Fėrai atnešė ga
sto kapinėse, nes velionis laikė viešas diskusijas, bet Mindaugio rolėje V. Gedakupina. Gal vien todėl, kad kun. M. Mockų sumušus.
na gražaus pelno. Dėka už vure„ ir aptaškęs sienas ir buvo laisvas žmogus, pir žmonių atėjo mažai. Deba minskas ir Ragnytės rolėj—
buvo pagarsinta, jogei pel Išaušo sausio 16 d., musų tai priguli ypač tūloms L. aslą vandeniu suklupdė vi
M. Dundulienė.
nas to vakaro eis „naudai katalikai, dantis kalindami, D. Dr-tės narėms, kurios są šeimyną ant kelių. Visi miau prigulėjęs prie LSS. tams buvo pakviesti J. Skre- Publikos buvo nedaug,
beniauskas iš Lawrence’o ir
nukentėjusių dėl karės Lie traukė į bažnyčią, kad pa uoliai darbavosi.
dvasios ubagai tik jieško tė 1-mos kuopos.
turbut dėl netikusio oro.
tuvoje.” Lengvai galima siprašius Dievo, kad kaip
Lapkričio 4 d. L. Daugi K. Žiurinskas iš Norwoodo.
veliui dolerių, bet tėvelis
Kirkužis. .
Sausio 9 d. metiniame I). pamatė, kad dvi merginos nas likosi sunkiai automobi- Klausimas buvo ar „katali
spręsti, kad pelnas buvo pu geriaus pasisektų prakalbas
sėtinas.
Išgulėjęs kas gali būt socialistu.” Hyde Park, Mass.— Sau
išvaikyti. Taigi prisitrau L. K. Gedimino Dr-tės su sėdi sau prie siuvamos ma liaus sužeistas.
Berods tie patįs aktoriai kę „dvasios šventos,” prisi sirinkime nutarta parengti šinos ir skaito „Keleivį” vi kiek ligonbutyje likosi par Prie kuopos prisirašė 2 nau sio 23 d. vakare LSS. 85 kp.
statys scenoje Pilėnų Kuni kalbinę sau į talką da kelia- prakalbas ir užkviesti kal sai neatkreipdamos atydos i gabentas namon. Namuo ji nariai.
turėjo parengus koncertą.
gaikštį vasario mėnesyje. tą „bobų” ateina į prakal bėti kun. M. X. Mockų. Tū varymą velnių iš stubos. se besigydydamas užsinuo Kuopa rengiasi statyti Scenoje statė Žemaitės ko
bas.
Kalbėtojui pradėjus li išgirdę įnešimą persigan Tėvelis užpuolė jas ir pra dijo kraują ir dėlei tos prie scenoij B r. Vargšo veikalą mediją „Trįs Mylimos.” Lo
Gerų pasekmių.
kad norima kviesti „vel dėjo kolioti. Merginos lyg žasties mirė.
„Pirmi Žingsniai.”
šė So. Bostono 60-tos kuo
Neviskągirdėjęs. kalbėti kaip krikščionis do,
nių
pardavinėtoją,
”
bet
po
žiedas.
Pinavijos
krikštijo Lietuvą ugnimi ir
juokus sau darydamos iš
pos globojamų vaikų „Bijū
Velionis paliko 4 brolius
kardu, tūla davatka prade gana smarkių diskusijų užpuoliko, į jo klausimą ką ir moterį su 3-mis mažais
nėlio” dr-jos aktoriai. Bu
SO. ENGLEWOOD. ILL. da ožkos balsu baubti. Bet "vieros šventos’’ apginėjai čia jos skaito, pakiša po no
vo
taipgi deklamacijų, mo
kūdikiais.
Prigulėjo
prie
Ottawa,
III.
—
Sausio
21
Lietuviai tveria parapiją. štai atbilda Dumauckienės likosi nuveikti, kuomet pa sia tą puslapį, kur kunigas L. U. Kliubo, Amerikoj iš d. delei didelio lietaus ir nuo nologų ir Džian Bambos
sirodė, kad už pakvietimą laimina sakramentais lais
Sausio 22 d. čia buvo su vedama vyčų armija, šau balsavo
gyveno 11 metų, turėjo 34 ištirpusio sniego patvino spyčius.
didžiuma.
vamanį. Tėvelį lyg perkū metus amžiaus. Buvo skai- Fox ir Illinois upės, užlieda Žmonių susirinko labai
šauktas šv. Augustino drau kiant: „užmušt,” „kelnias
Sausio 21 d. kalėjime pa nas trenkė. Pasigriebęs sa tytojumi „Keleivio,” „Lais mos miestą. Nakties laiku skaitlingai ir matomas bu
gystės viešas susirinkimas nutraukt, tam prakeiktui !”..
Tūlas
S.
Tupenkevičius
pa

sikorė A. čiapas. Priežas vo tulšis išbėgo pats iš stu vės” ir „Kovos,” buvo do žmonės bėgo iš namų jieš- vo visų didelis užsiganėdinisu tikslu tverti parapiją.
šokęs
sušunka:
„vyrai,
iš

tis tos jo nelaimingos mir bos, išsižadėdamas ir tų do ras ir pažangus žmogus. Te kot išsigelbėjimo. Policija mas.
Susirinko gal apie keturi
desėtkai ypatų.. Šiaip-taip eit, išeit, marš!”... Ir su vy ties buvo nelaiminga meilė. lerių, kuriuos jau kiti pasi ilsis ramiai svetimoj žeme tokius žmones bruko į augš- Lėšoms padengti suaukaišrinkus tvarkvedžius, pir čiais puolėsi laukan. Mat Velionis buvo rengęsis ap ėmę laikėsi, kad juos kuni lėj.
Velionio draugas. čiau stovinčius namus, ne vo $9.85. lėšų buvo $7.75,
mininkas pradeda aiškinti manė, kad tuo savo maniev- sivesti su M. Maskolaite, bet į gėliui atidavus. Taip tai
žiūrint ar namų gyventojai tai atliekančius $2.10 ir iš
reikalingumą parapijos ir ru išves visą publiką, bet la pirm vestuvių nelaimingoji "Keleivis” apsaugojo visų
Benld. III.— Sausio 12 d. sutinka ar ne. Daug triobų 85 kp. išdo $3.90—viso $5.00
bažnyčios, be kurios, girdi, bai apsiriko. Vyčiams iš apsirgo ir ligonbutyje gimė namiškių dolerius nuo pate mirė Petronė Bagdanaričie- ledynai ir vanduo suardė. — aukaujama nukentėjunegali susidaryti didesnė sikrausčius, moterįs-kuopie- kūdikis, o motina mirė. Čia-j kimo į tėvelio bedugnį kiše nė, palikdama vyrą su sep- Daug dirbtuvių užliejo ir siems nuo karės. Aukavu
Beabejonės, tėvelis tyniatu mažų vaikelių. Bu gatvėmis valtimis irstosi.
lietuvių kolonija, kadangi tės per duris išmetė da ir jų pas mirusios kūną palaido nių.
siems tariame nuoširdų aatsiųstas
triukšmą
kelti
bo

už
tai
pagarsįs
dabar "Ke vo 35-tų metų amžiaus. Mi
jo, o kūdikį paėmė auginti
žmonės važiuoja ir apsigy
čiu, taipgi aktoriams ir sim
J. M.
vena ten, kur arčiau bažny bas. Ir taip tvarkai įvykus mirusios sesuo. Toji parei leivi” ir bažnyčioj, o aš pa rė nuo pneumonijos. Velio
patizuojančiai publikai.
čia. Bet jam gerą atsaky ir kunigo armijai nieko ne kalavo, kad čiapas kūdikio tarčiau, kad visi parapijoms nė buvo dora moteris ir my Springfield, III.— Sausio
V. Krall.
mą davė tūlas J. N., atsa pešus išėjus, prakalbos tę auginimui mokėtų po $5.00 užsirašytų, nes nauda iš to linti apšvietą, gražiai ir pa- 23 d. musų ”dušių ganyto
Atitaisymai klaidu.
kydamas, jog žmonės darbi sėsi tolesniai, darant ant iš- Į sąvaitę, šis atsisakė, dėlto aiškiai matosi ir iš šio atsi vizdingai augino savo vai jas” pradėjo bažnyčioje va „Kel.” N. 3 žinutėj iš EasDavatka. kelius. Nelaimingas vyras ryt agitaciją už Amerikos ton, Pa. pasakyta "atsibuvo
ninkai važiuoja ir apsigyve mitingų klausytojų gilų įs likosi suareštuotas ir kalėji tikimo.
pūdį.
me atėmė sau gyvastį. Ve
na ne ten, kur arčiau bažny
liko didžiausiame nuliudime apsiginklavimą ir militariz- balius SLA. 146 kp.” Turi
čia. bet ten, kur arčiau dir Aukų lėšoms padengti su lionis priklausė šv. Baltra „Kel.” N 2, koresp. iš Ne- netekęs savo mylimos drau mą. Sako pavojus užpuoli būti 164 ir antrą dovaną lai
btuvė. Kiti nurodo, kad ba rinkta $8.25, už ką reikia miejaus draugijom
wark pasakyta 'lietuviškas’ gės.
___ __
___ jai lengva mo čia pat po nosia, o mes mėjo ne Sankiutė, bet StanLai būna
žnyčios ir kunigo čia negali tart aukavusiems ačiū.
Berods, kiek žinoma tai spešelis, turi būt „airiškas.” | svetima žemelė.
, neturim kuo apsiginti.
kiutė.
ma bus užlaikyt, nes lietuM.
pas mus Dievas apdovanoAtomas.
Benldo senukas. 1
.
A. Čekanauskas.
F. Vitaris.

Kas mums rašoma

gi buvo visai menkas. To
|zas Henrikas Valois var
NEVERKK!
dėl
dažnai darbininkai bėgo
du. Jisai karaliavo nuo 15nuo darbo, už ką sugautuo
(Skiriu musų poetams).
74 iki 1576 metų. Jam ne
patiko bajorijos įsivyravi Ilgiesi—ar liūdi?... Tau aša sius sušaudo. Liepojaus ga
tvėse buvo išlipytas prane
mas ir sauvalia, todėl ne
ros rieda!
ROENTGENO SPINDL- Įstaigos netik užsiima sužei- trukus jisai išsižadėjo Lie 1
šimas
spalių apie sušau
Ir lupos be žado nublanku dymą 322Rucavo
staisiais.
bet
daugiau
dar
!
tuvos-Lenkjos
sosto
ir
vėl
valsčiaus la
LIV PAGALBA KA
sios
dreba?...
stengiasi patobulinti X- sugrįžo Francuzijon.
už pabėgimą nuo pri
RIŠKOJ CHIRUR
Dvasia gi apnykus beviltyje tvių
spindulius, kad galima bu
verstinų
darbų.
GIJOJ.
miega —
tų permatyti per galvos
Spalių
pradžioje Liepojun
Nuveiktas
tu
keiki
likimą
kaukolę,
nes
kaip
žinome
XTarp trenksmo kanuolių
buvo atvaryta belgų karei
Polemika
nelabą....
ir kuone viso pasaulio vai spinduliai dabar daro per
vių partija statyti betonotojimų pereitais metais gar matomu tik kūną (mėsą),
geležies tvirtovių juros pa
ir
kritika.
Oh,
apgauliai
širdį
nuodais
sus X-Rey spindulių išradė bet kaulą dar neganėtinai
kraščiu.
tau pagirdė
jas prof. Roentgenas šventė peršviečia. Su pagalba XPer kokias 3 mylias nuo
Ir
sielvartų
audros
krutinę
Dėlei
kun.
Delianio
atsilie

spindulių
matome
raumeny

70-tas metines savo gimimo
miesto Liepojuje intaisyta
sudraskė,
pimo.
didžioji
aeroplanų
sukaktuves.
Bene galėjo se ar kaule įstrigusią kusielą suspaudęs stotis ir vokiečių
būt jis linksmiausias dabar, lipką bei granatos skeveld „Keleivio” No. 1 Kun. De O gailestis
statoma
didžiausia
pravirkdė,
kada susilaukė matyti kaip ras. Žinant kokioje vieto lianis sako, kad korespon Kad džiaugsmą ir viltį liki palapinė zepelinams, siun
čiamiems iš Vokietijos.
jo gyvenimo nuoveikalis li je tatai randasi, galime iš dentas iš Levviston, Me., pa
mas išblaškė....
kosi brangintinu ir naudin ten juos prašalinti. Bet ku- rašęs apie jo misijas "dur
Kaikurie Liepojaus fab
gu žmonijai, kuomet tūks lipka ar skeveldros susmigo ną melagystę,” kuri ken Nors veržias tau žodis skun rikai jau keliata mėnesių
tančiai sužeistųjų liekasi iš galvos smegenyse, kaukolės kia jo ypatai, profesijai ir
dirba karei reikalingą me
dų iš krutinės,
gelbėtais nuo mirties tik kaulas neleidžia permatyt garbei.
Neleisk jam pakilt, ant lu džiagą ir šovinius.
ačiū jo išradimui, tat ir kuo taip, kad nepaliečiant svei Aš nesijausdamas tų klai
Liepojaus komendantu ypų te miršta!
ne visos pasaulio žmonijos kų smegenų vietą, galima dų padaręs ir nenorėdamas Ir neverkk ant savęs neliūsk ra bar. Mendgenas, senoji
dėkingumo ir pagarbos j‘au- butų prieiti prie įstrigusios likti melagium, ką man begi miesto valdyba turi pil
smas klojamas po jubiliato geležies ir, išėmus ją, išgel reikalo užmeta kun. D., nie Nes nusiminęs,
ašaros tavo prakeiksmu dyti jo paliepimus.
kojų. Gerbia jį mokslas, bėti sveikatą ir gyvastį su- kaip negaliu užtylėt.
Duonos kiekvienas gyven
tau virsta.
Tečiaus jau
gerbia visas pasaulis, kuo žeistamjam.
tojas
gali gaut kasdien pus
met jo atrasti šviesos spin šiandien, nors kariškas gai Kun. Delianis rašo: „Ma- Jei esi patyręs apgaulių kar antro svaro, bet su korčiu
duliai apšviečia organizmo sras ir neleidžia padaryti 'žu korespondentas nepatėke.
Biednesniems duoną
tumą
vidų ir chirurgo akiai ati tikrų statistikų, pasirodo, mijo to, kad aš Levvistone Ir skausmus pažįsti visus duoda dykai iš miesto sandengia kur kokioj vietoj tu kad ačiū Roentgeno spindu yjemačiau nei kokio parapi
. dėlių. Kai kurioms šeimyiki vieno.
no mirtį nešanti kulipka, lių pagalbai tūkstančiai ka jos komiteto, nei su vienu Jei nusiminimo nešei jau . noms duoda dykai pieno vai
kur sulaužytas kaulas, kad reivių likosi išgelbėti nuo nekalbėjau apie parapijos
kams. Pieno kvorta 25 kp.,
sunkumą.
ar bažnyčios reikalus; ne
vieną išimti iš organizmo neišvengiamos mirties.
Tai paika būt verkti ant sviesto 1 rub. 20 kap.; bet
lauk, kitą sustatyti taip, Akyvaizdoje to, matant tik su kokiu ten parapijos
retai galima gauti.
Cuk
savęs tik vieno.
kad sugytų ir sužeistasis iš gulinčius išblyškusiais vei komitetu, kurio ir šiandieną
raus
kiek
nori
15
—
17
kap.
nežinau, bet nebuvo tokios
liktų gyyti ir sveiku.
dais karės didvyrius ant kalbos nei tarpe mano šir Girdėdams aplinkui begalę svaras, bet kažin kokis mel
svas smėlis, ne taip saldus.
stalų prieš Roentgeno spin dingų draugų, su kuriais aš
Dvidešimtis
metų
sukako
dejonę,
Kaipgi socijalistai gali žmo
— Gud yvnink, vaike!
Kad ašarų jurą matai jau Alaus 20—30 kp. butelis, bet
nėms gyvenimą pagerint, nuo dienos, kuomet pirmu dulių aparatą ir matant turėjau reikalus.”
— Sveikas-gyvas, tėve.
girtiems užginta rodyties
sulietą,
kuomet patįs žmonės tam kartu mokslininkų mediko- tuos gydytojus taip pilnais Tai kamgi taip storai me
— Kas girdėt pas tave?
rūpestingumo
ir
atidos
vei

Užgauk stygas melės, ir dai viešai po štropu 15 rb. arba
pagerinimui da priešinasi ? f izikų susirinkime Wursluoti,
juk
visiems
yra
gerai
— Ačiū, viskas gerai. O
10 dienų arešto.
burge jis paskelbė savo pa- dais, besistengiančius sura
ną malonią
kaip tu, tėve, šiandien jau — Meluoji, vaike. Jeigu tirimą. Atidengimas nuste sti karžygio viduriuose jam žinoma kunigų profesija ir Paleisk, tegu skrenda aplink
Visuose namuose langai
tiesi? Gal ir vėl atėjai su jus galėtumėt tikrai gyveni bino civilizuotą pasaulį; or mirtį nešantį geležies gaba kokiais tikslais jie lando
turi
būti vakarais užtaisyti
visą svietą!
„faktais” socialistus kriti- mą pagerinti, niekas tam ganizmo vidaus paslaptis lėlį, nenoroms kįla klausi tarp tamsių žmonių. Aš čia
tamsiai. Ant kiekvieno ga
nesipriešintų. Tik pabandy
neatkartosiu
daugiau
tų
žo

kuot?
mas,
kamgi
žmogus
galvo

Sukurk savo dvasioj ugnį tvių kryžkelio stovi policiskit, Maike, padarykit taip, tapo apšviesta. Žmogus sa
džių,
kurie
buvo
rašyti
No.
— Šiur, Maike!
tas ir veda nuovadan kiek
aukurinę,
kad už nikelį butų du stik vo protu išrišo nepaprastą ja, jieško ir tyrinėja gamtos 50 "Keleivio.” Tai nebuvo
— Na, tai gal pradėtum. lai alaus, arba kad tie patįs fizikalį galvosūkį, minios spėkų paslaptis, kad išradus
Apšarvuok sau sielą troški- vieną sugautą gatvėje vė
mano
pramanyti
žodžiai,
liaus paskirtos valandos
— Olrait, vaike, klausyk: stiklai saliunuose butų du gydytojų stojo darban dėl būdą kaip kuodaugiausiai j bet girdėti iš parapijos pir
mais liuosybės
jus per visas savo prakal syk padidinti, o aš duodu se gilinimo patirimo ir dėl pa- vienu mostelėjimu užmušt mininko K. B., su kuriuo Ir atjauta skausmo pripil- praeivį. Mergaičių gimna
zijoje intaisyta ligonbutis,
dyk krutinę,
bas ir gazietas vis šaukiat ną savo galvą nukirst, kad patobulinimo to nemirtingo žmonių, ir iš kitos vėl pusės kun. D. kalbėjosi. Jis papa
veikalo. Tatai kas prieš kamgi jis — žmogus — vėl
darbininkams, kad susipra tam niekas nesipriešins.
Nušvis tavo žvilgsnis spin kur laikoma tiktai sunkiai
sakojo
man
viską
ir
parodė
sužeistieji, lengviaus sužeis
stų ir pagerintų savo būvi.
dulius linksmvbės;
— Tėve, nekalbėk tokių dridešimtį metų buvo mok jieško budo, kad tą žudomą net paliktus kun. Delianio
tus
siunčia Klaipėdon ir Ka
gyvastį
gelbėjus?
Kada
tų
Maišyk minios skausmą,
Tai kas čia po paralių jus niekų. Rodos, kad aluje vi slinio laboratoriumo nuosa
atsišaukimus.
raliaučiun.
Trūksta gydo
užžiebk tamsoj viltį,
do prieteliai darbininkų, sa žmonių laimė. Padidinus vybė, šiandien likosi chirur pačių vokiečių rankose yra
kad liepiat jiems patiems stiklus galėtų pasidžiaugti gijos pamatu. Tūkstančiai stebėtiniausi išradimai dė Taigi gal bus jau aišku, Nutildyk silnujų inkyrų mosios medžiagos, ypatin
gai jodo. Mūsiškių sužeis
verkimą,
savo būvį pagerint Jeigu tiktai keliatas alaus patrijo chirurgijos ir terapijos ins lei užmušimo žmogaus, tų kad kun. Delianis parapijos
tųjų
daug miršta; juos lai
jus esat tokie geri, tai jus tų, bet visuomenei nuo to nė titutų visame civilizuotame pačių vokiečių vyras, profe komitetą matė ir kalbėjosi Verguose sužadink užmigdoja venoje duobėje po kedintą mintį —
patįs pagerinkit žmonių gy kiek nebūtų lengviau. Gy pasaulyje su pagalba Ro sorius Roentgenas iš Muni- su juo. Tai katras mudvie
liatą.
Abelnai gyvenimas
jų
melagis:
aš,
ar
kunigas?
Tuo budu nuveiksi žiau
venimą.
Padarykit taip, venimą pagerinti galima bu entgeno spindulių neša ken- cho, užsipelnė viso pasaulio
riausi likimą! J. B. OS. Liepojaus mieste sunkus.^
kad kožnas žmogus gautų tų tiktai panaikinus žmo čiantiemsiems atvangą ir pagarbą savo išradimu gel Dabar klausimas: su ko
Išeinantieji laikraščiai ir iš
bėti
žmogaus
gyvastį.
išganymą.
Tečiaus
niekuo

po 15 dolerių pėdės ant ne nių išnaudojimą. O kad iš
kiu tikslu kun. Delianis bu
kitur ateinanti korespon
Sibilius. vote atvažiavę Lewistonan
dėlios ir kad dirbt visai ne naudojimą panaikinus, rei met tasai Roentgeno patiri
Kaip
dabar
išrodo
dencija stropiai cenzūruo
reikėtų; kad alaus butų du kia panaikinti privatinę mas, kaip jau pasakyta, ne
ir vaikštinėjote po lietuvių
jama. Pareina vos dešim
taip
branginamas FRANCUZAS LIETUVOS stubas? Gal kad pamatyti,
stiklai už nikelį, o snapso nuosavybę. Šito gi negalima buvo
ta dalis siunčiamųjų iš kitur
kvorta už kvoderį.
Tada, padaryti be visuomenės pri kaip šiandien, kuomet karė
kaip gyvena suvargę darbo
KARALIUMI.
laiškų. Už raštus, rusų ar
vaike, ir aš prie socialistų tarimo. O kol kas ji tam ne tūkstančiais kasdien daro
žmonės ir paguosti juos ar
(Ištrauka
iš
istorijos.)
įdomių
dalykų
apie
UŽlatvių laikraščius baudžia
prisidėčiau. Bet šitokios pritaria. Patįs darbininkai žmonės kenčiančiais ir sto
pamokinti, kaip reikia paRetai
kas
iš
lietuvių
žino,
imtą
Latviją
pasakoja
ma po 100 rub. Pas vieną
vielockos, kokią jus dabar siū eina kariumenėn, milicijon vinčiais prieš mirties veidą.
siliuosuoti iš to skurdaus
lau-k?J^nbučiai pri- kad francuzas yra buvęs gyvenimo? Ne, jums tas nas latvių savanorių, buvęs mokytoją Ozoliną radę se
lot, man, vaike, visai nerei ir gina dĄ
Lietuvos karaliumi. O taip visai nerūpėjo. Sakau ne Jurjevo universiteto- stu nų numerių „Liep. Atbals,”
kia.
Todėl socijalistai per pra grūsti sužeistaisiais, su de buvo.
dentas, kuriam pasisekė sla už ką nabagas gavo atsitūp
—Ar tai viskas?
kalbas ir ikraščius ragina ginančiu švinu organizmuo Zigmontas Augustas bu rūpėjo, nes štai ką jus da pta aplankyti Tukumą, Lie ti kalėjiman, nes štropo ne
žmo
iprasti. Jie aiš- se. Karė dega ir skaičiai vo Lietuvos ir Lenkijos ka rėt: šventinot stubas, par- poją, Palangą, Mintaują ir turėjo iš ko užmokėti.
— Jes, vaike.
omet viską val- nelaimingųjų su kiekviena raliumi nuo 1544 iki 1572 davinėjot dievus ir suklup- vėl sugrįžt prie savųjų. Vi
— Tai prastas iš tavęs kri kin
„R. G.”
monės, kad prie diena auga. Reikalinga vie metų. Bet jis neturėjo vai
tikas, tėve. Šitaip protau dys
ta naujiems sužeistiemčiuoti. O betgi tamsta tvir sam Kurše esą negalima žin
jant. aš galėčiau pasakyti tokios arkos veda pats gy- siems.
Gydytojams nėra kų ir jam mirus Lietuva su tini, kad nekalbėjęs apie gsnio žengti be leidimo. Ar
Kunigo N. X. Mockaus
„
....... „darbinin...........
ir todėl
tau, tėve, štai ką: kokių pa venim
Lenkija pasigeido įpėdinio bažnyčios reikalus nė su važiuoja žmonės turgun,
laiko
galvoti
ir
čiupinėti
li

ralių tu vaikščioji kas nedėl- kams tos pirmyneigos nerei gonį, kad suradus tikrą ne iš Jagėliunų giminės.
Prakalbos.
bažnyčion, į svečius, visur
dienis bažnyčion ir klausai kia tik trukdyti, bet prisidė sveikatos priežastį. Be Ro- Nuo to laiko Lietuvos- ! vienu žmogumi Lewistone. pakelėje klausinėja kas ke
Philadelphijoj kalbės per
vis kaip kunigas liepia mels ti prie jos, kad tas busimas entgeno spindulių pagalbos Lenkijos karaliai pradeda Matai, pats kalbate netei- li žingsniai vokiečių sargy
tris
dienas. Pirmos prakal
Į
svbę,
kitus
vadinate
melatis, kentėti ir Dievą mylėti, surėdymas įvyktų kuogrei- šiandien apsieiti butų stačiai būt renkami. Kaikurie mu
biniai: „O leidimas yra?” bos bus pėtnyčioj, 4 d. vasa
i
giais.
kad patekus į dangų. Koks čiausia. Kaip matai, tėve, negalima, jei būt norima sų istorikai vadina tokią
Vokiečių pilna visur: pil
gi iš jo mokytojas, kad jis socialistai vieni negali pa i gelbėti sužeistųjų gyvastį. tvarką republika ir nurodo Štai Lewistone kokius ni sodžiai, viensėdžiai, dva rio, Majestic Hali, 525 So.
st., 7:30 vai. vakare.
liepia patiems žmonėms jie- daryti darbininkams geres Roentgenologija šių dienų ją kaipo pavyzdį, kad Lie 1 vaisius jūsų darbai atnešė. rai, nekalbant apie miestus 4thAntros
prakalbos, nedėškoti laimės. Jeigu jis toks nio gyvenimo; jie tik moki i karės lauke likosi pirmtine tuva buvo pirmutinė šalis Katalikai, pas kuriuos lan ir miestelius.
Visur pilna lioj, 6 d. vasario, toj pačioj
keisi kun.Delianis, dažinoję.
geras, tegul jisai paėmęs sa na žmonės, kas reikia da priemone
pagal svetainėj, 2 vai. po pietų.
gelbėjimo nuo Europoje, kur gimė demok- kad temsta n ri H į? apkasų, sutaisytų
ryt.
o
ko
nedaryt,
kad
tą
gy

vo parapijonus už ausų su
naujausių
reikalavimų.
mirties. Berods, nors X raliskos (žmonių renka- Romos trust dHidfiai u'žsi.
Trečios prakalbos utarmeta juos i dangų. Tuomet venimą pagerinus. Bet jei spindulių patirimas dar nė- mos) valdžios forma.
Iš Klaipėdos Liepojun ei ninke, 8 d. vasario, Metropo
^„,5
ir
sudegin0
visus
ir aš. tėve, prie jūsų parapi gu žmonės socialistų vis da I ra pasiekęs pilnos žinios,
na siaurasai gelžkeliukas,
Rinktiniai Lietuvos-Len
Hali, 71g—17 N. Rairjos prisirašyčiau. Bet šito neklauso ir patįs savo ver I bet būriai gydytojų, techni kijos karaliai turėjo aprube- dievus, kuriuos buvote jiems bet vežiojama tik kariume- litan
mount avė., 7:30 vai. vaka
kios malonės, kokią jisai da giją palaiko, tai juk ne so kų ir fizikų darbuojasi, kad žiuotą valią ir nebegalėdavo palikę, o vienas parapijos nės dalykus,
pasažierių re, Rengia L. K. K. ir L. M.
šulas, S. B., prieš žmones iš
bar žmonėms siūlo, man vi cialistai tame kalti.
patyrus tai, kas dar nežino- savo vaikų skirti sosto įpė plūdo kun. Delianį negra traukiniai nevaikščioja.
P. S. A.
sai nereikia.
— Vaike,
Iš Liepojaus Kuldigon
Vaike, kaip tu kalbi a- ma, jr kacj ištobulinus tatai, diniais. Bajorai ir didžiū žiausiais žodžiais ir liepė
iPrmą sykį Philadelphijoj
— Maike. tu esi mokytas pie tuos surėdymus ir tvar-,kame pasirodo šiokie bei fo nai įgijo tuomet tokią galy
I nuolat važinėja vežimai pri kalbės garsusis kunigas M.
vaikas, ale durnas. Kaipgi kas, tai mane miegas prade-; kie nedatekliai. Ir kiekvie bę, kad be jų suvažiavimo visiems geriems katalikams krauti karės medega, gabe X. Mockus.
Todėl užkvieį bažnyčią ir atlikti nama Rygos frontan. Kiekkunigas paėmęs už ausų ga na imu. Man, vaike, tokie na diena neša tuo žvilgsniu ir pritarimo karalius nega sueiti
pas „geresnį” ku j vienas valstietis turįs savo čiam atsilankyti visus ir pa
li sumesti žmones į dangų? daiktai visai nerupi. Man naujus patirimus, naujus lėjo nė įstatymų leisti, nė išpažintį
tartina lankyties ant visų
nigą.
arklį, turi vieną dieną per trejų prakalbų, nes bus
Jis negali to padaryti, ba ir daugiau nieko nereikia, kad patobulinimus. Mokslinin- mokesčių rinkti, nė karei
reikia pažymėt, kad i sąvaitę atidirbti kariumeausįs nutruktų, ir vistiek į tik butų ko įsigeri. Ir dabar ka^ veikiantieji šiuo kryps- vių imti. Taigi matom, kad taiBet
kiekvienos kitokioj temoj.
vis
kunigų darbo vaisiai,'
hlirnu tom
•niivn kad
Lrorl ■ •
u •
i • /'"ii_ • j__
taip išdžiuvo,
dangų nieko neįneštų. Jis va burna
Komitetas.
niu, kaip antai Christen, toji tvarka visgi buvo gana nes ne kas kitas, kaip tik nės reikalams, už ką gauna
tik aiškina, koks linksmas turiu eit į saliuną.
Grassman, Holzknecht ir toli nuo tikrai demokratiš i kunigai išmokino žmones j pusantro rublio ant savo
valgio. Neklausančius išva
danguje gyvenimas ir kaip
Kienback atidengė roentge- kos tvarkos. Istorijoj tasai
vienų prieš ki ro iš Kuršo.
BULGARIJOS SOCIALIS
jį pasiekti. Taigi ant kuni Siame baltas dramblys y- nologijoj ne vieną paslaptį. laikotarpis yra žinomas i neapykantos
tus.
TAI PRIEŠ KARĘ.
go kikint, vaike, negali ba Įra skaitomas šventu sutvė Kad turėti supratimą apie kaipo Bekaralija.
Nuo liepos iki rugpjūčio
Gal
ir
čia
kun.
Delianis
Šiomis
dienomis atėjo ži
. jis yra dvasiška asaba ir mo rimu ir kada jisai nustimpa, svarbą kariškoj chirurgijoj,
buvo daroma tris kart vy
Karaliai buvo renkami
sakysi,
kad
”
dumą
melagy

riškių nuo 17 iki 38 metų nių, kad Bulgarijos socialis
kina žmones,
kaip išganyti
_
- -. jį laidoja su tokiomis paro- užtenka žinoti, kad Austri Varšavoje. Pakol karalių stę” parašiau.
mobilizacija.
Jie buvo su tai įtaisė Sofijoj didelę^ de
dūšias. < *1.'
....
i o mis, su kokiomis laidoja jos sostinėje, nekalbant apie išrinkdavo, kartais praeida
Trakietis.
skirstomi būriais po du šim monstraciją, kaipo prieš ka
neklauso, tai ne jis kaltas. tiktai kunigaikštiškos kil- desėtkus X-spindulių maši vo gana daug laiko. Tokiais
tu ir varomi į Kauno-Ry- rę. Tūkstančiai žmonių su
— Matai.tėve, kaip tu mo- mės žmones. Laidotuvėse nų Raudonojo Kryžiaus li- tarpkaralijos laikais visa
Rusijoj kiekvienas užsi gos frontus, kur prižiūrint sirinko ties Bulgarijos caro
ki išteisint kunigą. O iš soči- dalyvauja vyriausi kunigai gonbučiuose, pirmoje eilėje šalies valdžia patekdavo
tarnavęs šv. Andriejaus į vokiečių kareiviams turėjo j rūmais ir reikalavo, kad val
jalistų tu reikalauji, kad jie ir didžiausios minios žmo-, stovi dvi įstaigos, specialiai Gniezno vyskupui.
Taigi pirmuoju tokiu kryžių turi teisę vieną sykį i kasti tranšėjas, vežioti ka- džia tuojaus nuo karės atsimetonuvestų žmones į laimę nių. Daug brangenybių if| tik roentgenologijos
~
- prieš jų pačių norą. Argi ne ■ aukų užkasa su nustipusiu dais gydančios po priežiūra rinktiniu Lietuvos-Lenkijos prašyt dovanojimo pasmer-1 riumenei maistą, negauda- ! sakytų. Policija žmones iš
mi jokio užmokesnio; valgis vaikė ir daug demonstrantų
kvailas tavo reikalavimas, gyvunu.
paties prof. Kienbacko. Tos karaliumi ir buvo francu- ktam miriop gyvasties.
<7
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KELEIVIS

Įsam erikos.
AMERIKOS PALAIDUNIšKUMAS PRIVEDA
JĄ PRIE SUIRUTĖS.
H. H. Gross iš Chicago,
šiomis dienomis kalbėdamas
Bostono City Club sureng
tose prakalbose, apreiškė:
Amerika yra palaiduniškiausia pasaulyje šalis... Mes
važinėjame automobiliais ažuot gatvekariais.
Palaiduniškumas veda šalį prie
suirutės ir puolimo.” Jo
nuomonei reikia pritarti,
bet žodyje ”šalis” reikia
suprast kapitalistų ktesą.
Viuomenės didžiumą —dar
bininkus negalima kaltint
už palaiduniškumą ir už va
žinėjimą automobiliais, nes
daugelis ir už strytkarį ne
turi penktoko užsimokėt, o
iš savo uždarbio nedaug te
gali praleisti. Kad kapita
lizmas veda šalį prie suiru
tės, pilnai tam galima tikėt.

KRUTANČIŲ PAVEIKS
LŲ PAVYZDŽIO PA
SEKMĖ.
Hartford, Conn.— Ma
žiems vaikams lankant kra
tančiųjų paveikslų teatrėlius neturėtų būt rodomi pa
veikslai iš gyvenimo ”Cowbovs,” kur matoma tik jau
niems protams kenksmingos
scenos. Tokiose pigios li
teratūros tragedijose didvy
riais yra tie, kurie šautu
vais ar revolveriais nuvei
kia savo priešus. Jauni vai
kai į tokius paveikslus pri
sižiūrėję paskui tik ir žaidiža panašias žaismes. Vi
sur matosi tų blogų pavyz
džių vaisiai, o čionai 30 d.
sausio būrelis vaikų bežaisdami pasivogė iš namų re
volverį. John Shea, 9 metų
vaikas, lošdamas plėšiko ro
lę, pasakė savo jaunesnei se
sutei: ”Tu buk namų šei
mininkė, o aš busiu plėši
kas.” Ir lošdamas plėšiką
užpuola "šeimininkę,” pri
kiša jai prie smilkinio re
volverį ir iššauna, užmušda
mas ją ant vietos.
REIKALAUJA PANAI
KINTI DRAUSMĘ PAR
DAVINĖTI ARKLIENĄ.
Žmonių sveikatos reikalų
komitetas
Massachusetts
valstijos legislaturoj parei
kalavo panaikinti drausmę,
kuri neleidžia pardavinėti
žmonėms, kaipo maistą,ark
lieną.
Komisija tikrina,
kad arkliena yra sveikiau
sia maistui mėsa. Taipgi ta
pati komisija reikalauja pa
naikinti padavadijimą, ku
ris draudžia pardavinėti
žmonėms tuos kiaušinius,
kurie išbuvo ledaunėse (cold
storage) 6 mėnesus. Komi
sija tikrina, kad tokie kiau
šiniai pilnai geri ir tinkami
valgyt

GAISRAS IR EXPLIOZIJA
PARAKO DIRBTUVĖJE
Wilmington, Dėl. — Iš neži
nomos priežasties kilus gai
srui Du Pont Powder C o.
beduminio parako dirbtuvė
je Corney Point, N. J., spro
go 180,000 svarų parako.
Septyni darbininkai likosi
apdeginti, iš kurių trįs var
giai pagis. Nuo ekslozijos,
kuri ištiko 6 vai. saus. 28,
nušvito padangė per 30 my
lių aplink..
Wilmingtono
gatvės, nors vieta ekslozijos
atitolinta nuo čia 5-mis my
liomis, per kelias minutas
buvo lyg saulės nušviestos.

I Pajieškau Frano Šuklinskio ir jo
STREIKIERIAI REIKA 40,000,000 svarų pakštienos. švegerio
Antano Griciaus, taipgi jo
LAUJA 12 DOL. MINI- O kada visi paukščiai bus sesers Agotos Šuklinskiutės, Alman
dvaro; Felikso Linkaus, Vandz-?išpirkti, tuomet bus pakelta to
MUM ALGOS.
galškio dvare, Bronislavo Rasitiso ir
Dobrauskiutės, Joteikių kaimo;
Plymouth, Mass.— Amu tokia kaina, kokia trustui IGosės
Jono
ir
Olesio Petrauskų, Pakarklio
.______ __ viensėdijos,
nicijos dirbtuvių savininkai ■ patiks.
Stasio Žutauto ir jo bro
lio Jono, Joteikių kaimo, visi But
pasiūlė darbininkams streikiškės parapijos, Kauno pavieto.
kieriams antrą taikymosi i
Taipgi Jono Rimkaus, Eiriogalos pa
rap. Vilošių viensėdijos; Antosės
propoziciją, t. y. trečiųjų
Stankytės, Vilkijos parap.. Girinin
teismą (arbitraciją). Dar
kų kaimo; Kazio Zukaičio, Ugionių
visi Kauno gub. Meldžiu at
bininkai gi pastatė savo Pajieškau draugo Kazimiero Uriji filijos,
sišaukti.
ko,
dėdės
Frano
Stancelio,
Kauno
gugriežtą reikalavimą, kad bern, Raseinių pav., Laukavos par.,
Jonas Zaleckis,
kompanija pripažintų algos gyveno Chicagoj. Meldžiu atsisaukt. 216 Franklin st, Port (Vashington,
Wis.
Jos. Butkus,
minimum $12 sąvaitei, t. y., 1621 17th avė.,
Rockford, III.
Pajieškau Onos Gvazdaičiutės, Su
kad tie, kurie dabar gauda
Antano Vinckaus, Povi valkų gubernijos, Marijampolės pa
vo 9 dolerius į sąvaitę gau lo Pajieškau
Katausko, Juozo Avdinuko, Barbo vieto, Igliaukos par., klevines kai
tų 12 dolerių; moteriškės gi, ros Avdinaitės ir kitų savo pažįsta mo, gyveno West Orange, N. J. Kas
mų, Kauno gub., Raseinių pav., Kvie- apie jų žino, meldžiu duoti žinių.
kurios gaudavo 6 dol., kad dainių
Antanas Kūniškas,
parap. Bokštų kaimo, gyve
gautų minimum 8 dol. ir kad no Chicagoj.
P. O. BOX 258,
Harrisburg, III.
------------ -- ------------------------ ---------------------------\
Bartkus,
butų panaikinta akordinio 1621 17th Petras
avė.,
Rockford, 111.
Pajieškau draugo Antano Rudzevi
(piece work) darbo sistema.
čiaus, Suvalkų gub., Mariampoiės pa

Paj ieškojimai

PATAISO ATEIVYSTĘ
VARŽANTI ĮSTATY
MĄ.
Washington, D. C.— Kon
gresas padaro pataisymą
prie priimto įstatymo, ku
ris reikalauja, kad iš atvyk
stančių ateivių butų reika
laujama mokslumo, t. y. mo
kėjimo skaityti ir rašyti sa
vo prigimtoj kalboj. Patai
symas daro tulus išėmimus,
kaip ve, kad tie žmonės, ku
rie atvyksta į čia kaipo pa
bėgėliai nuo persekiojančios
jų religiją ir atimančios
jiems pilietiškas teises, val
džios nebūtų reikalaujama
mokėjimo rašyt. Užteks,
kad pataikys perskaityt sa
vo prigimtoj kalboj bent 39
spausdintų žodžių.
Mat čia daroma žydams
privilegija, nesą gilumoje
Rusijos gyvenantie ir žydai
bei kitų tautų žmonės, ku
riuos caro valdžia spaudžia
dėl jų religijinio ir tautinio
skirtumo, nemoka nei savo
persekiotojų, nei savo pri
gimtoj kalboj rašyti.

NEPAPRASTAS KAPRYZAS.
Salėm, Mass.— Kadangi
tėvai nepavelijo paimt pardavojimui knypkučių dėl
rinkimo aukų nukentėjusiems nuo karės žydams šel
pti, sausio 27 d. Eva Byaski,
17 metų mergaitė nuspren
dė atkeršyt tėvams savo nu
sižudymu. Tuo tikslu jinai
išgėrė nuodų. Jos sveikatos
stovis labai kritiškas ir gy
dytojai abejoja apie jos iš
gydymą.
Mergina labai kapryziška
ir jau antru kartu pasikėsi
na ant savo gyvasties, kad
jai neleidžiama daryt taip,
kaip ji nori.

ANGLIAKASIŲ UNIJA
NUTARĖ STATYT
SAVO REIKALA
VIMUS.
Indianapolis, Ind.— Atsibuvusioj čionai Angliakasių
unijos konvencijoj likosi
priimta nutarimas, kad pa
sibaigus šiemet balandžio 1
d. sutarčiai tarp angliakasių
ir kasyklų savininkų, pasta
tyt naują savo reikalavimą.
Darbininkai reikalaus pakė
limo 10 nuoš. minkštųjų an
glių darbininkams ir 20 nuo
šimčio — kietųjų.
Nauja sutartis, kaip dar
bininkai reikalauja, turi būt
padaryta neilgesniam lai
kui kaip dviems metams.

RENGIASI GENERALIN
STREIKAN.
New Bedford, Mass. —
Audėjų unijos valdyba nu
balsavo, idant visos medvil
nės industrijoje dirbančių
darbininkų unijos mestų
darbą, kad tuomi parėmus
Gosnold audinyčių streiką.
Jeigu tą nutarimą unijos
FORDAS SAMDYSIĄS DA priimtų, tai galima laukt generalio streiko.
50,000 ŽMONIŲ.
”Detroit Journal” rašo,
kad pagarsėjęs automobilių SAKO, SUSITVĖRĖ PAU
fabrikantas Fordas ketina KŠTIENOS TRUSTAS.
didint savo fabrikas trigu New Yorka maisto depar
bai, kas reikštų, jog reikėtų tamentas paskelbė turįs
samdyti da 50,000 darbinin rankose dokumentus, kad
kų. Dabar pas Fordą dir Chicagoje susitvėrė paukš
bą 25,000 žmonių.
tienos trastas ir supirko jau

Pajieškau savo sunaus Jono Bal
čiaus, Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalės parap., Novainių kaimo. Jo
paties atsišaukti ar žinančiujų apie j)
meldžiu pranešti.
(7)
Antanas Balčius,
BOX 327,
Courtnev, Pa.
Pajieškau brolio Jono Peloniaus,
Kauno gub., Panevėžio pav., Glaudelių dvaro, gyveno Philadelhijoj, Pa.
Kas jį žino malonės pranešti arba
jis pats lai atsišaukia.
(7)
Elzbieta Peloniutė,
1 Coidy st.,
Lowell, Mass.

Pajieškau savo giminių bei pažįstarnų, aš esu Kauno gub., Šiaulių pavieto, Kalainių valse,, Užvenčio miestelio. Meldžiu atsišaukti.
Stasvs Rier.kus.
% M. C. Goodas, BOX 334,
Roslyn, Wash.
Pajieškau savo žmonos Marijonos
Pakacinienės, 9 d. Gruodžio prasiša
lino su Zigmontu Venclovų ir pasiėmė
su savim du vaikučiu. Didelio su
dėjimo, sveria 200 svarų, neturi vie
no piršto ant rankos ir iškritę vir-

LIET. DAKB1.MM1V &UUMAA.
Plymouth, Pa.
Valdyba:
! Prezid. — Krištolas Čekanauskas,
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
137 Plymouth st., Breslaw, Pa.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokiu geriausių ARMONIKŲ' . Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
I
Vine st, Plymouth, Pa.
SKK1PKŲ, HR1UBŲ. ir daugybę kitokių MUŽIKAL1ŠKV : IiNie-roi?
"i;^,,,,u ' Prot. sekr.— Jonas Balita,
MENTĘ. ISTORIŠKŲ' IR MALDŲ' KNYGŲ', kokių tik randasi lietuviš
215 Villow st, Plymouth, Pa.
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. Finan. sekr.— Stasys Antanavičius.
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
18 E. Railroad st, Plymouth, Pa.
5x6^ su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
— Vincas Turauckas,
tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. Kasierius
575 E. Main st, Larksville, Pa.
Rašvkit tokį adresų:
Maršalka — Mikas Raudonis.
24 Elm st, Plymouth, Pa.
112 grand st„
140 E. Main st, Plymouth, Pa.
VV. O- YVdlUClIS
BROOKLYN, N. Y. Organo
užžiurėtojas J. Stoskevičius,
Mitingai atsibuna kožnų mėoM)
Pajieškau Konstancijos Tuleikatės,
ĮDĖK SAVO PINIGUS I ŪKĘ ir trečių nedėldienį popiet, antrų valan
Juozo Gusiuno, Jono Jurgio ir Ka užtikrink savo ateitį stebėtinai der dų, Augusto Stravincko svetainėj*,
zio Venslovų, visi gyveno Indiana
40 Ferry st, Plymouth, Pa.
Harbor, Ind., taipgi Mikolo Simana lingoj žemėj Arkansas ir Louisiana
vičiaus, gvveno Gardner, Mass. Mel- valstijose. Daug lietuviškų kolonijų
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
ETAO SHR ESC ESCESC jau užsimezgė valstijose palei Rocn
KOMITETAS.
džiu atsišaukti.
_ _
(5) Island geležinkelį, ir visiems vyksta
Julius Gaisiunas,
Prezidentas
— K. G ūgis,
puikiai. Jus galit panašiai padaryt.
P. O. BOX 282. Humbold, Sask,
1840 S. Halsted st., Chicago, I1L
Canada. Ta žemė parsiduoda po $5.00 iki . Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
$10.00 už akrų. Mus immigracijos
Cor. 12th and Vine sts., Phila-, Pa
Pajieškau brolio Frano Zaveso, biuras suteiks jums bešališkas ir pa- j Susineš.
neš. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman,
Rice-Hei
!40 E. 19th st., New York, N?TZ
vieto, Aleksotos miestelio, gyveno Svėdasų miestelio; Petro Pranckum, sitikėjimo vertas informacijas i»nio i
p ' Susinešimų Sekr. 2) J. Neviackaa,
Century, W. Va. Kass jį žinote pra Naujikų sodžiaus; Kazimiero Kovo, ukes kraštuose, per kurius mus ge

183 Roebling st., Brooklyn, N.Y.
neškite arba jis pats malonės atsi ikių sodos; Antano Balaisio, Punkiš- ležinkelis bėga. Rašykit lietuviškai
I Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
Gikių
sodos;
Ant.
Balaisio,
Punkiššaukti.
P. O. Box 511, Westville, HL
lių sodžiaus, visi Svėdasų parapijos, pas L. M. Allen, Passenger Traffic
Juozas Simonaitis,
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.
Manager, Rock Island Lines, Room Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius,
35 VVashington avė., Torrington,
229 N. 6th st., Philadelphia, Pa
Juozas Zavė,
Conn.
Iždininkas K. Šidlauskas,
BOX 158,
Stoughton, Mass. 718, La Šalie Station, Chicago, III.
226 W.(4)Broadway, S. Boston, Masa.
'
Pajieškau dėdės Jono Kunciaus,
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Marka*
Pajieškau apsivedimui jaunikaičio,
Kauno gub., Panevėžio pav., Paistrės
st., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28
miestelio, prieš 2 metų gyveno New nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu PARSIDUODA 40 AKRŲ ŽEMĖS. Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gar23
metų.
Vaikinas
turi
būti
išmin

15
akrų
išdirbtos,
su
triobomis
ir
Yorke. Turiu svarbų reisalų ir ei
tingas ir mokantis truputį rašyti. visais gyvuliais ir padarme. Sodas 1 dauskas, New Britain, Conn.
nančiųjų jį meldžiu man pranešti.
Pinigus siunčiant čekiais arba MaAš turiu 100 dolerių turto ir esu 1 naujas, vieta lietuvių užgyventa arti
J. B.
ney Orederiais, reikia išrašyt varda
geležinkelio;
žemė
gera:
juodžemis
metai
kaip
iš
Lietuvos.
Meldžiu
su
212 Southern avė., Muskegon, Mich.
su moliu apačioj; kaina 800 dolerių, Lithuanian National Relief Fund.
laišku prisiųsti ir paveikslų.
Visus pinigus reikia siųsti rarda
turi būti parduota trumpu laiku. Ra
Ona
Gestautaitė,
Pajieškau pusbrolio Petro Liko, 115 Russell st., Greenpoint,
kasieriaus per Finansų RaštininkA
šyk tuojaus.
Kauno gub., Panevėžio pav., Vabal
Brooklyn, N. Y.
J. MILLER.
(5) T. L. Dunduli, P. O. Box 511, Wao*ninku parapijos, Meliunų sodžiaus,
42,
Bienville, La. rille, 111., kuris po kaucija $1,000.
išvažiavo bene Chicagon. Kas apie
Pajieškau apsivedimui merginos,
jį žino meldžiu pranešti.
REIKALINGI du kliaučiai ir dvi LIET. DARB. BROL. PAŠELP.
nuo 1§ iki 23 metų amžiaus; aš tu
J. G.,
merginos siuvėjos.
Gera mokestis.
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
176 Summer st.,
Gardner, Mass. riu 23 metus ir noriu kad mergina Darba nuolatinis. Atsišaukite tuo
i butų laisvų persitikrinimų. Malonėjaus
pas
Valdyba:
D ..
ui
t,
t
Pajieškau
pusbrolių
Frano,
Jono
| šit su
ik 7pirmu laišku Kprisiųst ir savo
D...............
‘ ----Lekavičia — pirmininkas,
P. Kolosauskas.
ir Petro Alikauckų, Kauno gub., Pa- P
j hn jackson
P.O. Box 138, Courtney, Pa.
109 Lawrence st.. Lawrence. Mass.
nevėžio pav., Pamkenų valsčiaus. Jų 501 Main ave
’ Jolieų nl
B. Kirstukas — fin. sekretorius,
narni
H7111 at«iQankti
kac juos
nmo ':
pačių mp
meldžiu
atsišaukti ar
ar kas
1205 Cresty avė, Charieroi, Pa
žino pranešti,
(6)
v.
Gamulis
— kasierius.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
Konstancija Majauckaičia,
P. O. Box 400, CourtiMv, Pa
1542 E. 33rd st.,
Cleveland, Ohio. Amerikoj gimusios, nesenesnės 25
Su visokiais Draugystės rsuaUate
metų, ir ne augštesnės 5 pėdų ir ne
reik kreiptis šiuo adresu:
toliau
nuo
Bostono
gyvenančios
kaip
Pajieškau brolio Simano Morkūno,
S. D. B. P. Dr-stė,
LIETUVIS KRIAUČIUS Box 64.............
per 100 mylių. Meldžiu atsišaukti
Suvalkų gub., Marijampolės pavieto, tik
...Csartaey, Pa
ne
dėl
pasityčiojimo.
(7)
Klebiškės valsčiaus, Pasaulio so
Siuva
Visokius
Rubus
V.
Sabas,
džiaus. Kas apie jį žino malonės BOX 57,
Holbrook, Mass.
Vyrams ir Moterims
pranešti ar jis pats lai atsišaukia.
PALAIMINTOS LIETUVOS
Petronė Morkuniutė,
DRAUGYSTĖ,
Visokį Darbų Padarome
Pajieškau apsivedimui doros mer
BOX 426,
Manchester, Conn.
Chicago, I1L
ginos, nuo 17 iki 27 metų amžiaus, aš
PIGIAI.
esu 25 metų, meilaus budo, mylintis
Valdyba:
Už gerumų darbo ir gerų Rūbo
Pajieškau draugų Jono Gudavi mokslų, esu pasiturintis.
Meldžiu
Prezidentas — K. Meškauskas,
pritaikymų gvarantuojam.
čiaus ir Povilo Urbos, Kauno gyb.. atsišaukti.
663 W. 18th str., Chicago, U.
TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
Šiaulių pav., Šaukėnų parap., taipgi
F. Milishauskas,
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,
ME IR PROSINAM SENUS.
pajieškau ir kitų savo pažįstamų. 16 W. High st, Room 7,
906 W. 20th PI .
Meldžiu atsišaukti.
Detroit, Mich.
Meldžiame lietuvių duot pasiūt
Nutarimų Rast.— Ant. Tamk
Povilas Navickis,
mums, o persitikrinsit koks
1916 Canalport ave^ Chicago,
921 Inne st.,
Kenosha. Wis.
bus skirtumas.
Pajieškau
apsivedimui draugės,
Fin. Raštin. — J. Syker,
(13)
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, ypač
5507 W. 25th PI, Cicero, m.
Pajieškau Petro Kriščiaus, Kauno norėčiau gaut draugę iš to krašto, iš
7 SHORT ST•»
Iždininkas — L. Kasper,
gub., Panevėžio pav., Biržų miesto, kur pats esmi, t. y. iš Vilniaus gyb.,
3131 So. Wentworth ave., Chicagei
LAVVRENČE, MASS.
gyveno Philadelphijoje.
Kas apie Lydos pav., iš Pielasų kaimo. Geis
Organo užžiur.— A. Selemonaviž,
ij žino malonės pranešti arba jis pats tina, kad mokėtų rašyt ir lenkų kal
1956 Canalport ave., Chicago^ DL
lai atsišaukia.
bų, taipgi, kad turėtų kiek pinigų.
Susirinkimai būna kiekvieno znta»Elzbieta Kriščiutė.
Su pirmu laišku geisčiau gauti ir pa
sio antrų nedėldienį, 1-mų vaL M
46 Maple st.,
Winchendon, Mass. veikslų.
(5)
pietų, G. M. Chemaucko salėje, 1888
Antanas Girsa,
So. Union ave, Chicago, III.
VISIEMS DOVANOS!
Pajieškau draugo Kazimiero Gar- 138 So. Union st., So. Lawrence,
liausko, Suvalkų gub., Kalvarijos pa
Mass. 5 Kas išsirašys per mane dienraštį
rap.. pirma gyveno Pittston, Pa. Kas
LIETUVOS SUNŲ IR DUKTSBU
! > "Naujienas” ir prisius $5.00,
jį žino malonės pranešti arba jis
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės • tiems duosiu dovanų svarbių ir
DRAUGUOS,
pats lai atsišaukia.
laisvamanės, mylinčios apšvietų ir > puikių knygų MOTERIS IR SODe* Moinca, Iowa.
Jonas Varinauskas,
gražų gyvenimų. Merginos, jei no i CIALIZMAS arba laikraštį "KoBOX 320,
Wanamie, Pa.
Vaidyba:
rit turėt gerų vyrų, atsišaukit greit, 5 vų.” "Keleivį” ar "Laisvę” mePerezidentas — A. Gailius,
prisiųsdamos savo paveikslų su pir > tams. Naudokitės proga, PiniPajieškau brolio Joakimo Satažos, mu laišku. Geistina ne senesnės kaip i gus siųskite šiuo adresu:
717 E. Market st. Dės MoiMB, I*.
(12)
ir draugo Frano Norbutos, jis graii- 22 metų. Vyrų meldžiu nerašyti.
Vice-Prez. — S. Kairys,
na ant koncertinos, meldžiu jų pačių
A. J. RASIMAS,
R. 2, Box 44, Aukiney, Iovmu
V. S—kis.
(5)
ar kas juos žino prenešti.
Turto Raštin. ir organo užžiurėtojas
BOX 133,
Beckmeyer, III.
1840
So.
Halsted
Street,
Motiejus Sataža,
J. P. Shepetis, 217 S. E. 9th
£
Chicago, I1L
Savanna, Okla.
Dės Moines, Iow^
BROOKLYN, N. Y.
Prot. Rast. — J. P. Šileika,
Lietuvių Apšvietos Dr-jos narių
Pajieškau senyvos moteries naš
217 S.E. 9th st. Dės Moines Ia>
žiniai.
lės, kuri sutiktų būti globėja sukolieKasierius — J. Bindokas,
čvto žmogaus. Aš esu 27 metų, tu
CHICAGO, ILL.
16 d. Sausio š. m. įvyko metinis
719 _ E. Conrt ave., Dės Moines
riu savo namus ir biznį. Našlė, kad susirinkimas Liet. Apšvietos Drau
Susirinkimai būna 1:30 vaL po pin
Tėv.
Mylėtojų
Dr-stė
No.
1,
ir su vaikais, ar mergina, kuri nori gijos Tautiškam Name, Brooklyn, N.
tų, Columbia salėje, 40914 E. Loewt
būti ant savęs bosu gali atsišaukti. N. Draugijos reikalais, priimta šie Town of Lake, Chicago, III. str. Dės Moines, Iowa. Kiekvioa*
C. H. Polky,
(6) Nutarimai: kad draugijos narys iš
antrų nedėldienį mėnesio.
BOX 421,
Herrin, III. dr-jos knygyno ant syk tegali imti NARIŲ ATYDAI!
tik vienų knygų pasiskaitymui, ir
Lietuvių Pašeipinė Draugystė,
Pajieškau brolio Jono Burneckio. laikraštį ne ilgiau ,kaip du mėnesiu;
Visi nariai kurie norite
"LAISVI” EASTON, PA.
Daugelių kaimo, Kuršėnų parap. išlaikęs virš du mėnesiu turės mokėti
toliau "Keleivį,” Susirinkimai būna h* pirmų Pėd
Šiaulių pav., Kauno gub. Penki me po 5c. ant sųvaitės Nutarta, kad skaityt
tai kaip gyvena Chicagoj. Tuoj at- sekretorius praneštų per organų kreipkitės prie L. Geležinio nyčių kiekvieno mėnesio nuo 7:30 v»sišaukit; Svarbus reikalas.
draugijos nariams, katrie dabar turi
kare, Angių Socijalistų ruimo, 488
Teodora Bumeckaitė,
(5) paėmę knygas, kad sugrųžintų, o jei priduodami jam prenume Northampton str.
164 Sixth st.,
So. Boston, Mass. kas nesugrąžins virš pažymėto lai ratą už 1916 m., nes draugy
Valdyba:
ko, turės užmokėti po 5c. ant sųvai
Prezidentas — O. Velioniutė,
Pajieškau Jono ir Kazimiero če- tės Todėl draugės ir draugai, steng- stė ant priešmetinio susirin
1120 Jackson st, Easton, Pd.
ponių ir Petro Bernotavičiaus, Kau kitės sugrųžinti ant ateiannčio susi kimo nuo priverstino orga Vice-prez.— A. Meškauskas,
no gub., 4 metai kaip Amerikoj. Jie rinkimo. Ant šių metų draugijos iš
34 So. Locust st, _
no užsiprenumeravimo na Prot. raštininkas
patys lai atsišaukia arba kas juos rinkta "Keleivis.”
ir organo
žino malonėkit pranešti šiuo adresu:
rius
paliuosavo.
Todėl
visi,
Draugai ,ant susirinkimų ateikit
tojas — J. Ratinis,
Kotrina Alasienė,
ant paskirto laiko visados. Susirin
1113 Ferry st, Easton, Pa.
22 Philips st,
Boston, Mass. kimai atsibuna reguliariškai kas kurie norite "Keleivį” skai rin. raštininkas — F. Vyturta,
3 sųvaite kiekvieno mėnesio nuo 2 tyt ir toliaus, pasiskubinki
.
139 S Bank st, Easton, Pa.
Pajieškau savo draugų, kurie pa vai. po piet Tautiškam Name.
Kasienus — J. M. Jankauskas,
te
užsimokėt
prenumeratą,
eina iš Kauno gub., Telšių pav., Kre
Draugiškai Sekr. J. Urbonas.
tingos miestelio.
Visi malonėkite
kitaip "Keleivis” bus sulai
PASILINKSMINIMO
kreiptis šiuo adresu:
NAUJIENA!
kytas.
,
(?) LIETUVIŲ
Steponas Kontautas,
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.
Susitvėrė Plymoutho lietuvių tau
L. Geležinis,
194 Athens st,
So. Boston, Mass. tiška parapija, kuri taipgi įvedė pa
Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:
šalpos skyrių. Mokant į metus pa- 4547 So. Paulina st.,
Pajieškau brolio Jurgio Ramulio. rapijon 6 dol., atsitikus nelaimei ar
Chicago, III. Prezidentas — Pranas Hendersonaa
Kauno gub., Panevėžio pav., Klingų ligai
parapija mokės ligoniui pašalpų
2112 137th st, Ind. Harbor, IaA
sodžiaus, Vabalninku parap., gyve po 6 dolerius į sųvaitę.
Vice-prez.— Pranas Andri jauskis.
no Lawrence, Mass. Kas apie jį ži
Parapija turi savo bažnyčių ir sa
3730 Elm st., Ind. Harbor, IaA
no prašau pranešti.
DRAUGIJOJ? Prot- rast
vo tautiškas kapines. ~
Bažnyčia ran- LIETUVIŲ
-— Vin. čiparis,
Jonas Ramulis.
dasi gražioj vietoj, po No. 269 E.
KURIOS TURI
3604 Deodor st., Ind. Harbor,
220 W. Indiana avė., St. Paul, Mina. Main st., Plymouth, Pa. Mišios buKasierius — Antanas Mikalocz,
lietuvių kalboj kas nedėldienis ’KELEIVJ" Už ORGANĄ
Pajieškau švogerio ir sesers Onos na
2112 137th st, Ind. Harbor, lad
nuo 9 vai ryte. Kunigu yra kun.
Bumbulevičiukės. Meldžiu kas apie J.
Finansų rast. — Pranas Vaitkus,
Gritėnas.
Turintie
su
kunigu
rei

juos žino man pranešti ar jie patįs kalus, kreipkitės šiuo antrašą: 6 Syl- Lie,tuv. Mokslo DraugyH*
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind.
Pittsburgh, Pa.
teiksis atsišaukti.
(7) vanus str, Wilkes-Barre. Pa., arba
Maršalka — Motiejus Drungitas,
Konstantas Bumblevičius,
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJI
3730 Elm. st, Indiana Harbor, Ind.
58 North st., N. Manchester, Conn. 269 E. Main st., Plymouth, Pa.
DRAUGIJA.
Susirinkimai atsibuna nedėlioau
Waukegan. III.
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-ma v»Pajieškau sesers Onos Merkičios ir
Valdybos vardai ir adresai:
landų po pietų, Antano Mikalocs sve
Danieliaus Navidausko, Kauno gu
Pirmininkas — St. Rybelis.
tainėj, 2112 137th st Ind. Harbor,T^d
bernijos, Panevėžio pavieto, Kupiš
1415 Jackson str., Waukegan. m
kio parapijos, Drulėnų kaimo. Tu~
Pirm, pagelb.— K. Vaitiekūnas,
•»
A
riu svarbų reikalų ir meldžiu atsir*
LIET. NEPRIGULM. K U UBAS
C. \1
822 8th st., Waukegan, m
šaukti.
# 1
c Protokolų sekr — A. F. Sabecki,
Chicago. I1L
u
Domininkas Merkis,
>
802 8th st„ Waukegan, m. Prezidentas — Juoz. Kriščiokas,
AZ
63 Mill st.,
Winchendon, Mass.
M
f)* Fin. Sekr. — A. Bitrinskas,
2027 Union avė., Chicago, I1L
1330 Sheridan Rd., Waukegan, III. ("“i- Pagelb. — Jonas Gružinskaa
Pajieškau draugų: Grigaliaus, Fe
Kasierius — A. Kripas,
, 923 W. 33 rd pi., Chicago, DL
likso ir jų sesers Marcelės Belinių,
776 Marion st., Waukegan, m.
C Kasos globėjai: — A. Malinauskas, Prot rašt. ir organo užžiurėtojas —
. *apho ir Vlado Penčekausko. taipPetras Keniutis,
O
ir kitų savo pažįstamų; aš esu
1343 Victoria st., ir J. K. Dimša,
2
3238 So. Halsted st, Chieagei
v ilniaus gub, Švenčionių pav, mies
812 8th str., Waukegan, UI.
Fin?™Į
Ant Staniulis,
telio Melegionių.
(g)
Knygius — V. Gabrys,
3220 So. Wallace st, Chicago, IU.
K. Subach,
Kiekvienam kuris tik prisius 2 do
1027 8th st., Waukegan, III. Kasienus
— Kaz. šilas,
Lucerne, Wyo„
BOX 55. leriu aš duosiu puikių barberiškų bri- Knygiaus pagelb. — K. Ambraziunas.
3342 So. Halsted st., Chicaga.
tvų ir dar pridėsiu priedo didelę Mo1421 Lincoln st., Waukegan, III
Pajieškau draugo Jono Lukošiaus, nų arba Juodajų knygų dykai. Iš ši Maršalka — P. Norkus,
Susirinkimai atsibuna kas paskattKubilių kaimo, Papilio paran., Alek- tos knygos galima lengvai ir greitai
919 8th str., Waukegan, III. nę s u batų kiekvieno mėnesio, 7:8*
Susirinkimai atsibuna
paskutinį valandų vakare, "Aušros” svetainė
sandravsko pav., Kauno gub., gy ve- išmokti padaryti šimtus visokių ki
no Burlington, N. J. Kas jį žino ar tiems nesuprantamų "štukų.” Adre nedėldienį kiekvieno mėnesio, pirmų je, po No. 3001 S. Halsted st Mati
jis pats teiksis pranešti.
(5) suokite taip:
(7) vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, nis susirinkimas pripuola sausio mė1401 ant 9-tos ir Lincoln gatvės, nesij. Bertaniniai: Balandžio ir SpeL. J. PAULAUSKAS.
Amilė Sadauskaitė.
l’ų mėn Pusmetiniai Liepoa tMn
145 Silver st.,
So. Boston. Mass. 152 Millbury st,
Worcester. Mass. Waukegan, III.

25,000 KATALIOGU DYKAI

W Q

t

Petras Valiulis

y

šutiniai dantys. Vyras turi apie
30 metų. Kas pirmutinis apie juos
praneš gaus dovanų.
Vinientas Pakacinas,
161 Washingtcn avė.,
Waterbury, Conn.
Bus ir pikčius.

Pajieškau brolio Jono Jakščio, pir
ma gyveno Bridgeporte, Conn. Mel
džiu kas jį žino pranešti ar jo paties
atsišaukti.
Dancus Yurgas,
Elmwood road, Winchendon, Mass.
Pajieškau pusbrolio Pranarausko,
Kauno gub, Rumskų parap, taipgi
Elzės Kepezinskiutės, Juozo ir Jono
Kepezinskų abu Suvalkų gub, Kam
piškių parap. Jų pačių ar kas juos
žino meldžiu pranešti.
Jonas Mikunas,
125 Workman avė., Torrington, Conn.
Pajieškau Mateušo Dunausko, pir
miau gyveno Pittsburgh, Pa., 3 me
tai iš Lietuvos, Jokšų sodos, Šiaulių
valse., Kaurib gub. Gavau iš Lietu
vos laiškų ir nežinau kur perduot.
Jis pats lai atsišaukia, arba žinantie
ji jį praneškit.
Bened Surblis,
13
Lincoln st,
Brighton, Mass.

Pajieškau pusbrolių Simano
ko Jočių, taipgi Simano Kopavičiaus
ir Jurgio Juknevičiaus, jų pačių pra
šau atsišaukti ar kas juos žino pra
nešti.
Simonas Grekša.
Bentleyville, Pa.
BOX 120,
Pajieškau draugo Petro Palšio, Žizanių sodžiaus. Biržų parap., Pane
vėžio pav., Kauno gub., gyveno Oakley, Cal. Kas jį žinotų, malonėkite
pranešti.
George Užunaris,
326 Washington st., Lead, So. Dak.

Pajieškau savo krašto žmonių pa
žįstamų bei draugų, aš esmi Kauno
gub.. Vilkmergės pav., Jurgėnų kai
mo. Meldžiu atsišaukti.
(7)
Tarnas Kassalis,
4008 E. lst st,
Los Angeles, Cal.
Pajieškau brolio Jono Gudo, taip
gi pažįstamų: Jono Pivonio, Povilo
Gradiensko, Kazio Butkos ir Miko
Zamalio, visi Pasvalio parap., Migonių sodos, Kauno gub. Meldžiu at
sišaukti.
Chas. M. Goodas,
BOX 33,
Roslyn, Wash.
Pajieškau pusseserės Teklės Šlinskaitės, Šilalės miestelio, taipgi švo
gerio Povilo Janušauskio, Šilalės val
sčiaus, Endreičių kaimo, ir Stepono
Miliaus Plungės valse., Elksnėnų kai
mo. Visi Raseinių pav., Kauno gub.
Meldžiu atsišaukti.
Antanas Galminas,
12238 Union avė.,
Chicago, III.
Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Bo
leslovo Babonų, Kauno gub., Raseinų pav., Ginčačių sodžiaus, gyveno
So. Omaha, Nebr. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:
Jonas Mockus,
308 Grand avė.. Port Washington.
Wis.
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KELEIVIS

pam *Karės kįlimą per-, gija, 78 puslapių, kaina ne
Keno buvo lietsargis.
ŪSŲ metodą limokinutnc
»■Advokatas ir Notarijušas^
Knyga
matė
visi,
kas
tik matė kapi- pažymėta. U
_ _ aiškina,
(lų kalbą labai trumpame laike.
D-RIS
ST.
ARDRZEJEWSKI
"Ale, Jonai, tu turi gražų
jum) name -rba kliaaOM dienomis
bei vakarais lakrt Maittiuną. kava M i .
lietsargį! Kurgi tu jį ga talizmo ekspansijos augimą, kaip veisiasi žemesni gvvuH Kazis Krauczunas, H
Vienatinis lenkiškas
• 1 -•
AMficia Schotl of Latigoagii
vai? Pirkai, paskolinai ar Tokie straipsniai, kaip jūsų nai.‘ Patartina ’kiekvienam
s' Veda provas visuose teismuose i i
7J1 ■. IMSI 1741W. 47t» lt.
prisiųstas, yra tai papras ją perskaityt. Yra daug pa
DANTŲ DAKTARAS.
■ ■ ir atsilanko į visas valstijas ant ;
pavogei?"
CHICAGO. ILL.
• j pakvietimo. Taipgi duoda patari- Į j
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
"Kaip čia ištikrujų buvo, čiausias buržuazijos plepa- mokinančių dalykų. Šį kar
į ■ mą per laiškus.
!
tą
TMD.
išleido
gerą
knygą.
!as,
kad
tik
mulkinus
skai

dedu
naujus.
Laiką
gvarantuoju.
tai aš da neištyriau.
Mat
n 403 Lyon Build.,
Ištraukiu dantis be jokio skausmo
atsitiko taip: einu anądien tytojus. Taigi nei jį versi
Seattle, Wash. J
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H
AR
R
ISO
N
AVĖ.,
BOSTON.
”
Geriausias būdas dėl itrinimo
gatve, o lietus pila kaip iš me, nei laikraštin dėsime.
<S5£ =::=:š-:=:=^S~:^SS3g3S=^Sy
nei viename name
viedro. Nėra nė kur pasi J. B-sui. — Apie davat Neturi stokuot
D-r O Rkhter 'lo
??
4/S
slėpt. Tuo tarpu ateina iš kas šaukimąsi "kunigėlio"
:; Pabaigusi kursą Womans Medical y
•
PA1N-EXPELLER
Telephone: Cambridge 4806-M.
Žinutė nieko
priešakio jaunas vaikinas nedėsime.
College, Baltimore, Md.
Rusiškas Daktaras Catnbridge
•
r
-L
Jau
nuo
50
metų
yra
vienu
iš
numylėtų
Ei, Vyrai, Visi Pas
su dideliu lietsargiu. Ma nepamokina.
į Pasekmingai atlieka savo darbą i£
naminių būdų pas letuvmkus ir
I
': prie gimdymo, taipgi suteikia vi- t
visame pasaulyj.
nau sau, reikia paprašyt, Akroniečiui. — Vyčių orYUDEIKO!
Dr. N.A.GIebow
i' sokias rodąs ir pagelbą įvairiose T
Tikras
tiktai
su
pažymėta
marke
Jis
užlaiko gerą Restauraciją,
kad ir mane priimtų. Tai Igan. viduriniai reikalai mus
• moterų ligose.
“ĮKĄRĄ”
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir
T
vi«oac aptlckocc ar b*
visokios rųšies Alaus. Degtinės
Dykai 25c. Ir 50c. but«liuk«»
kituose geriausiuose Europos
gi prieinu ir sakau: 'klau nei kiek neapeina.
sričiai nuo
T
Vyno ir Cigarų.
universitetuose.
F. AD. RivMTER & CO.
|
F.
Stropienė
Ut?:*
syk, tamsta, kur tamsta su jorganauti jiems nemanome. 74-bO Uobiogtoo
Street,
New Yark. N. Y.
Valandos:
|
SU.
BOSTON.
MASS.
Pirmiausia
ir
parankiausia
šituo lietsargiu eini?’
Ji A. Kaulakiui. — Už pri
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6
vieta lietuviams.
r nuo 8 iki 9 vakarais. Nedalio
sai paraudo kaip vėžys ir siųstą žinutę ačiū, bet gavo
um.vm.uk ui: RririėHė:-*-:mis nuo 10 iki 12 rvte.
1304 Broatoj ir 259 D Streets
Ant 2 I i
Kaip pasibaigs šita karė. metęs lietsargį ant gatvės me ir nuo musų korespon
884 MAIN STREET,
dento.
pabėga.”
akmens
SO BOSTON, MASS.
t
Catnbridge, Mass.
h
Susitiko du draugu ir pra
Lietuvos Varguoliui. —
Gelžkebo laik
sideda pasikalbėjimas:
LIETUVYS’FOTOGRAFAS
Senas farmeris vedė gat Eilučių nedėsime. Perdaug
rodis iriubeliu
oužsukamas,
vy
— Na, o ką tu manai apie ve žalają karvę, kuriai bu dejonių, dejavimais jokio la
i
riško
didumo
vo per nosį perverta gren- ibo vaitojantiems nedarom.
karę? Kas laimės?
ant 20 metų au
<
<
ksuotas
su
iš
dis.
Vienas
politikieris.
no

— Niekas.
<
J. Balčiūnui.— Tamistos
rašytais dubei
— Taip negali būt. Vis rėdamas iš farmerio pasi eilėse poezijos kupinai,
tavais viršau
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
Labai teisingai
viena pusė turės paimti vir juokti užklausė:
Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas
tik nėra rimo nei ritmo, patingai gežkeliu važiuojanti* m.
—
Hei
dėde!
Ta
karvė
šų.
žmonėms,
kuriems
reikia
visuome
’
Pinigų. Teismiški Reikalai.
permaža dailės, kaipo pašai tikras laikas žinoti. Gvarantuota.
— Bet ar tu neskaitai lai tur-but yra socialistas?
BROCKTONE:
pos gi eilėm satyros perma
20 metų.
Ypatingas pasiulyji
SO. BOSTONE:
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
— Na, ne!— atsakė far ža. todėl eilės išeina "čepu- ant
kraščiuose, kad vokiečiai
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli an’
Mtp
Barristers Hali, 45—46,
Utarninkais ir Subatomis,
adreso už $5.75 C. O. D. i)
kasdiena ima rusus tūkstan meris. tai yra demokratas. cha." Nerašykite daugiau kiekvieno
kampas Main ir Belmont Sts.
28 Broadnay.
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
čiais nelaisvėn, o rusai ima — Kaip tai?
ską
peržiūrėt.
Jei
busi
aeužganėdin
Tel.
Brockton
1875.
Tel.
So.
Boston 935 W.
tas nemokėk nė cento. Atsiminkite,
Traukiu Paveikslus bile kokiu
— O taip, juk lengva pa tokių.
vokiečius tūkstančiais. GaL. Skoskevičiui. — Tamis jus užmokėtumėt už tokį pat laikru
laiku ir visados gerai padarau.
lų-gale prieis prie to, kad vi žinti. kožnas demakratasuž tos "girtuoklių litanija” ne dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur
Reikalui esant Kreipkitės
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir k»
pas mane.
sa rusų kariumenė atsidurs nosies vedžiopamas — atsa i atgrasins girtuokliaujančių būtis
dykai su kiekvienu laikrodėliu
Vokietijoj, o vokiečių—Ru kė farmeris.
JONAS A. ANDRUŠIS,
(4)
Gražiausių Dainų ir Najausių
Alex. Sherbin. nuo gėrimo. Kaipo pašai
sijoj.
Vokiečiai pamatę,
ESCELSIOR WATCH CO.
;453a Broadway, S. Bcston, Mass.
pa — permažai juoko. Ne
kad rusai užėmę jų fater906 Athenaenm Blg., CHICAGO. H
dėsime.
Nuramino.
EILIŲ KNYGA
landą, užpuls ir vėl prasidės
mūšiai, ir vėl pradės vieni
Užėmus vokiečiams Kau
Naiiii Raštai
kitus imti nelaisvėn. Tokiu ną. kareivis stovintis ant i
Iliustruotas Mėnesinis
budu ir vieni ir kiti sugrįžš sargybos pamatęs ką toki Lietuviškos dainos, miš
i savo tėvynę nieko nelaimė ateinant, sušunka, atkišęs Iriems balsams (kvartetams
Juoku Žurnalas.
nmetem-r
ję, tik pabuvę "užsienyje." durtuvą:
arba chorams), sutaisė Pe
f
EMCWM0»
— Halt! Wer ist da?
trauskų Mikas, išleido LieTai pirmam toks Juokų bei Satyros Ilius
—
Nesibijok,
nesibijok.'tuviška
Muzikos
Konservatruotas
Žurnalas lietuvių kalboje.
Mandagus vytis.
tamista,
aš
nieko
tau
neda

torija,
So.
Bostone,
III
Są

Girtas vytis, atsimušęs
TALPINA DAU6 PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JU0KIN6Ų PASISKAITYMŲ.
nTrrrrrTrfTnTrrrrtiirfiTfnTfiTiTrfira—ĮMfrrrrrrrjznrjrjTT
nosimi į stulpą ties saliunu, rysiu — atsako kaulų rin siuvinis. Šitam sąsiuvinyje
WX*Xm
woomA»
telpa šešios dainos: 1) ’’GauKaina tik $1.00 metams, o juokų ir už $10.00 nepirksi
nusiėmė kepurę ir atsipra kėja.
U KAKtOMC*
uuioiomg* It
deamus,” 2) "Darbininku
Norint gauti vieną “Š.” num.. dėl pasižiūrėjimo, reikia prisiųst 10c.
šo:
4 j:
Kandidatas į piliečius.
Marsalietė,” 3) "Suktinis,”
— Uskiuzmi, misteri...
Adresuok:
“ŠAKE”
Egzaminuojantis teisėjas i4) "Kad Dievuliai duotų,”
149 Millbury Street,
Worcester» Mass.
t
Nusiskaitė.
klausia vokiečio išsiimančio j 5) "Bijūnėli” ir 6) ”Dega
Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, f T
ugnį.” Kaina 25c. Gauna
— Jei man butų valia pa-1 pilietiškas popieras:
h
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
— Ar tamista skaitai Su ma pas pati kompozitorių:
klausti, tai norėčiau žinoti,
i t
deklamuot ant viešų susirinkimų.
kiek tamsta vyresnė už sa vienytų Valstijų konstituci 395 W. Broad\vay, So. Bos
ton, Mass.
ją?
vo seserį?
*j i
Knygoje trijų rusių eilės:
Siutus r kitokius
Kand.:— Ne, tik ”Saat Biblija Satiroje. išleido A.
en
— O! tiktai trim mene
TAUTIŠKOS,
ŠEIMYNIŠKOS
IR
Į
V.
Bagdonas,
Chicago,
III.
Ceitungą.
”
siais.
įr.C
Yra tai pirmutinė savo rųRubus
DARBININKIŠKOS.
Priežastis draugijinio nera knyga lietuvių kalboje. Ji
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuOi tie vaikai.
DUOKIT PASIŪT MUMS
mumo.
susideda vien tik iš paveiks
vių kalboje. Kiekvienas turėtų papuošti savo T
Peveikslų parodoj moteris
lų, perstatančių satiros for
—
Kas
gal
būt
priežaščia
Užtikrinant,
kad
Jus
sučėdysit
pinigų
ir
knygyną minėta knyga.
Kaina tik 75 centai.
stovi su dukrele ir aiškina
moje pasaulio sutvėrimą ir
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
draugijinio
neramumo?
—
$1.00.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais
jai, katras paveikslas geras,
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
visą biblijini gyvenimą. Pa
klausia
Juras.
4
rūbą
pagal
žmogų,
todėl
nesudarko
žmogaus
katras ne^
išvaizdos ir būna tvirtesni.
— Pageidavimas!— atsa veikslėliai yra švarus ir ga
Stovintis šalia jos vyras
SIELOS BALSAI
ko Jnas.— Darbininkai pa na gabiai padaryti. Knyga
pastebi:
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOkaina $1.00.
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
— Tamsta taip puikiai geidauja smagumo, dyka apistori.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
T
Moteris
Turėtų
Užsiimt
duoniai
pageidauja
kokio
n
g
moki paveikslus apvertint,
DARBO VALANDAS.
TAIPGI IŠVALO! IR IŠPROSINAM
Savo Reikalais, iš anglų kal
kaip kad pati butum artistė nors užsiėmimo.
VISOKIAS
VYRU
IR
MOTERŲ
bos vert-ė Amerikos LietuKiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
ir mokėtum malevot...
DRAPANAS.
žingeidus žydas.
i
vaite,
išleido
Lietuvių
Mote

H
Tuo tarpu mergaitė per
i ‘ T Pinigus geriausiai siųst ”Money Orderiu,” popie’<
Tikras Jūsų brolis lietuvis
rų
Progresyviškas
Susivie

k
—
Ui,
aš
kloise
pas
vienas
| rinius galima siųst tiesiog paprastam konverte,
traukė :>
kaina 3c.
Hi r ■■ j užrašius aiškiai adresus savo ir ”Keleivio” ir
— O taip! Mama kasdie l panelė, kas tai yra tas mei nijimas,
Ant.
Januška
Motina ir jos rūpesčiai
lė?
Ji
atsakė
dėl
man,
kad
b
prilipyt už 2c. markę.
na malevoja sau veidą.
. i -+
meilė tai yra toks užburtas Vaikų Likimu, piešinėliai iš
222 W. BROADWAY.
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
į
zoologijos, su paveikslais,
SO. BOSTON. MASS.
sapnas.
4
Geografas.
Telefonas: So. Boston—21013
— Nu, jeigu meilė yra parašė d-ras Garmus, išlei
i
Vincas:— Na, ir tu, Ro toks sapnas, tai kodėl jis do Tėvynės Mylėtojų Draukuti, jau žinai puikiai geo s vadinasi meilė, o ne gulėji I
grafiją.
—-- - ------------mas?
—.... - - -■
- ---------------...
Keliaujantis Kriaučius
Rokas:— žinoma, jau aš
!į REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE- fe
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip
Lietuvon ir be žemlapio ga SUKILKITE AUDROS.
!
gi parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriauJOS
DEVYNERIOS
”
YRA
TIKRAI
LIETUVIŠKOS,
fe
liu parvažiuoti.
Vincas.
čiams arba šiaip ypatoms. kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
Sukilkite audros, sukaukite
kant pas mane galit gaut pigiau.
Aš važinėju po Mass. ir Con.
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai j
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
vėjai
!
rašykite žemiau padėtu alresu, prisiunčiant 35 c., o
Lengvai apsidirbo.
Reikale adresuokit taip:
Galingas perkūne užgriauk
tuojaus apturėsite.
i*
i.g u? i
Cibu— Ko buvo pas
smarkiau
P. ŠlMKONIS,
kas atėjęs?
“
Sukylk vandenyne didžio o— Norėjo pinigų pasisko
keano
7 Columbia st.,
Holyoke, Mass.
lint.
Ir supk bangas savo labiau
— Davei ?
ir labiau I
— Žinai, aš tokio minkš
to n o turo žmonis, tai nedrį Užgeskite žvaigždės ir švie
U A V A D A T dabar labai madoj, bet Kas iš tų hsau jam”atsakyty todėl sugal
U
susis menuo
V AAAnAl ;&JXs?tenai n8ra
O
vojau toki būdą, kad nerei Ir skaisti saulute daugiau
ti
kėtų skolint.
netekėk
į
■n—O kas tai per būdas?
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Gamta motinėle visosios gy
— Daviau jam du syk Į
vybės
UI AR NORI. KAD MYLrrt
snuki’
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliunJURGINĄ?
Kraujuotą pasaulį užslėgk
TREJOS
DEVYNERIOS
kyperio
“spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori
ĮĮj
Jeigui noru c«o paairv-*
ir paslėpk!
arba
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo
Liogika.
_______ TREJANKA
C. K. Ratkelis.
draugus
tegul tuojaus reikalauja knygos:
Susideda ii 27 \zaxri^ gydančiu žolių ir iaknų.
Elzytė:— Mama, man pil
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
velį skauda.
yra geriausiu vaistu arba karčiu
DŽIAN BAMBOS SPYClAl
vynu dėl skilvio.
Mama:— Tas reiškia, Redakcijos įsakymai
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
kad tavo pilvelis tuščias.
CS48T ŽINDŽIŲ
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį,
Daugiau juokų, negu saliune alaus
adui R. — Kartoti tas B ji niekad nepamirš _jus,L nes
Tuojaus duosiu košės, kaip
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
“■ižių gardumas priverčia
pr---- ” ją
jos pridėsi tenai, tai jausie pačias žinias neapsimoka,! ‘Kerdžių
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
us: mylėt. Reikalaukit visur ir
todėl tamistos koresponden-, i«ida Lovneye Creat Kendžių
si geriau.
pataiso apetitą.
Džian Bambos feisu arba veidograpija.
"im
o’p.nt kitur, tai pri
ori
m: nedali
negali gaut
Po pietų atėjo kunigas cijos nedėsime.
VARTOJIMAS: Vieną pakeli šitų gydančių
Joje
telpa netik Džian Bambos spyčiai,
niunv dcie-; o gausi vie (ji
augmenų užmerkti i vieną kvortą ėysto spiruto
iš [Į
pas mamą į svečius ir skun Teisybės Mylėtojui. — A-s» genaus. A
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
bet
ir
šiaip daug kitokių juokų
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio
-indžiu.
džiasi, kad jam skauda gal čių už pranešimą, bet iš kito
arba mažiau.
H
KAINA TIK 25 CENTAI.
S
K. ŠIDLAUSKAS
M
vą. Elzytė tai nugirdo ir I pirma gavome.
Pinivus sraiima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvotorj į po? ie
V1NCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu
J. A. VVessiiiui. — Bent
sako:
— Tai reiškia, kad
lene’rliškas arenta* Bostonu
rėlg ir įdėti į gromatf. Adresuokite taip:J
229 Bedford Are., Brooklyn. N. Y.
tavo galva tuščia. Mama, -vkį liaukitės tikėję knpita- |
226 Brofdvay.
įįĄ
Kampa, Nortb «-tos gatvča.
“KELEIVIS”
; jį
duok jam košės, tegul ios ’istų laikraščių pie^a’
28 Broadvvay,
So. Bo&ton, Mass. |
jokiu
prisideda tenai, tai geriau Tolstojus nebuvo
"dvasios šventos inxveptu”
jausis.
'iŠ
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Agnieška (atsikėlusi eina ir atneša džiovintos
de. Labai man gaila savų V. ir B. Velžių, P. ir L. Kidešros).— štai čia "sasyčių,” Čia duona, palauk,
jų, bet neką padarysi. Pri znių, Petro Bradzionio, K. | “Keleivio” Skaitytojus.
aš atnešiu tau byro. Na, ar gali kur geresnę va
verstas buvau visko išsiža Armino, P. Mižionio ir kitų.
Gerbiamieji:— kurią pre
Gerbiamieji
Balsas iš Lietuvos.
karienę gauti, šia štai čielą butelį, išsigerk.
I dėti ir gelbėti bent gyvastį Gal kas prisiųstumėt
man numerata pasibaigė maJoaėnuo kulkų ir granatų. .Mu-,
’ ’ adresą iš namų, nes 2 metai kite atnaujinti, nes sulyg tra
Džekis.— Gaspadin, eikš, išsigersim, aš pa
(Ištrauka iš laiško).
sos taisyklių priversti busim
skui dar užpundysiu (jau pusgirtis šaukia): ger
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA
”Mes Izidorius Bakanau- sų miestas likosi išnaikin kaip jokios žinutės iš ten sulaikyt. Taipgi meldžiame
kim, broliai, uliavokim, kolei byro yra... Na, štai skas, Petras ir Julijonas tas ir iš mano grintelės li neturiu.
O, kaip sunku! ir savo draugus pakalbint už
PENKIUOSE ATIDENGIMUOSE.
atsikimšk... čielą butelį...
Čiurlioniai, su šeimynomis, kosi tik griuvėsiai, negali Visur rašau, bet iš niekur sirašyti "Keleivį” kaipo tik
Sutaisė J. J. ZOLP.
Agnieška (imdama bonką alaus iš Džekio atsišaukiame į savo gimines ma nei dasiprotėti, kad toj atsakymo negaunu, nežinau rai darbininkišką laikraštį,
Iš lietuvių ateivių gyvenimo Amerikoj.
rankų).— Kad aš taip negaliu, Džekeli, taip esu ir pažįstamus, prašydami vietoj butą tėviškos pasto kas dedas mano mylimoj kuris prie kiekvienos progos
Ketvirtas veiksmas skolintas iš
šventai gina darbininką rei
nesveika, visiškai negaliu šiandien nieko gerti. kaip
galint greitos pa gės. Vieno šūvio užteko, Lietuvoj, kas atsitiko su kalus.
Aleksandro Bisono.
Džekis (nemandagiai pasodina ant kelių).— galbos. Nors nesmagu yra kad musų ir Danielių na mano tėvais ir broliais; gal
Mainydami adresą būtinai
mus
paverstų
į
krūvą
griu

labai
vokiečių
skriaudžiami,
Na,
išsigerkim
po
vieną,
o
taip!...
Gerk
durniau,
turit
priduoti SENĄJĮ ir
mums prašyt Jūsų prakaitu
(Tąsa.)
vėsių.
Žuvo
visa
mano
gal
netur
jau
nei
pastogės.
NAUJĄJĮ
adresus. To nepa
uždirbtų skatikų, bet turi
Agnieška.— Tu vadini mus girtuokliais?... busi durnesnis. (Geria visi.)
darius,
permainyt
adreso ne
manta,
net
ir
motorciklius,
Žinau,
kad
karė
viską
nai

Džiovas.— Lai gyvuoja byrelis, panie dobro me tą daryt, nes badas ir
A?... Tu mus išvadinai niekšais? A?... Išsimugalima.
Mainant
adresą už
už kurį buvau užmokėjęs 4 kina, mačiau savo akimis,
šaltis mumis priverčia.
fink man tuojaus, eik sau ten, kur niekas nege dzieju.
tenka
parašyt
atvirutę,
rublių, ir visi drabu kad kur tik mes kariavome, tas pigiau ir parankiau. nes
čalis.— Motus, ar neturi kartais šiltos ka
ria. Su savo visomis knygomis. Mano motina
”Perėjus vokiečiams Ne šimtus
žiai, likau plikas ubagas,
liko tik pelenai ir griu
Daugelis skaitytoją mainy
nemokėjo skaityti, dėlto gyveno ant svieto, ir vos?
muną ties Alita, jie traukė bet nesigailiu, bile tik pats ten
vėsiai
iš
kaimų
ir
miestų,
dami adresą arba klausdami
Agnieška.
—
Kvaily,
gerk
byrą,
kas
iš
tos
mes visi galim gyventi be tų tavo knygų, ir pa
tiesiog ant musų miestelio likau gyvas. Skaudžiausia laukai sudraskyti apkasų ko-nors, parašę laišką neužkli
mokslų... Gali sau išsimufinti tuojaus, supranti, kavos. Išsigerkim, Džekeli, o taip...
Merkynės ir Varėnos. Čia
juoja ir prilipina tik už lc.
Va, gaspadinė duoda, na tai prie- buvo baisiausios skerdynės; man nelaimė yra tatai, kad grebėmis ir šrapnelių iš markę.
Džekis.
man nereikia čia tokių puskunigių...
Persergime visus,
pražudžiau
savo
motiną
ir
plėštomis
duobėmis,
Manau,
sintis
negalima,
lai
gyvuoja
musų
gaspadinė...
kad
tokią
laišką
niekados aeRapolas.— Moterėle, ką manai daryti, juk
per 6 dienas žemė drebėjo sesutę, nežinau ar jos yra bereikalo butų pasakot, nes
čalis
(rūsčiai,
matydamas
kaip
jojo
žmona
siąstą,
nes
Amerikoj
ar laiš
mes turim abudu išeiti?...
ir rodėsi, kad jau pabaiga da kur gyvos, ar gal likosi 5 laiškus jau rašiau Ameri
kas
už
lipytas ar neužlipytas,
geria).
—
Sakau,
ar
neturi
šiltos
kavos,
supranti,
Dinda.— Nesibijok, ateik pas mane į saliusvieto. Žmonės palikę vis užmuštos. Kad vokiečiai kon, o nuo nieko jokios ži turi būt pridėta markė už 2c-,
ką
aš
sakau?...
ną, aš tau duosiu darbą, nereiks prašyti duonos
ką bėgo į miškus ar kur
kitaip tą laišką numeta arba
Agnieška (susikabinus su Džekiu).— Pasi kam nusidavė, nežinodami užėmė miestą, tai ir nežino nutės negaunu...
nuo brolio. Jis galės prisirašyti prie "salavaišių
reikįa
už jį primokėt adresa
me,
kas
ten
dedasi.
Tas
Mes
belaisviai
esame
su

imk
pats,
ar
nežinai
kur
yra,
aš
taip
pavargusi,
tui.
armijos” su savo pamokslais.
kur dingt. Rusai besitrau mane, brangus drauge, la varyti į vielomis aptvertus
”Kel.” Administracija.
Zenonas.— Galiu užtikrinti, kad tarpe Sala- nebaderiuok manęs. (Į Džekį) Gerk, Džekeli, kdami visą musų gražų mie
bai
kankina.
Nuo
15
d.
ba

žardus
ir
dabojami
sargų
gerk...
veišių Armijos yra daug ramiau, negu tarpe jus.
stelį sudegino ir paliko vo landžio (rusų styliaus) gy lyg kad kokie gyvuliai. Be
čalis
(užpykęs).
—
žmogus
turi
dirbti
iki
Rapol, susiimk savo drapanas, apsimokėję galėsim
kiečiams tik pelenus. Kai venu Petrograde. Dirbu rods, dabar esmi išleistas
išsikraustyti iš čia be jokių nuostolių. Gausim devintos valandos vakare, o parėjęs namo nega kurių kaimų visai nekliudė.
MAGIC SCHOOL
lima gauti nei doros vakarienės. (Į Džekį). O tu Mes nubėgę iki Marcinko valdiškoj dirbtuvėj, uždirbu dirbti, tai biskį smagiau,
vietą pas žmones...
gerai — po 140 rublių ir nors tas įkyrus nuobodu Ar nori būti magiko? Ar nori
Džekis.— Tai kas mes esame, ar ne žmonės? ko prie mano pačios lendi?...
dirbti teatruose? Tai mokykis ma
nių manėme grįžt atgal, bet daugiau į mėnesį. Gyvent mas susitrumpina.
giją, yra lengva išmokti. Dykai pir
Agnieška.— Vyrai, matote kaip mano vyras per kareivių eiles negalėjo
mat koks! Ar nereiks tau tik nugarą išprosyti,
ma lekcija ir magijos štoką, tik pri
galima
butų
smagiai,
bet
Brangus
draugai,
jei
gau

sugrįžęs tuoj kabinėjasi ir neduoda man ramu me pereit—neleido.
tai žinosi su kuo kalbi.
Todėl man liūdna, kad pasilikau site mano laišką, suramin siųskite 25c. Jei nenori stokos, tai
prisiųskite 10c., tai gausite katalogą
Zenonas (rinkdamas nekuriuos savo daiktus, mo? Tu, girtuokli, aš tave suareštuosiu, nei ser nutarėme bėgt kur akįs nes.
ir lekciją.
vienas,
o
mintįs
apie
moti

kite
mane
savo
laiškeliu,
ku

gančiai neduoda ramumo.
i Rapolą).— Rapole, kodėl tu nesirengi?
Važiavome arkliais du ir ną ir seserį kai šmėklos var rio taip laukiu neišpasaky Su pirma magijos stoka ir lekci
ja jau galėsi padaryti didelę nuosta
Džekis (vis dar sėdėdamas ant kėdės).— Jis pusę mėnesio, per 3 guber
Rapolas.— Aš nežinau, ponas Dinda žada
gina
mane;
gal
jos
netur
tai.
Mano
antrašas
:
bą tarp žmonių. Keliatas, kurie pri
čia visuomet baderį daro. Reikia pašaukti Patrol nijas, net už Mogilevo. Ke
duoti darbą savo saliune...
siuntė
po 25c. katalogai sugrįžo, ne
kąsnio duonos, o aš joms
Austria-Hungarn, Buda- geri adresai,
todl prisiųskite gerus
Zenonas.— Ar tu manai eiti dirbt pas tą vegeną.
lias buvo ankštas, nes ne pagelbėt nebegaliu.
Man pest, Kis-koros, Okordi pu- adresus.
I
Džiovas
(įneidamas
į
tarpą).
—
Sustokite,
ko
žmogų, ir dargi i smuklę?...
suskaitoma daugybė žmo jau butų reikėję eiti kariuJ. STANKUS,
Dinda.— Koks tu čia, po velnių, milijonie jus čia riejatės, panie dobrodzieju... Džeki, liau nių bėgo.
Gulėjome miš menėn, bet kad dirbu val szta. Juozas Savickas.
42 Vine st„
.. Montello. M~i—
rius, ar tu jam duosi darbą? čia kožnas už save kis...
kuose; lietaus sulyti ir al diškoj dirbtuvėj, tai mane
Mielas Antanai!
Maikis.— čali, duok tu tam žalčiui (jau svy kani drebėjome kaipo lapai
atsako...
paliko.
Parašyk
man
nors
Zenonas.— Brolau, neklausyk tokių patari ruodamas), duok, juk jis čia ne bosas. Gademit, ant medžių. Karės šmėkla
Aš esu ištremtas, kaip iš LMszkas D-m M. ZUitan
tu tankiau laišką, o šiuo
Parmenter 8t
tai
tu
esi
čia
bosas!...
Duok
jam.
mų, kad paskui nesigailėtum...
rodosi vejasi mumis ir gąs tarpu lik sveikas.
antrašo matai net į tolimą 7Boston,
Mass.
čalis (piktai į Džekį).— Tu pasileidėlio šmo dina, kad bėgtum tolyn.
Rapolas.— O kas tau rupi, aš pats už save
Sibirą.
Jau
8
mėnesiai
kaip
Visokias
ligas
gy
Tavo draugas
tas, nori dar mane suareštuoti, aš tau parodysiu, Verksmas ir dejavimas tik
pasekmingiaatsakysiu, ponas Dinda duoda darbą.
esu areštuotas, ir dabar esu dau
usial. Ateikit Ne
L. Vilkickas. be jokių pragyvenimui prie šiok
Zenonas.— Rapole, ar tu manai eiti į saliu- kas čia yra bosas. Laukan iš mano namų!...
ir skambėjo giriose ir lau
pas mane 1
trepals 1 viršų tik
ną? Dėl Dievo meilės... tik atsimink tėvo žo
Agnieška (atsistoja tarpe Džiekio ir čalio). kuose; po 10 ir 20 žmonių
monių, dėlto meldžiu neatsi neikit
į aptiek*:
džius...
— Nu, duok tu jam, na, tik užduok tu jam...
Karės belaisvio laiškas. sakyti man, kiek galite, pi mano durys
mirdavo kas dieną pake
bal
tos arba telefoną
Rapolas.— Užteks man tų tavo pamokslų, tu
čalis (pastumia savo pačią ir kerta Džekiui liui ; daugelis išeidavo iš
nigų,
aš
vėliau
atsiteisiu
...Gerbiamieji broliai ir
duok o ai atesiu.
užvydi, kad aš gaunu toki gerą darbą. Dabar aš į veidą).- Štai tau, prie mano pačios lįsti, (Dže- proto ir kaž-kur giriose draugai!
jums su didele padėka. A- Ofiso valandos
ir pats galėsiu užsidirbti sau duoną...
kis krinta ant grindų, pati nori sustabdyti, kiti dingo.
Visur prie kelių
part to bukite tiek geras i r Nuo 9 iki 11 ryte
Dinda.— Ko čia klausai jojo plepalų, pasiimk bėga skirti, pasidaro didelė betvarkė).
matėsi lavonai žmonių ir Jums yra žinoma, kad atsiųskite man antrašą Juo nuo 1 iki 3 ir 6 iki
kepurę ir eiva pas mane, aš dar turiu kelis bakMaikis.— čia jau visiškai karštai darosi, rei gyvulių. Musų arkliai irgi penkti metai kaip aš išva zo Klimavičiaus, už ką bu 8 vakare. Teleph. Richmond
sus byro nunešti pas žmones, cha, cha,cha!... Po kia pašaukti policmaną, policmaną, baigat (išbė- pastipo, nes neturėjom kuo žiavau iš Amerikos. Sugrį siu labai dėkingas.
nas blaivininkas, žmonės nėra taip kvaili klausyti ga per duris).
Lietuvi* Daktaras
mi šert. Bastėmės po Rosi- žęs tėvynėn patekau kariuJūsų
J. Ližaitis.
menėn;
ištarnavęs,
išvargęs
grinoriaus pasakų... (Eina per duris).
čalis (Užgulęs ant krutinės Džekiui, smau- jos laukus iki ant galo mu
Derevnia Šadrino, AnniRapolas (pasiima kepurę ir paskui sekda gia). štai tau, niekingas suvadžiotojau, ramių mis pasodino į traukinį ir 3 metus, patekau į karės ug
ferovskaja
voiost, Eniseismas).— Ot, ir turiu sau darbą, ale kokį darbą! porelių...
nugabeno
Nižegorodskon nį. Berods, gyvastis man kaja gub., Russia.
1210 S. Broad St, PHaWpki*,r«.
Zenonas.— Į smuklę už pastumdėlį, paskuti
Agnieška (pribėga, pagriebia torielką nuo gubemijon, kur ir dabar liko, nes patekau nelaisvėn;
M.
dabar esmi Vengrijos sosti P. S. J. Ližaitis gyveno Valandos j 20——411 P.A. M.
nis žmogus pasaulyje. Rapole, Rapole, ką darai, stalo ir duodama vyrui per nugarą).— štai tau, sėdim.
7—8 P. M.
Budapešte.
Koks Edwardsvillej ir Larksvilbe užmokesnio, tik už stiklą degtinės turėsi tar tu niekše, tu girtuokli, aš tau galvą perskelsiu.
"Brangumas neapsako nėje
0-11 A. M.
Nedaliomis.
Į
smagus
gyvenimas
nelais

lėj, buvo "Keleivio” ir kitų
1—4 P. M
nauti, jis parduos tave ir tavo sąžinę, Rapole, su
O’Konnol (Įneina greitai).— O kas čia do mas. Maža bulkutė duonos
Telepbonaa, Diclunaoa M T.
vėje
gali
tik
tas
suprasti,
laikraščių
agentas,
taipgi
silaikyk !
vienas
rublis,
svaras
cuk

betvarkė?! (viena ranka nutveria užgulusį ant
Sunkumą buvo VII rajono LSS. kny
Rapolas (išeidamas per duris).— Užteks tų Džekio čalį, kita pastveria netolimais stovintį raus pusė rublio; pinigų-gi kas joje buvo.
tavo išmetinėjimų, juk tu sakeis, kad duodąs Džiovą ir velka abu pro duris).
nėra, nes viskas liko; esame musų gyvenimo mums ne gius, bet dėlei moteries li * "
leistina nei aprašinėti, kibą gos (sirgo džiova) išvažia
man duoną per kiaurus metus, aš dabar ir pats
Džiovas (rankas susidėjęs).— Panie polic- pusėtinai apiplyšę.
i
tik
jeigu kada susieisime, vo į Lietuvą prieš karę. Da
užsidirbsiu... (Išeina.)
"Taigi atsišaukiame į visą
man, to nie aš. Jak to, panie dobrodzieju, to Dže
LIETUVIŠKAS DAKTARAS
Zenonas (seka kelis žingsnius, paskui kaip kis robi baderį. Panie policman, to jis, gademit... savo giminę, pažįstamus ir tai galima bus viskas apra bar, kaip matom, pateko giGydo visokia/ vyrų, moterų ir
šyti, kas man prisiėjo per lumon Rusijos. Draugai ir vaikų ligas, net ir chroniškas ligas;
stulpas nusiminęs stovi. Tykiai).— Tikras bro
O’Konnel (išstumia per duris ir sugrįžęs abelnai į visus, prašydami nešti.
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4;
pažįstami, malonėkit jį pa
lis užmiršta pareigas, išėjo... štai kame apšvie- nutveria gulintį vis dar ant žemės Džekį. kuris pagalbos. Siųskite kiek ga
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare.:
Brangus
draugai,
norė

gelbėt.
Laiškas
rašytas
net
ta yra reikalinga. Jeigu tu negirtuokliausi su panaudodamas sumišimą palenda po stalu) — lėdami ir kaip galint grei
Telefonas.
(11-4) i
čiau
gauti
nuo
jūsų
kokiąspalio
mėn.
1915.
e
jais, esi niekam netikęs. Man irgi vieta atsakyta, Eikš ir tu su manim...
čiau, nes bado, šalčio ir mir
A. Valinčius.
reikia eiti pasijieškoti. (Pasiima kepurę ir iš
ties
šmėkla kiekviena diena nors žinutę, ypač antrašus
Agnieška (plaukais išdraikytais, kaip bai
eina.)
dyklė, šaukia).— Gerai jums, girtuokliai, gerai stovi musų akįse.
"Pinigus siųskit ant šito
SCENA V.
jums, jus šėtonai, visus sukis į steišiną...
♦
kio
adreso:
Tie patįs be Dindos, Rapolo ir Zenono.
Greita uždanga.
"Nižegorodskaj gub., LuAgnieška (juokdamos).— Ot, ir pragaišinom
TREČIASAI VEIKSMAS.
kojanovskago ujiezda, sielo
pamokslininką. Su savo patarimais jis man sme
genis išgraužė...
Perstato amerikoniško miesto gatvę, vienoj Madaevo, bežencu Isidoru
Rapolas išeina šluoda Osipovu Bakanovskomu,
Džiovas.— O aš pasakysiu, panie dobrodzieju, pusėj matyt karčema.
jis turi proto, žiūrėk, panie dobrodzieju. metai mas tarpdurį smuklės; nuplyšęs, plaukai ilgi, ne Petru Curlianisu arba Julikaip atvažiavo iš krajaus, jau angliškai gali su šukuoti, veidas nepraustas, visiškai nepanašus, ianu Antonovu Curlianisu,
sikalbėti. Darbą turi daug geresnį, panie dobro- laikas apie devintą valandą vakare, šešiems me kiekvienam atskirai.
"Su ašaromis prašome
dizeju. Sėdi sau ofise, ir gauna penkiolika dole tams praslinkus nuo I veiksmo.
Jūsų
pagalbos ir kaip ga
rių į savaitę, panie dobrodzieju.
Rapolas (pasirėmęs ant šluotos stovi užsi
Maikis (jau pusgirtis).— Tai kas iš to, ne mąstęs).— šeši metai praslinko, kaip čia dirbu, lint greičiau mus gelbėti!”
Šį laišką gavau 15 d. sau
Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo,
žino kas yra gera diena... Byro, viskės negeria, susipykome su broliu, neklausiau jojo, ir dau
Triperių.
Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
užsiėmęs su savo knygomis, per kiauras dienas giau jis čia nei veido savo nepardė. Kažin-kur sio, 1916, bet neturėdamas
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai
Šlapinamais Organais. Dusulių, Negruo4
ir naktis užsidaręs savo kambaryje, kaip zoko- jis dabar yra? ką jis veikia? Nieko nežinau... Bakanauskų ir Curlianių vi
Kožnas vyras turi pareikalauti umu
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
sos
giminės
adersu,
nu

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų.
ninkas. Byro. byrelio. tai kas kita... (Iškelia Tiek jis man pasakė: ateisiu pas tave, kaip tu
mis, Hemoroidais, Reumatizmų. Pi’-ro,
sprendžiau
pasiųst
į
laikra

Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes •
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
bonką ir geria.)
manęs reikalausi. Tiesa pasakius, aš dabar kuo• Ar turi skaudėjimus strėnose, safa
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
Džiovas.— Panie dobrodzieju, aš nepykčiau, daugiausia jo reikalaučia... (šluoja ir vėl užsi- ščius, ir meldžiu visų laik
riuose; galvos skaudėjimus; blogų avyrai negabi pri darbo ir ne galingi
petitą; surugusi pilvų; atsiraugėjimus;
kad mane pasodintų į ofisą ir mokėtų po penkio mąsto). Kažin mano motinėlė, ar dar yra gyva? raščių šį atsišaukimą per■auduatis priimnumo gamtos—visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;
lika dolerių į savaitę, galėčiau ir prie knygos, pa Gi mano sesutė... Prižadėjau tėvams būti di spausdint.
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų
apdengta liežuvio; negerų kvapų; tam
Su augšta pagarba,
sius ratus po akių; ar negali miegoti;
nie dobrodzieju, pasėdėti.
didžios vertybes medikališkų knygų
džiu. garsingu vyru, atvažiavęs čia į tą Ameriką...
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
S. V. Bakanauskas,
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin
Pažiūrėkite į ką aš esmi panašus šiandien?... Vi
nintas ir lengvai sujudintas; ner
SCENA VI.
18 Worth st.,
sava gyvastį, kaip jie įgau-„ ligas ir
viškas, Lamingas ir aržus; pasargis ir
si neapkenčia manęs, spardo kojomis, kaip kokį
Tie patįs ir čalis.
kaip jiems gali būti s-grąžinta svei
visas sunvkis iš ryta; nedrąsus ir ša
Worcester, Mass.
supuvusį daiktą... Mėginau kelis kartus eiti kur
linis nuo draugystes; nuliudvs, priklos
kata, stipruma'"
spėkas trumpu lai
ralis (įneina kibirą nešinas).— Na... ir kas į dirbtuvę... Et, ką ten praeitį minavoti... (Liūd
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką
ku ir «u „mzais kaštais. .Jeigu nori
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei
Petrogradas
';
>
šitą byrą užpundijo?...
nai) : Viskas pasibaigė... gaunu paėsti kartais
vyras tarp vyrų—stipras, resnas,
ir lengvoj kalboi teip, jog galėsite
energitiškas vyras,
Džekis.— Nevermai, kas užpundijo, šia ir tau vieną kartą į savaitę, kas palieka nuo karčemi
17 lapkričio, 1915.
suprasti ji ir naudotis jos patarimų, ir
pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katros kožnas
ta knyga parodys
bonką. Išsitrauk gerai (paduoda bonkutę alaus), ninko ir jojo šeimynos. Išsigeriu viskelės, jeigu Mylimas Drauge, Ignai:—
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi
kelią.
čalis.— Tuščias pilvas, nesinori; paskiau, kas nuperka, tai išgeriu ir bytelio. Nusprogsiu
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant konLaišką nuo tavę gavau 27
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jios.
(nusivelka švarką, pakabina, atsisėda prie sta kur pakertėj ir viskas pasibaigs. (Išgirsta kal d. spalių mėn., ai nesitikė
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.
lo).— Motus, duok ką nors valgyti...
bant). Aha, štai ir Džekis su Džiovu ateina, rei jau siųsdams tau laiškelį,
Agnieška (jau svyruodama, atsikelia).— Du- kia eiti į saliuną, gal jie kaip ir paprastai užpun- kad tu gausi. Berods lau
Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien,
šyte, kad tu taip vėlai pareini iš darbo, žinoma, dys...
«
kiau per visą vasarą tavo
aš taip sergu, šiandieną per kiaurą dieną nei pa
DR. J. RUSSEL PRICE CO„ L. 202, 208 N. Fiftb Are., Chicago.
Džekis.— Alo. alo (spaudžia rankas).
atsakymo ir gavau net da
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynimul ir norėliau
sijudinti negalėjau, deltogi ir vakarienės nepaRapolas.— Alo, Džeki, alo, Džiovas, kaip ei bar, kas mane labai nudžiu
gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
j dariau. Aš parnešiau gatavos mėsos, ten ant nasi? Kur dabar einate?
gino...
Vardas ir pavarde.......................................................................................................................
lentynos yra padėta, visi vyrai pavalgė šaltos.
Džiovas.— Einame į galiūną
saliuną kazirėmis papa
Parašyk daugiau apie sa
čalis.— Kad tu vis sergi ir sergi, kožną dieną, lošti. Koman, mes ir tau pundysim, panie dob ve.
Adresas............ '.................................................................................................................................
man nusibodo ta šalta mėsa, aš norėčiau biskuti rodzieju.
M iestas
Stejtas
Aš apleidau savo tėvynę
barščių, ar ką.
(Toliaus bus.)
ir dabar gyvenu Petrogra-

Laiškai iš kares.

Du Broliu

•

Dr. Ignotas Stankus

Dr. 8. G. VERNICK

4

50,000
KNYGŲ

VISIŠKAI UŽ
DYKĄ

Ar Esi Kankinamas

KELEIVIS

8

pasekmės jau pasirodo. Pul Mokyklos neapžiurimos.
Ant North st., Dorcheste-'
kas
"mobilizuotų vyčių"
superintendentas r>’je likos apiplėšta prie pat |
Simpsone buvo padarę jau j
Downev, kuris^ištvrė 8370 namŲ tūla Annie Dunn. ‘
ir užpuolimą, O ne^užilg Batono mokyklų padėjimą, I Plėšikas išplėšė
jai iš rankų
’*.............
’”
gal išgirsime jau ir apie
krepšį
su
pinigais
ir
pabėgo.
..... apreiškė, kad Cambridge
Socialistų prakalbos.
kraujo praliejimą. Pagal-, mokyklas lankantiems mo
Vietos lietuvių socialistų vokite, žmonės, prie ko tas1 kiniams kasdiena gręsia pa
kuopa buvo surengus perei- veda ?
Kares Laiku
vojus. kadangi gaisrui išti
Jūsų liežuvio, nei šutina j ūsų burnos. Jis
Tokia buvo drgo. Prūsei- kus mokyklose esantiems
toj nedėlioj Liet, svetainėj
Sujieškome
gimines
ir
pa

sutaisytas
sulyg užpatentuoto budo, kuris
prakalbas Kruvinam Nedėl- kos kalbos tema. Antru at stoka gelbėjimosi budiy
žįstamus,
nežiūrint
kur
jie
prašalina tuos nemalonius blogumus.
dienui paminėti. Kalbėjo veju jisai kalbėjo apie Lie Miesto valdžia tečiaus šim
nebūtų
:
pabėgę
į
gilumą
Ru

Jus pamėgsite Prince Albert taipgi dėl
drg. Smelstorius vietinis, ir tuvos šelpimą, bet dėl vie tus tūkstančių dolerių, kaip
sijos,
pasilikę
Lietuvoje
po
to.
kad šis tabakas turi puiku skanumą;
drg. Pruseika. iš Brooklyno, tos stokos antros kalbos tu jau matėme, išmokėjusi
vokiečių valdžia ar kur ki
dėlto, kad jis kvapus ir šalti durnai, ilgai
Pirmasis aiškino revoliuciji- rini praleisiu.
viešu namu statvmo kontra- tur. Norintieji, kad jieškodega
ir duoda pypkei gerą smoką.
nio judėjimo istoriją, Na- Ant žmonių prakalbos pa ktoriams, kurie niekur mie
tumėm,
turite
prisiųst:
poleonas Bonapartas buvo darė gerą įspūdi, ką galima sto apirubyj jokių namų ne
pirmutinis žmogus, kuris spręsti kad ir iš to, jog au statė, nei jokių pataisymų Pilną vardą, pavardę ir
užsigeidė panaikinti Euro- kų revoliucijos kankiniams nedarė, gi tokiems reika antrašą jieškomujų ypatų ir
poje despotizmą, o įvesti sumesta 19 dolerių su cen lams. kaip apsaugojimas kiek metų amžiaus.
Žmonių buvo pilna mokinių sveikatos ir gyvas Ar tikrai galima bus su
konstitucijinę• v tvarką" sakė tais.
kalbėtojas. ”Ir tas jam la svetainė.
ties, musų ponai demokra rasti, užtikrinti negalime,
Reporteris. tai ir republikonai-valdinin- bet nekuriems jau surado
bai sekėsi.
Jisai tuojaus
me.
sutriuškino popiežiaus galy
kai pinigų neturi.
Atliekame tai su pagalba įvairių
bę, panaikino inkviziciją ir
Paskaitos.
Draugysčių. Komitetų ir Konsulatų.
skaitome tik $1.00
griovė vieną despotizmo so
Rengia kas ketvergo va- Susirinkę i Tremom Tem Už v patarnavimą
patą.
stą po kitam. Tik atėjus karą, LSS. 60 kuopos sve- ple žydai praėjusi ketvergą už Taipgi
siunčiame pinigus pabėgę- :
tamsion Rusijon likos su tainėj. 376 Broadway, So. sudėjo nukentėjusiems nuo liatns į Rusiją, pasitikusiems LietuLietu
t/ie national joy smoke
v*.'
voj (tik tokiems, nuo kurių laiškus
muštas.
Nors Napoleonas Boston. Mass.
karės savo tautiečiams 65 esat gavę), ir 1kareiviams bei karės •
ir puolė, bet jo paskleista
Tai pasirinkimas visų vyrų visame pa
Vokietijoje, Pinigų kur- ;
Pirma paskaita bus sere- tūkstančius dolerių. Visi nelaisviams
sas kasdien mainos, tad negalima
_
laisvės idėja nežuvo. Pras dos vakare. 2 vasario, temoj Amerikos lietuviai per du paduot,
saulyje. Nežiūrint kaip daug jus rūkote
bet abelnai. 10 rublių gali
linko kiek laiko ir 1825 m. "Tikėjimo Pamatai."
Prince Albert tabakas negnybs jums lie
ma siųsti už $3.50. o 10 markių uz
metu tiek nesudėjo.
$2.25. Ta prekė yra jau su nusiun
gruodžio mėnesyje Rusijoj
žuvio
ir jums nepakars burnoj.
Sekančios bus ketvergo
kilo pirmutinė revoliucija. vakarais toj pačioj svetai Cambridgeporte po No. timo kaštais.
Jeigu jus vyniojate cigaretus, mėginki
"KELEIVIO'' AGENTŪRA
Sukilo oficieriai.
Valdžia nėj.
te
Prince Albert tabaką.
Tas patieks
26 Tudor st. vagis susprog
So. Boston. Mass.
sukilėlius nuslopino. Katajums
naują
smagumą.
10 vasario, temoj "Pasa dino geležinę spintą ir pa
rina padidino ponų galybę, kos ir Stebuklai Religijos vogė S700.
Pirk Prince Albert visur: raudoni krepšiukai 5c;
raudonos skardines 10c.; svaras ir pusė apvalioj
suteikė generolams neapru- Moksle.”
blešinėj; svaras atskirame inde su dangčiu
j
bežiuotą valią.
Prasidėjo
D.
L.
K.
Vytauto
dr-tės
17 vasario, temoj: "Vel
vergija.
Žmonės liko di- nias ir .Jo Zbitkai."
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Win*toD-SaIem,N.C.
mėnesinis susirinkimas at
'džiunų savastimi. Užganė 24 vasario, temoj: "Tiky sibus 6 vasario, 2 vai. po pie
Visiems
Lietuviams
dinti didžiūnai liko drūčiau biniai Prietarai ir Monai.” tų. Lietuvių salėj. Yra daug
(jį Geriausia Lietuviška rainkotų
sia valdžios parama.
Bet 2 kovo, temoj: "šventasis dalvku apsvarstymui.
j|( dirbtuvė, šimtai kestumerių ar-r
Telephone: Back Bay 4200
revoliucijos dvasia augo sa ir Jo Šventumas.”
M. M. Plepis. ; j ba pirkėjų liudija, kad tai yra
f. MATHUS
( !
vo keliu.
Sukilo lenkai.
(
DAKTARAS
!
Į
verta
pagirimo.
Pamėginkit
ir
Skaitys F. J. Bagočius.
Geriausias Lietuvio
(
Reikalingas Kriaučius.
j < patėmysit, kad lietuviai padaro
Valdžia tečiaus gudri, ji Visos paskaitos prasidės
SALONAS IR RESTAURACIJA.
Užlaiko geriausį
T
Fr. Matulaitis si- Sveiki ~geriausios rųšies ~gėrimai
moka tokiuose atsitikimuo nuo 7:30 vai. vakare.
Kuris moka dirbti kostu- Į(Į daug geriau kaip žydai. Jei ne- -f
'?!
galit
būt
patįs,
tai
pas
musų
o ir užkandžiai. Patarnavimas priese orientuoties.
Ji žino
GYDO VISOKIAS LIGAS.
Kviečiame atsilankyti vi meriškus darbus ir yra vei ' agentus užsakykit ar per laiškus X Eiių, Vyną. Likerius ir |
>
lankus.
<>
PRITAIKO AKINIUS.
liaudies silpnybę: parodyk sus tuos, kurie drįsta pro- klus tame amate, ir nori tu Į' rašykit, o mes sampelius prisių- + kitokius skanius gėrimus |
> Parankiausia Lietuviška užeiga. <7
(;
liaudžiai blizguti, o liaudis taut, nesibijo išgirst ką nau rėt darbą ant visados, malo '(< sim ir paaiškinsim kaip primie- E o taipgi ir geriausio ta- i Valandos:
J. MATHUS
Nuo
1
iki
3
dieną.
puls ant kelių ir garbins ta jo ir nedreba prieš baubus.1 nėkite tuojaus kreiptis po ((t ruot reikia. Tą galit kožnas pabako Cigarus.
<5 342 Broadway, So. Boston, Mass. <>
i"
Nuo
7
iki
9
vai.
vakare.
(Į daryt, nėra skirtumo kur jus gvi « 'ŪįXUCLlCiOiCKi2U::iJ.T:KKXiOtC<CiUė^
T Meldžiame užeiti, o visados rasi X
ve. Ji taip ir padarė: pa Įžanga visiems 10c.
šiuo adresu:
-L
gražų
patarnavimą.
4
r.at,
mes
siunčiam
po
visą
Ame419
BOYLSTON
STR.
naikino baudžiavą ir pasa
A. Liutkus,
LSS. 60-ta kuopa.
(! riką. užtikrinam visiems savo
11
Suite 419. 420 ir 421.
kė: ’Štai, kokia gera! Duo
670 X. Main str.,
S/f darbo ir tavoro gerumą ir pigų
Tel.: 2787-J.&
Netoli didžiojo miesto knvgyno, | ‘ JJį
du jums liuosybę, o tie, ką
Montello, Mass. jį mą. Nepamirškit kreiptis pas
{!:( ))/
Gabijos vakaras.
BOSTON. MASS.
Į i lietuvį, ir patarčia kriaučiam.-,
kelia riaušes, tai maištinin
PARSIDUODA FORNIČIAI
NS
SS/ ' Dr. Mm W Rosen jį;
Sausio
29
d.
vakare
Gabi

;;j kad pareikalautų sampelių nuo
kai, jie nori sugrąžinti ver
Keturiems
kambariam,
naujutėliai
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, b
musų, nes tai reiškia padidint saH.
S.
Stone,
Oph.D.
giją!’ Ir tamsi liaudis tam ja pakartotinai statė sceno ir gerai užlaikyti. Parsiduoda pi << vo
Rusiškai ir Vokiškai.
biznį;
sampalai
visiems
uždykožnu laiku.
< GYDO VISOKIAS LIGAS. «<
patikėjo. Ji puolė prieš val je veikalą "Pabaigtuvės." giai; galima pamatyt
i(( ką. Adresuokit pas
(13)
C Rut,
S. Baracevičius
Akių
Valandos:
džią ant kelių ir pradėjo ją Veikalas scenai gana gra- 291 3rd st.,
So. Boston, Mass.
jžus,
tik
tokiam
veikalui
Lie

Nuo
8 iki 10 ryte. Nu
GRABORIUS.
garbint. O valdžia tuomet
Specijalistas.
Jo.
Boston
Raircoat
Co.
2
iki 3 dieną, nuo 7
;(
I
PARSIDUODA
FORNIČIAI
Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
ėmė smaugti revoliucijonie- tuvių svetainės scena neti Iš priežasties . švažiavimo į kitą
8 vakare.
stuose.
321 HANOVER STREET,
rius. Visi Lietuvos vieške kusi — permaža. Savo ro- miestą, pigiai parsiduoda geri for- $ S. PUTA Savininkas,
10 m. So. Bostone.
PATARNAVIMAS GERAS IR
BOSTON, MASS.________ $
ničiai. Kreipkitės šiuo adresu:
i
!
les
gerai
atliko
Rožytė
ir
PIGUS.
$
344
Braadway,
liai buvo papuošti pakartų
G. S.,
399
Broadway
Dideli palaidoju už $45, mažą už $15.
So. Boston, Mass.
žmonių kūnais. Ir revoliu į Teklė (p-lės Liutkevičiutė ir 273 Athens st.,
So. Boston, MassJj
Ant antrų lubų.
Kuzmauskiutė),
taipgi
mo

cija vėl buvo nuslopinta.
APTIEKA
Bet nenuslopinta jos dva tinos rolę puikiai lošė ponia
REIKALINGI
i
Singailienė.
Vyrai
lošia
ga

Teisingiausia
ir Geriausia
sia.”
6 vyrai, kurie moka atsakanSutaiso m Receptus su
na
prastai
—
monotoniška
čai bučemės ir grosemės dar
Kalbėtojas nurodė, kaip
džiausią atyda, nežiūrint ar iš i
kalba
ir
judėjimai
publikos
Kosėjo Nnoiatoa.
bą ir 1 mergina — bukyperka. Į
4 Lietuvos atvežti ar amerikoniški, y
paskui kilo Rusijoj politiški
T Gyduolių galite gauti, kokias tik T
kuri gerai supranta knygų ve
"Aš pagavau dideli
streikai, kaip 1905 metais j jausmus stačiai migdo.
T pasaulije vartoja, taipgi visados 4
šaltį
ir
nuolatos
kosė

Po teatrui buvo šokiai ir dimą. Atsišaukit tuojaus. Bu
jau. parašė p. W. Woį Parduodu Paminklus _
tūkstančiai darbininkų ėjo
ir ________
Kvietkas. 4 randasi lietuvis aptiekorius.
tų
gerai,
kad
vienas
iš
tų mo
loszyn,
Weirt-on.
W.
1
į Užlaikau automobilius greitam susi- į Galite reikalaut ir per laiškus, J
Va., ir jeigu aš paimda
prie caro žiemos rūmų ir I skrajojanti krasa.
kėtų važinėt automobilium.
! nešimui. Atsitikus reikalui __
vau stiklą šalto van
meldžiu 4 o mes per ekspresą gyduoles at- j
dens.
kosėjimas
pasida

X
Joe Petrauskas.
kreiptis
prie
manęs,
aš
pribusiu
greii- ’ 4 siusime.
kaip — ”Caras nužudęs 6
Jei taip, tai sustabdykite jį!
.
„
rydavo labjaus traukčiau. ----..... graboriai.
negu vietiniai
nes
Liet.
Kooperacijos
balius.
EDVARO
DALY,
Savininkas
|
čiojantis.
Dirbdamas
1143
Commonwealth
avė.
tūkstančius beginklių žmo
Tai yra lengva padaryti, jei
mano automobilius stovi visados ant
blešinių dirbtuvėje arti
milžiniško karščio, aš
Brookline, Mass
kelio.
Sausio 20 d. vakare So.
Jus imsite
nių, nužudė daugiau ką, ne
18 Br ač way, So. Boston. |
turėjau gerti vandeni.
Aš
perskaičiau
apgarsi

Gahre
reikalaut ir per laiškui- į
Bostono
Lietuvių
KoperaciS.
BARACEVIČIA,
gu žmones.— Jis nužudė pa
nimą apie Severos Bal
> mes per ekspresą gyduoles at
M.
ANDRIU
š
IUT
e
,
25S
Broadway,
So.
Boston.
Mass.
Jzamą Plaučiams, ir, iš
ti save darbo žmonių širdv- ja. užlaikanti valgomųjų MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
&
vanojus 25 centų bonTelephone: So. Boston 839-J.
kutę. kosulis sustojo, ir
■HCTm'
p?daigtų sąkrovą. turėjo savo
’se!”
aš jaučiuos gerai ir
sveikai.'*
Antras kalbėjo drg. Pru pokili. Buvo parengta sve
seika. Jis pridarė daugi čiams puiki vakarienė. Žmo
juokų, kada ėmė aiškint, j nių pokilyje dalyvavo apie
kaip kunigai organizuoja 600 asmenų, tarp kurių ir
"lietuvišką vaiską."
Per- į kun. Kemėšis, kuris laike
skaitė iš jų knygutės, kuri vakarienės pasakė prakalBOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite ji nuo
vadinasi ’Tmk ir skaityk,” bėlę. ragindamas lietuvius,
peršalimą,
užkimimo,
bronchito,
krupo
ir
kokliušo.
Suau

kad jų jau ir mobilizacija nežiūrint pažiūrų skirtumo,
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25e ir 50c visose aptiekose.
paskelbta. Girdi:
"Karė remti kooperaciją ir būti jos
■
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
jau prasidėjo ir armijos jau nariais. Po vakarienės bu
£xuudė.l2uii Krutinėję,
Severos Medlkzllžkas IZalcndorius.
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
•
grumiasi.
Pirmieji ugnin vo šokiai.
ir įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
19’6 metams yra dabar gatavas i?pU»
mai v ra greitai išvaromi, trinant ge
Nuo saulės nudegime 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. i
tinimui J
aptiekoje. arba tiesiog
stoja vyčiai ir blaivininkai.”
rai SEVEROS GOTHARD ALIEJUM
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
(Severas Gothard Oi!).
Jisai yra
ją ir laikykite ją parankioje vietoje
Po tų žodžių visa svetainė Bostono žydas likosi vir užsivertę
puikus raminantis linirnentas. Kainos:
darbu, užsisakyk vasrinius
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
per visus metus.
25
ir
50c
ui
bonką.
Visose
aptiekose.
Gydanti mestis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c
šiausiu Suvienytų Vals drabužius dabar, kada galim greičiau
pasileido juokais.
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
tijų teisėju.
Paskui drg. Pruseika pra
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
W. F. SEVERĄ CO-, CEDAR RAPIDS, I0WA
sokios mieros ir kainos prieinamos.
Gydnolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
t
I
dėjo šitą klausimą jau rim
Sausio 28 d. Suv. Valstijų 324
E STR„ kampas Broadway,
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
tai gvildenti. Jisai nurodė prezidentas Wisonas pasky
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c.
SO. BOSTON, MASS.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
dabartinės Europos baise rė į Suv. Valst. Supreme
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
i
Auksuotas f! V PC flZ
nybės, Lietuvos nelaimę ir Court teismo mirusiojo na- į
Vertingų Dovanų, duodam su kiekvienu
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
I
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
laikrodėlis *■***
musų geru Laikrodėliu
nuode, kad visą šitą kata rio Lamer’io rietą Louisą (
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00. $2.00 ir daugiau.
i
strofą surengė tik saujalė D. Brandeis, Bostono žydą j
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
paslaptingų
ir
kitokių
ligų.
žmonių, o milijonai darbi advokatą. Tūli senatoriai j
ninkų skerdž:asi. Jeigu tie AVilsono žygiu nepasiganė- ’
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
milijonai butų susipratę, ši dino, bet senato didžiuma
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
tos karės nebūtų.
Taigi sutinka su AVilsono parinki
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
kad apsisaugojus nuo tokių mu atsakančio žmogaus Į
baisių skerdynių, viso pa augštesnijį Suv. Valstijų
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
saulio darbininkai turi vie- teismą. Brandeis nėra at
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
nvties. Ir kada šitoks vie- sižymėjęs politikoje, nėra
nvbės reikalingumas šian jis’ ir milijonierium, žino
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
dien yra daugiau aiškus, mas tik kaipo gilus Įstatų
siusime jum ekspresu.
negu kada nors, tai musų žinovas.
DIDELIS PASIŪLYMAS.
Kad perstatyt ir praplatinti visur musų tavorą. mes pasiųsime jums per
pačtą ar ekspresą dėl apžiūrėjimo geriausį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką, ant 20 metų gvarantuotą, spe
Visokiame reikale kreipkitės šituo udresu:
kunigėliai lyg tyčia prade
cialiai nupiginta kaina tik už $5.95. taipgi pridėčko 25 naudingas dovanas visai dykai:
0 šūvių revolverį,
da organizuoti "lietuviškąjį
Ant Cambridge st., Camb- geriausio plieno; žiūroną, britvą, diržą, puoduką, šepetuką, žirkles peiliuką, zerkolėlį su šukomis, budinantį
lontaninę plunksną, ventrilofoną, spilkutę, guzikėlius mankietams ir kalnieriui ir laikrodėliui lenciū
226 BROADWAY,
variką” ir skelbią karę — ridge’uje, sudegė žydiškoji laikrodį,
gėlį su deviska. Atsiųsk mums vien šį apgarsinimą su 20c. pinigu ar k rasos ženkleliais kaipo prirodymą, jog
karę tarp pačių lietuvių. pinigų skolinimo banka.
nori pirkti, ir mes minėtą laikrodėlį su 25 dovanomis pasiųsim į jūsų namus. Jeigu patiks, tai užmokėsi
KAMPAS C STR.
rešta, kiek verta. Jei pirksi tiesiog iš musų tai nieko nenustoji, nes mes laikrodėlį išmainome jei pasirodyt
"Armijos, girdi, jau grumia
negeras arba pataisome. Jei butum neužganėdintas iš pirkimo .tai mes pinigus sugrąžiname. (Iš Kanados
Cambridcre'iaus majoras pinigai
si. Reikia mobilizuoti ir
turi būt prisiųsti iškalno). Matyk musų laikrodėlį ir 25 dovanas pirm negu pirksi kitur. Kas tik
vaikus, nes priešas baisus ir Įigavo ”juod rankišką” laišką pas mus nirko. visi buvo užganėdinti, taigi busi ir tu. Rašyk tuojaus.
UNION SUPPLY CO,
D«p. 23,
ST. LOUIS, MO.
žiaurus!” Ir to grumimosi/su grąsinimais.
v
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