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Metas XII.

Vokiečiai uždėjo ant Vilniaus 75,000 markių pabaudos už padegimą miesto.
Francuzijos ir Belgijos kares laukuose eina smarkus artilerijos mūšiai; sąjungininkai laukia naujo vokiečių užpuolimo.
Prūsija neteko jau 2,347,096 vyrų. Rusų gi nuostoliai viršija 3,000,000 kareivių. Francuziia neteko 2,5000,000 žmonių.
Per sausio menesį užmušta 5 vokiečių generolai. Sziauliuose vokiečiai įsitaisė ginklų fabriką. Popiežius įdėjęs daug pinigu
į Amerikos bombų fabrikas. Rumunija rengiasi į karę, Vokietija nusigandus.

Kas atsitiko per sąvaitę.

Ką padare vokiečių
Turky suokalbis
orlaiviai Anglijoji.
prieš vokiečius.

I

Sutraukus pereitos sąvai-( Vasario 4.— Vokietija
tės karės atsitikimus į krū joficijaliai prisipažįsta, kad
Pereitam "Keleivio” nu Turkijos sosto įpėdinis
vą, pasidaro šitokia chroni- ;zeppelinas "L—19” žuvo jū
meryje buvo pasakyta, kad
nužudytas.
rėse. Ypro šiauryčiuose vo
ka:
31 sausio naktį penki ar še Italijos laikraščiai paskeiSausio 31.— Flandrijoj kiečiai smarkiai bombar
ši...
vokiečių- Zeppelino
.
. oriai-'
...
bė, kad Turkijoj susekta
anglai užpuola vokiečius na duoja anglų pozicijas. Šam
viai
buvo
užpuolę
Angliją,
l
su’okalbi kurio tikslu buvę
kties laiku ir po smarkaus panijoj ir Argonuose fran
bet apie to užpuolimo pa-|nuversti nu0 sosto dabartiJ
mūšio prasimuša per vokie cuzų artilerija daužo vokiesėkmės da nebūt o žinių, j sultoną išvaikyti minisAiicirn lolziičių nnvipiiuc
pozicijas. Austrų
lakū
čių apkasus, bet vokiečiams ; Z«in
Visasi smulkmenas Anglijos - y ir |aėmus įaldžią j
ateina pagalba ir anglai lie i nai mėto bombas ant italų
valdžia
paskelbė tik dabar.L; savo
av^rank
Fas atidaryti
Da^
rankas
atidaryti Darka pagalios atmušti. Somo ! salos Gorgo. Isonzo fronte
Pasirodo, kad orlaiviai buvoli danaH
„
a
nad
„
nli
į
aihlncri
danelius ir paduoti sąjungi-.
pietuose vokiečiai rankinė tarp austrų ir italų eina
labai plačiai pasiskirstę, nes ’ninkams ranką. Šito suo
mis bombomis išmuša fran- smarkios imtynės.
Ties'
bombardavo Liverpoolį, Bir- kalbio priešakyje, sako, bu
cuzus iš nekuriu pozicijų. Col di Lana italai atremia
kenheadą,
Manchesterį, vęs pats Turkijos sosto įpė
Rusijoj smarkiausia ko austrų atakas su dideliais:
Nottinghamą, Sheffieldą ir dinis, Jusof Izedin. Suokal
Francuzijoj,! Photo by American Press Association.
va eina apie Rygą. Ties nuostoliais.
kitus pajūrio miestus. Sa bi susekę vokiečių šnipai ir
{No. 1 ant šio paveikslėlio parodo didi jį kunigaikštį Mikalojų, kuris dabar muša
Naujaryge vokiečiai balto Hullucho šiaurėje anglai iš
koma, kad išviso užpuolikai
metė
minomis
į
padanges
turkus Užkaukazėje. No. 2 parodo carą Mikę, kuris neseniai buvo nuvažiavęs ant Kau metę daugiau kaip 300 bom pranešę apie jį Turkijos ka
mis uniformomis apsirengę,
rės ministeriui Enver Pa
bandė pereiti per užšalusią vokiečių poziciją.
kazo. Kiti, tai francuzų ir anglų oficieriai* Jie stovi turkų forte, kurį rusai sudaužė. bų, iš kurių 8 buvo atrastos šai.
Dauguvą, bet rusai juos at Vasario 5.— Apie Dvins' nesprogusios. Sulyg oficiŠIAULIUOSE VOKIEČIAI ijalio anglų valdžios prane- Enver Paša paėmęs pri
rėmė. Balkanuose vokiečių ką rusai prisiartinę prie vo-!
ATIDARĖ GINKLŲ
orlaiviai bombardavo są- • kiečių apkasų mėto į juos, VARAdeli MŪŠIA? U1' Vilniaus gyven! Šimo, užpuolimo pasekmės rodymus į rankas, pareika
rankines
bombas.
Ikskulio
lavo ypatiško pasimatymo
FABRIKĄ.
tojai nubausti.
jungininkų laivyną ir sądėbuvo šitokios:
Vakarų Europoj, t. y.
pietuose
vokiečiai
užpuola
’
lius Salonikos uoste.
Užmušta 33 vyrai, 20 mo- su kunigaikščiu Jusofu.
Francuzijoj ir Belgijoj da
Iš Petrogrado atėjo žinių,
Vasario 1.— Vokiečiai pa- nakties laiku ant rusų pozi- bar eina dideli artilerijos Kai kurie lietuvių laikraš kad Šiaulių mieste, Kauno terų ir 6 vaikai; kartu 59 Prispirtas prie sienos kuni
gaikštis prisipažinęs prie
sigavę anglų garlaivį ”Ap- eijų prie Dauguvos, bet ru- mūšiai. Vokiečiai praneša, čiai išspausdino pereitoj są- gubernijoj, vokiečiai atidarė žmonės.
vaitėj
žinią,
kad
Vilnius
depam" atplaukė juo Į Suv. sai. juos atremia. Vidžių kad francuzai su anglais
Sužeista 51 vyras, 48 mo- suokalbio, o Enver Paša pa
didelę ginklų fabriką, kur
Valstijų uostą Norfolk, Va., apielinkej rusų lakūnai mė- bombarduoja jų pozicijas su Iga. Vieni sakė, kad Vilnių dirbama amunicija, kanuo- terįs ir 2 vaiku; kartu 101 skyręs jam laiką, per kurį
rusų orlaiviai, kiti gi
įpėdinis turėjęs apgal
ir prašė, kad šios šalies vaibombas 1 vokiečius. Apie nepaprastu Įnirtimu. Nuo uždegė
. les ir kitokie karei reikalin- žmogus. Taigi išviso užmu sosto
aiškino,
kad
miestas
užside

voti ir pasirinkti sau vieną
džia sulaikytų šitą laivą kai- Dubną austrai vartoja prieš į Belgijos pajūrio iki Vogėzų
gė nuo rusų artilerijos išo- gi daiktai. Tai esąs skyrius šta ir sužeista 160 žmonių. iš dviejų: ar pačiam nusižu
po vokiečių laimiki. AngliSrV^rn.^- kalnų žemė drebanti nuo vinių. Kaip dabar matyt, garsios Kruppo ginklų fabBeto da sugriauta arba
ar būti sušaudytu.
jos valdžia paskelbė, kad vo- deganti skystimą. Afrikoj kanuolių trenksmo. Tuo šita žinia buvo išmislyta.
Įrikos Essene,
Vokietijoj. tik aptrupinta 14 namų; su dyti,
15,000
vokiečių
bėga
iš
Ka

kiečių orlaiviai metė bombas
tarpu Paryžius ir Londonas Teisybė, Vilnius degė. Įsitaisę tokią fabriką Lietu griautos keturios dirbtuvės. Po to Enver Paša išėjo, o
merūno
į
ispanų
Gvinėją.
Jusof
uzį Liverpoolį, Birkenheadą,
iručio bravoras,
ui a v
ac, viena
vitna baž- kunigaikštis
~
1
• •• likos
1
sako, kad vokiečiai rengia Bet jį uždegė, matomai, ne voj, vokiečiai nereikalaus \vienas
Manchesterį, Nottinghamą, Vasario 6.— šampanijoj si i naują ofensivą (užpuoli rusų orlaiviai arba artileri gabenti ginklų iš Vokietijos, nvčia, viena koplvčia ir vie-1( ar-vtas- Paskui jį rado nena klebonija.
‘
. Sakoma, kad jis buSheffieldą ir kitas vietas. francuzų artilerija pašėlu mą). Gali būt, kad to ofen- ja, bet visai kas kitas, nes turės viską ant vietos.
siai
bombarduoja
vokiečių
Italai atremia austrų ata
Daug bombų nupuolė antįvo nuzud?tas.
sivo sulaikymui sąjunginin dabar Reuterio žinių agenApie tai papasakojo su
kas ant Monte Rombono. pozicijas, suardo jų apka kai ir pradėjo taip smar luros korespondentas iš Pe imti rusų vokiečiai belais tuščių vietų ir tos jokios Ar tas teisybė, kol kas ne
žinia. Tečiaus faktas yra
Vakarų Afrikoj francuzai sus, sudaužo nuodingų gazų kiai vokiečius bombarduoti. trogrado praneša, kad už viai. Jie sako, kad Šiaulių blėdies nepadarė.
rezervuarus
ir
didžiausi
gasu anglais užpuolė vokiečių
Grįždami atgal vokiečiu taktu, kad iš Konstantinoią gaisrą vokiečių valdžia fabrikoj dirba daugiausia
koloniją Kamerūną. Rusijoj zu debesiai užkloja pačių vo ŽUVO JAU 2.337.096 PRŪ uždėjo ant Vilniaus gyven lietuvių moterų ir francuzų orlaiviai paskandino dar . Polio turkų kariumenė likos
buvo susirėmimu visu fron kiečių pozicijas. Peronų avieną anglų laivą su angli- išsiųsta, o jos vietą užėmė
SŲ.
tojų 75,000 markių pabau belaisvių.
pielinkėj francuzų lakūnas
tu.
mis, su kuriuo žuvo 13 žmo- vokiečių kariumenė. Ką tas
Paskelbti Berlyne karės dos. Jeigu miestą butų už
reiškia, pirma nebuvo aišku,
Vasar. 2.- Muensterio pie numuša vokiečių orlaivį, ku nuostolių surašai parodo, degę rusų orlaiviai, tai var
nių.
VOKIEČIAI
SIBIRE
MIR

ris
užsidegęs
nupuola
že

bet
dabar nesunku dasiprotuose vokiečiai paėmė fran
kad per sausio mėnesi vien giai vokiečiai butų bandę
Vieną zeppeliną anglai pa
mėn.
Ties
Bapomu
vokie

ŠTA
BADU.
cuzų klausomąjį punktą, bet
tik Prūsijos armija neteko už tai gyventojus. Kores
šovė ir jis grįždamas norėjo tėti: vokiečiai gali bijoties,
vėliau buvo atmušti atgal. čiai nušovė anglų orlaivį. 36,500, kas su aukščiau pa pondentas sako, jog mies Amerikos vokiečiai išsiun nusileisti ant Amelando sa- kad
.... turkų garizonas
- .... nepriVokiečių
pozicijos
Francutinėjo
atsišaukimus
prašy

‘
‘
‘. Ant
Akacijoj francuzų artileri
los, bet olandai taipgi prade- t1
.Pne su°kalbio.
skelbtomis skaitlinėmis iš tas buvo padegtas. Ugnis
zijoi
ir
Flandrijoj
bombar

ja išsprogdino vokiečių aviso padaro Prūsijos nuos pasiekusi net veikiančios dami karės belaisviams Si jo ji šaudyt. Orlaivis tuo- ^a^P°J10 pussalio, kuris
municijos stotį Orbey prie duojamos visu frontu. Są tolių jau 2,377,069 vyrus. tarp Vilniaus ir Baranovi bire aukų. Atsišaukimuose met pasuko i šiaurę. Vie-^auK?.'a perėjimą per Dar
prisiųsta vo
miestyje.
Šampanijoj ir jungininku laivynas nuplau Bet reikia žinoti, kad Prū čių vokiečių armijos genera- sakoma, kad ištremtųjų Si nas anąlu žvejybos laivas danelius,
!lanellul5’ taipgi
^'P?1 P.nsiųstia
vo-
kęs
pas
Dardanelius
bom

I
biran vokiečių padėjimas y- pribuvęs į Grimsbv sako ma kiečių kariumenė.
Vogėzuose artilerija smar
sijos armija, tai da ne visos lio štabo butą.
barduoja
Teke
Burnu
ir
SeDurnos tęs vokiečių zeppeliną "L—j P. S. Vėliausios telegrakiai bombarduoja vokiečių
Vokietijos spėkos^ Čia da Labai gali būt, kad ugnį ra pasibaisėtinas.
dul
Baro
fortus.
atstovas
Miliukovas
pasak- 19” Įkritusį Šiaurės jūron
pozicijas. Į pietvakarius
uivu 17105 patvirtina žinią, kad
nepriskaitvta
Bavarijos, pakišo koks nors rusų šni
i
kes:
"Daugelis
ištremtųjų
nuo Chauny vokiečiai nušo
ir
iki
pusei
jau
pasinėrusį
zf^f^U05505^^^0^11115 15^_
Saksonijos ir Viurtember- pas, norėdamas sudegint vo
Sibiran vokiečių ir austro- ant orlaivio pūslės matėsi k rujų nužudytas.
vė žemėn francuzų orlaivi; GINKLŲ FABRIKĄ IŠLĖ gijos armijos, Kiek tos tu- kiečių įstaigas.
KĖ f PADANGES.
vengrų, senų vyrų ir mažų apie 20 vokiečiu užsikabinu
sužeisti lakūnai paimti ne
rėjo nuostolių, nežinia. Su
vaikų, paleista be maisto;
laisvėn. Berlynas praneša, Iš Bukarešto pranešama, l rašai da parodo, kad per
RENGIASI I daugelis jų serga ir nuturė sių. Jie šaukėsi pagalbos, ŠVEICARAI NUTRAUKĖ
kad tarp Styro ir Stochodo kad Čekijoj, Pilseno mieste sausio mėnesi buvo užmušti RUMUNIJA
tečiaus anglai negalėję juos
KARŲ.
dami šiltų drapanų miršta gelbėt, nes jų buvę daugiau; VOKIETIJOS VĖLIAVĄ.
upių vokiečiai išmušė didelį išlėkė Į padanges didžiausia 5 vokiečių generolai ir 24 la
rusų buri. Ties Rocegno ginklų fabriką, kur buvo kūnai. 14-tas prūsų pulkas Sąjungininkai sako, kad šalčio mirčia.” Telegramos jie galėtų anglus nuveikti, Iš priežasties kaizerio gi
Rumunija tuojaus prie jų gi nesenai sakė, kad vien tik jų laivą paimti i savo rankas mimo dienos, Vokietijos
aušrai atremia italų atakas. daromos pagarsėjusios aus visai prapuolė.
prisidės.
Telegramos skel Novo Nikolajevske mirė nuo ir nuplaukti Vokietij|^An- ambasada Lausanne (Švei
Albanijoj priešakinė austrų trų 12 colių armotos. Fab
sargyba be mūšių pasiekia riką susidėjo iš trijų milži VOKIEČIAI GAVO RU bia. kad Rumunijos kariu- karštinės 7,000 vokiečių be glai nenorėdami pat^Jr vo carijoj) iškabino Vokietijos
niškų triobų ir visos tris li MUNIJOJ 1,600,000 TO menė jau baigiama mobili laisvių.
Matia upę.
kiečių nelaisvėn, paliko juos vėliavą. Susirinkusi minia
zuoti
ir
koncentruojoma
vėliavą tuojaus nutraukė,
NŲ DUONOS.
ant jūrių likimo malonei.
Vasario 3.— Italijos laik kos nušluotos nuo žemės,
Bulgarijos
ir
Vengrijos
pa

KYNŲ
REVOLIUCINIEmat
ekspliodavo
medega,
iš
sudraskė
ją ir sumindižojo.
Vokietijos valdžia dabar
raščiai skelbia, kad Turkijos
Anglai buvo paskelbę, sieniuose. Parliamentas užkurios
buvo
daromos
bom-1
Šveicarijos
valdžia turėjo
RIAI SUMUŠTI.
praneša, kad tas zeppelinas
sosto Įpėdinis Jusof Izedin
kad
jie
užpirkę
Rumunijoj
gvrė
karės
reikalams
jau
Kynų valdžia praneša, su žmonėmis žuvo. Vokiečių prieš Vokietijos ambasadą
liko nužudytas, nes susekta, bos. Ekspliozijoj žuvo 200 ' visus atliekamus javus, taip
120
milijonų
dolerių.
Vokie

žmonių.
kad jos kariumenei pasise snauda kaltina olandus, ku atsiprašyti.
kad jis norėjęs atidaryti są
kad vokiečiai tenai jau nie tija persigandus.
kė sumušti Szechunano pro rie netik neleido pažeistam
jungininkams Dardanelius.
ko negausią. Bet dabar pats
ŠVEDŲ
SOCIALISTAI
vincijoj
revoliucijonierių orlaiviui ant savo salos nu BOMBARDAVO DEDEGrįždami iš Anglijos vokie
Londonas praneša, kad vo
NORI TAIKOS KON
VOKIETYS
RUSIJOS
spėkas.
Esą
užmušta 200 sileisti, bet da pasitiko jį šū
GAČĄ.
čių orlaiviai paskandino An
kiečiai gavo tenai da 1,600,FERENCIJOS.
PREMJERU.
revoliucijonierių
ir
paimta
viais.
glijos anglinį laivą ”Franz
000 tonų javų. Krūva duo
Sąjungininkų eskadra,
Fischer,” su kuriuo žuvo Švedijos parliamente so-. nos.
Telegramos praneša, kad daug kulkasvaidžių.
l susidedanti iš 16 kariškii
ŽUVO 3.000,000 RUSŲ. laivų, bombardavo bulgarų
13 žmonių. Vienas iš zeppe- cialistai padarė įnešimą,.
Rusijos premjeras Goremylinų, kuris buvo pašautas, kad Švedija sušauktų neut-j NUSKENDO 160 JAPONŲ kinaą rezignavo, o jo vieton POPIEŽIUS DARO BOM
Rusai prisipažįsta, kad uostą Lago. o taipgi Dedegrįždamas iš Anglijos žuvo ralių valstybių konferenciją! Netoli Hong-Kong, Kynų paskirtas tūlas M. Šturmer,
BAS.
jie neteko jau daugiau, kaip gačo gelžkelio stotį ir bul
šiaurės juroje. Francuzijoj ir pabandytų, ar negalima pakraštyje, japonų garlai iki šiol Rusijos politikoj da
Laikraščiai paskelbė, kau 3 milijonai vyrų. Bet užtai garų kariumenės kazarmes
ir Belgijoj veikia tik artile butų kokiu nors budu ka vis ”Daižin Maru” susikūlė negirdėtas žmogus. Iš pa Vatikanas įdėjęs daug pini jie sakosi turi paėmę dau ten pat. Vienas kariume
rija. Rusijoj ir Balkanuose riaujančių valstybių šutai-' su kitu laivu ir nuskendo su vardės matyt, kad tai tik gų į Amerikos fabrikas, ku giau, kaip 1,000.000 belais nės traukinis likos sudau
jiermainų nebuvo.
kyt.
'160 žmonių.
ras vokietys.
vių.
žytas.
rios dirba karei bombas.
<
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Peržvalga.

į
■

į

tik tokiuose dalykuose ir at
sitikimuose kame abiejų sro
vių atstovai sutiks.”

jus graso musų visuomenei,
pamokslai — ir tas viskas . gose net ir tokio Vinco, ku
ypač musų jaunimui — užsi
paprastai be jokio literatiš rį ji žino esant be talento,
krėsti cicilikizmo dvasia. Tas
ko
skonio ir da neretai ne- be mokslo ir gabumo. Ne
cicilikizmas, paeinantis nuo
sinori įvardyt, o aš žinojau
Kemešio organas piksta,
musų socijalistų ir laisvama
Europoj literatūra yra taisvkliška.
nių. pasirodo turįs visas ypa dailės dalykas. Literatūra
Nenoriu kalbėti sykiu a- Europoj tūlų musų laikraš kam socialistai kalba žmo
tybes užkrečiamos ligos.”
Įpie visų tautų literatūrą A- čių redaktorius kaipo pilnai nėms apie tikėjimą. Girdi:

Na, jei tautininkai mano
šitokiuose
dalykuose eiti su
TAUTININKAI VIENIJA
klerikalais iš vien, tegul sau
SI SU KLERIKALAIS. į eina.
Socialistai negali
Šitaip kalbama ant to pa
Brooklyne 30 sausio buvo veikti su jais ranka-rankon
suvažiavę keliatas vyrų is net ir šelpimo klausime. So- lies "Darbininko" puslapio,
tautininkų ir klerikalų sro , cialistai niekados nesutiks kur tilpo kun. Kemešio augvių susivienijimo arba, kaip [šelpti tokius žmones, kaip ščiau minėtas straipsnis.
jie pavadino, "koalicijos” ti Gabrys, o klerikalai pasky Iš šito palyginimo pasiro
rė jam jau $2.000 iš surink do. kad pas kun. Kemešį yra
kslu.
Apie šitą suvažiavimą tų aukų. Toliaus klerikalai dvilinkas doros supratimas:
mes išgirdom tik dabar, ka iš surinktų alkaniems žmo Jeigu jį kas šmeižia, tai tas
da jisai jau praėjo, ir tik da nėms šelpti pinigų samdo yra priešininko silpnybe,
bar patyrėm, kad tan suva- svetaines pamaldoms laikyt, "nes jeigu idėjinėje kovoje
žiaviman buvo kviečiami ir o dabar kalba, kad reikia da griebiamasi ypatų šmeiži
socialistai.
Apie tai rašo ir maldaknygių išleisti už mo, tuo pat parodoma, kito
tuos pinigus. Socialistai su kių ginklų nei nėra." Bet
dabar ”Ateitis:”
"Musų socialistai, kurie bu- Į tuo negi sutiks. Socialistai kada kun. Kemešio laikraš
vo lvgiai taip kaip ir katali sako, kad alkaniems žmo tis kriminališkai šmeižia so
kai kviesti 30 d. konferenci- nėms reikalingiausia yra cialistus, tai tas jau nėra
jon. griežtai atsisakė, net n?- duona.
Taigi ir šelpimo jo silpnybe ir neparodo, kad
nurodydami motyvų, ne tik
dalyvauti konferencijoj ir ne klausime koalicija tarp so švaresnių ginklų pas jį nė
tik įeiti koalicijon su kitomis cialistų ir klerikalų negali ra.
lietuvių srovėmis, bet dar sa^ ma.
šitokios logikos laikyda
vo oficialiame atsakyme n'et
O ką jau kalbėt apie išga miesi mes galėtume rašyti:
pabriežė. kad ’LSS. nemano
eiti blokan su ALTS.’ šitais vimą Lietuvai laisvės!? So "Kunigai mus šmeižia, nes
žodžiais, matyti, duota supra cialistai rems revoliuciją, o faktų prieš mus neturi. Bet
sti, kad net ir atsitikime, jei kunigai valdžią.
mes jų ne šmeižiam. Teisy
gu ALTS. norėtų tartis vien
bė, kad tai yra šaika paleis
su socialistais ir be klerikalų[ Apie Lietuvos atstatymą tuvių, vagių ir žmogžudžių;
— ir tai socialistai nemano irgi vargiai galima butų su
teisybė, kad tai yra doriškai
eiti blokan.’
sitaikyt. Socialistai norės, supuvusi gauja liurbių, bet
"Deja, mes dar tikrai neži kad visų pirimausia butų
nome. kiek šitas LSS. Pildo atlygintos bėdinu žmonių mes jų nešmeižiam. Mes tik
mosios Tarybos tarimas su-1
pranešam visuomenei, kad
tinka su norais ir nuomonė skriaudos, o kunigėliai sa ji saugotųsi nuo tų nedorė
mis LSS. narių.
Oficialia-! kys: ne, pirmiausia reikia
me sekretoriaus pranešimej bažnyčias ir klebonijas at lių. nes visiems aišku, koks
baisus pavojus gresia musų
aiškiai pasakyta, kad nutar statyti.
jaunuomenei užsikrėsti to
ta dalyvauti konferencijoj di
Taigi Rrooklyno "koalici ištvirkimo liga. Bet visi
džiuma balsų. Reiškia, pa
bendro matot, kad mes jų ne šmei
čiame Pildomajame Komitete jos” konferencija
buvo žmonių, kurie bendrai: veikimo pamato projektuo žiam !”
konferencijai pritarė. LSS. jamai tarybai nesurado. O
narių gi tarpe reikia manyti, jei tas klausimas butų gerai
Ką ant to pasakytų kun.
bendrojo darbo arba koalici-'
Kemėšis?
Ką ant to pasa
jos šalininkų yra daugiau ne spaudoje apkalbėtas, rasit kytų kiti kunigai? O jie su
gu Pildcmojoj Taryboj. Bet toki pamatą butų buvę I
faktas lieka faktu. Musų so galima surasti. Ir jei tuo socialistais taip daro.
cialistai per savo oficialę ir vy met socialistai nebūtų pri
riausiają Įstaigą iš visų pusių sidėję, tai galima butų juos BAISIOS KUNIGŲ MOKS
save apsitvėrė kyniška siena
LO PASEKMĖS.
(nes net "nemano eiti blokan ir apkaltinti. Dabar gi sosu ALTS.’ kad ir prieš kleri cialstai tik parodė, kad jie
Juodašimtiška musų ku
kalus) ir galutinai (bent tuo nenori dirbti tuščio darbo.
nigų agitacija prieš pirmei
tarpu) save atskyrė nuo visus t
vius kas diena išduoda vis
lietuvių visuomenės.”
VIENAIP SAKO, KITAIP baisesnes pasekmes.
Mes
Kas gi čia kaltas, kad soda neužmiršom, kaip prikurELGIASI.
cijalistai "koalicijos” konfe
stvti kunigo katalikai už
rencijoj nedalyvavo? Mums i Kunigas Kemėšis duoda Į puolė plakatų dalintojus
rodos, kad LSS. pildomojo: savo laikraštyje atsakymą prie bažnyčios Detroite; da
komiteto ir sekretoriaus už, tiems žmonėms, kuriuos jis neišnyko "iš musų atminties
tai kaltinti negalima. Be vadina savo "nedraugais,”! tokių pat fanatikų užpuoli
organizacijos pritarimo jie j kurie ji buk tai šmeižia. Iš- mas ant prakalbų rengėjų
negalėjo siųsti delegatų ton! rokavęs visus daromus jam ir kalbėtojo Hoosick Fallse,
konferencijon. O tokio pri užmetimus, jisai sako:
’’Aš už juos visus nepyks o šiomis dienomis tokių ži
tarimo negalėjo būti, nes ši
Jie dažnai gali būti ir nių ateina jau ir iš Philadeltas klausimas spaudoj visai tu.
naudingi. Viena, jie priver nhijos. Mat. tenai atvažiavo
nebuvo svarstomas. Tauti čia žmogų gilinties į save ir kalbėti kun. Mockus ir prie
ninkų "partijos” komisija, žiūrėti, ar ištikrujų nėra tie bažnyčios buvo dalijami ant
kuri šitą konferenciją šau-j sos daromame užmetime. An gatvės pakvietimai i tas
kė, darė viską tylomis. Net tra. jie dažniausiai parodo prakalbas. "Kovos” kores
silpnybe. Nes jei
ir pakvietimus išsiuntinėjo priešininku
gu idėjinėje kovoje griebia pondentas sako, kad kun.
tylomis. Tiesa, apie "koali masi ypatų šmeižimo, tuo pat Kaulakio parapijonai išėję
ciją” buvo rašoma, bet tai parodoma, kad kitokių, geres iš bažnyčios tuojaus ir už
buvo tik šiaip sau liuosos nių ginklų nei nėra. Trečia, puolė:
jie kelia sąmonę musų visuo-■
diskusijos. Rimtai tų dis
"Netrukus pasigirdo riks
kuri pamato aiškiai
kusijų niekas neėmė. Apie menės,
priešininku veidą, ju kovos j mas. Ogi pamatėm, kad tie
šaukiamą suvažiavimą visai I budus, gali pasibiaurėti jųjų J du fanatikai drasko plakatu
nebuvo kalbos.
dalintoją 14 m. vaiką S’nartaktika ir apsisaugoti pati
moką. Vienas judviejų tai
nuo panašios taktikos varto
Taigi čia ne socialistus jimo.
buvo B., o kitas gana ’šventareikia kaltint, bet tautinin
blyvas’ katalikas, kuris net
kus. Jiems reikėjo išsiunti Pasakyta labai gražiai.
per mišias renka pinigus baž
nėti savo sumanymą visiems Bet kasgi iš to gražaus pasa nyčioje.
”Su jais dar buvo primokviečiamų sriovių laikraš-Į kymo, kad ant to paties žin
gsnio
rodoma
juodžiausia
kinti
penki vaikai, kurie mušė
čiams oficijaliu keliu. Pakė
Sharmoką; nekurie jų varto
neapykanta
tiems
žmonėms,
lus šitą klausimą spaudoj,
jo užlenktus peilius, kuriais
gal butų paaiškėję ir užda kurie nepriguli prie kun.
daužė Sharmokui rankas ir
viniai tos "koalicijos.” Nes! Kemešio partijos. Tik pasi- šonus. Vaikai šaukė, mušda
ištikrujų dabar niekas neži klausykit kaip piktai kalba- mi: ’Ko tu mušies. čia atėjės
pas musų bažnyčią?’ O tie
no, kam tas viskas daroma, kun. Kemešio laikraštis adu
vyrai turėjo Sharmoką už
ką suvienytų sriovių taryba pie socialistus:
ranku
ir vilko skersai gatvę
”Ant galo p. X. ,vėl prabilo.1
veiks. O kada tas neaišku,
neva
areštuoti.
Pamačiusi C.
sujudino kiekvieną širdį ir
tai visi tie žygiai išrodo tuš kvietė
Sharmokiutė
savo
brolį to
visus stoti kovon su
čiu darbu. Visos komisijos susiorganizavusia šaika palei kiame pavojuje, puolėsi jo
ir tarybos paprastai renka stuviu. žydbemių. kraugerių gelbėti, prašydama B., kad
paleistų. — Tu taipgi turi
ir civilizacijos, kulturo? grio
mos tiktai tuomet, kada jos
būt,
girdi, areštuota, nes per
yra reikalingos žinomojo vėjų.”
visas mišias sėdėjai, neklau
darbo atlikimui. Tverti gi Tasai p. X. turi būt koks- pei. — atkirto katalikas.
tarybą ir paskui kalbėti, nors klerikalas ir jis savo
”Ant riksmo subėgo sve
kam ji reikalinga, ką ji turi prakalboje tokiais žodžiais timtaučiai. žydai, atėmė vai
koliojo socialistus. Dides ką ir paleido. Fanatikai, ne
veikti, išrodo juokinga.
tekę aukos išvaikščiojo kas
Taip dabar yra ir su ”ko- nio šmeižimo negali jau bu-! sau.
alicijos” taryba. O taip yra ti. Vadinti visus iš eilės so
'Pas vyčius buvo patėmydėlto, kad apie jos uždavi cialistus ”susiorganizavusia: ta labai pakilus ūpas... Ne
nius spaudoie visai nebuvo šaika paleistuvių,” "krauge kurie j’\ atbėgę ant mūšio
mindžiojo plakatus,
kalbėta.
Tik suvažiavus riais” ir tam panašiais var vietos,
užkabinėjo
gatviniais žo
dais
reikia
būti
netik
be
gė

pradėta teirauties: "kokiuo
džiai
praeives
mergaites ir
se dalykuose butų galima dos ir doros, bet ir be proto. šaukė:
bendrai veikti?” Atstovai O tečiaus kun. Kemešio lai
”’Prr’-’Vs! prakalb-'® - *
South
ketvirtos!...
štai
pripažinę, kad gali būt trįs kraštis iš tos beprotiškos
pliovonės
netik
nepasipikti

jiems!
’
”
pamatiniai bendro veikimo
no. bet išspausdino ją kaipo
dalykai:
Tai, nriz' kokio sužvėrė’"
”1) šelpimas nukentėjusių kokią evangelija ir nuo sa mo vedq sėjama žmonių ”
rno karės: 2) Lietuvai lais vęs da pridūrė šitokį paaiš dįsn?
’kanta. Afnsų
kinimą:
vės išgavimo reikalas ir 3)
Lietuvos ekonominė restau(atstatymas). O k?
priemones, tai prip .dn:a,
k ’ bus galima išvien veikti

Rašytojai.

! Skaitytoju Pastabos.

turi daugelį taisyklių, ku
rias rašytojas turi žinot ir merikoj, nes nežinau, apart neliteratiškus žmones, o čia "pas apšviestus ir kulturinjis nuo savęs da moka pieš angliškosios ir mūsiškės. jie tuoj’ griebiasi už plunks gus žmones yra taip: daly
ti tiek paveiksluotas, suriš Mūsoji taip žemai jau liko nos ir išsyk tampa redakto ko išguldymui kviečiamas to
tas ir žingeidžias mintis, pastatyta, kad tiesiog prisi riais ir rašytojais. Neste dalyko žinovas.”
Kunigo organas nori tuokad jos darosi gražiomis, eina abejot, ar tokia litera bėtina, kad musų literatūroj
ir protą bei jausmus judi tūra galima vadinti daile. tiek mažai dailės, tiek ma mi pasakyt, kad socialistai
nančiomis. Kaip artistas Daugelis redaktorių nėra žai literatiškumo ir tokia be nekultūringi žmonės, nes ti
A. Ručas. kėjimo išguldymui nekviečia
turi žinot visas tėpliojimo rašytojais. Kiti jų ir rašyt tvarkė.
kun. Kemešio.
taisykles ir da turėt talentą, gramatiškiau pramoko tik
Bet jeigu taip, tai ir kuni
kad padarius patraukiantį redaktoriais būdami. Euro Kodėl Jehova lipino
gai
yra nekultūringi žmo
poj
jie
negalėjo
įsiveržti
net
paveikslą, taip ir rašytojas
įsu
paprastom
koresponden

nės,
nes socializmo išguldy
turi žinot savo šakos taisyAdomą
iš
molio.
mui jie nekviečia to mokslo
ies ir būt talentuotu. Tuo cijom į jokį laikraštį, čia
jie.
redaktoriai,
rašytojai,
li

žinovų,
bet patįs apie jį
met tik jo tvariniai būna
Nors
antrame
"Būties
”
pliauškia.
smagus skaityt ir nepadaro teratai. Jie taiso kitų raš
♦
*'
*
literatūros į skudurninkę. tus ir sprendžia apie jų ge skyriuje ir pasakyta, jog su
Tokioj literatūroj daugiau rumą. Net gramatiškai ra tvėrė Dievas Jehova (Jah- I R. Karuža 5-tam "Vieny
minčių, surištų minčių, jos šyt nemokanti žmonės kala va) "jmogų iš žemės dulkių bės Lietuvninkų” numeryje
sminga į skaitytojo atmintį, eiles, apysakas, straipsnius, (?) ir įkvėpė į jo burną gy rašo: "...Gi vadovai tarėsi.
jos daro ant jo įspūdį, jis monologus ir kitką. Redak vasties kvapą,” vienok, su Laiškai bėginėjo iš vieno
jaučia literatūroj didelį da torius taiso, perrašo ir tal lig liaudies padavimų, užsi Amerikos krašto į kitą.”
lyką ir gerbia ją. Būti Eu pina. Viena — jis turi dėt likusių tarp žydų, Jehova
Jeigu tai butų parašyta ne
ropoj rašytoju, tai ne Ame tokius raštus į laikraštį, nes nulipino Adomą iš molio. Pa tokio rimto vyro ir ne to
rikoj; mat ten turi būt tik atsakančių sandarbininku našus padavimai randasi ir kiam rimtam laikraštyje, aš
ru amatninku toje dailės ša turi mažai arba neturi ne pas krikščionis.
niekad nebūčiau patikėjęs,
Bet
kodėl
gi
Jehova
nuli

vieno,
kita
—
reikia
"rašy

koje. Atsimenu, aš pats
kad laiškas gali "bėginėti.”
*
*
T
pradėjau rašyt į rusiškus toją" užganėdinti, nes jis pino Adomą iš molio arba
laikraščius da 13 metų bū yra agentas, skaitytojas ar "iš žemės dulkių." kaip to
"Ateities” koresponden
damas.
Draugai girdavo šiaip ką gerą laikraščiui da nori kai-kurie "Būties" ver tas, rašydamas apie So. Bos
mano rašinėlius, stebėjosi, ro. Kartu tai pasakyt, bet tikai, o ne padarė jo iš atsa- tono lietuvių kooperacijos
kaip jie geri, bet kaip nu- leidėjas prašo talpint ir re kantesnės, tirštesnės me- balių, kur buvo tiek daug
nešdavau į redakciją, visa daktorius turi taikytis, kad; degos? Tuom, jog žmogus kumpių ir dešrų, pasirašo
da jie buvo negerai parašy vietą palaikius. Taip yra "vėl” pavirsta "žemės dul vienas "Suvalgęs vakarienę”
ti. Pykdavau pats ir mano veik visose lietuvių redakci-! ke.” kaip daugelis mano, ne ir išreiškia da pageidavimą,
draugai. Bet vėl už plunk I jose. Negana to, pats reda galima išsisukti. Sulig ma kad kooperacija rengtų to
snos ir net naktimis dro ktorius. kaip sakiau, tankiai nęs, Jehova lipino pirmą kių vakarienių tankiau. Aš
literatas. Užtenka žmogų iš molio tik delei to,
žiau. Šimtas straipsnelių, nėra
jam
gaut
gramatiškai para- jog žydiška legenda apie žy pimislinau sau: na. tas vyras
eilučių, apysakaičių liko ma
turi turėt apetitą!
no parašyta iki aš buvau 15 . syta raštą, kaip jis su noru dų tautos paėimą, pradedant‘
*
♦
*
metų ir iki mano pirma iį deda laikraštin ir tikisi, nuo pirmo žmogaus (Ado
apysakaitė tilpo laikraštyj jog jo sandarbininkas tinka ■ mo), susidėjo dar tais lai-! Kun. Kemešio organas
"Libavskij Viestnik.” Pra IĮ rašytojų eiles. Neretai; kais, kada žydai savo nami ivedė "Moterų Skyrių.” Na.
dėjus tilpti vienam-kitam matai laikraščiuose ir net! nius dievus, savo penatus Ii- Į ką-gi senberniai gali žinoti
Kunigams
rašynėliui rusiškuose laik knygose eilių be atsakančių: pino iš molio. Žinoma gi, apie moteris?
jog
paprastai
žmonės
tve

taisyklių
ir
be
jokios
poezi

net
ir
nepritiktų
viešai
aoie
raščiuose jau jaučiaus gana
ria
savo
dievus
pagal
savo
jos:
matai
ir
kitokių
raštų,
moterų
reikalus"
kalbėti,
nes
prasilavinęs ir susilaukėme
išveizdą
ir
prisitaikant
prie
tai uždraustas jiems "vai
lietuviškų
laikraščių — kuriems vieta pečiuje. Ir da
savo
ypatybių.
Kokia
tau

.
stebėtiniau,
kad
tūli
redak

sius.
”
"Vilniaus Žinių." "Lietuvių
* * *
ta,
tokie
ir
jos
dievai.
Jei
toriai
mėgsta
pasirodyt
ži
Laikraščio” ir toliau kitų.
Tiesa. "Vilniaus Žinios” įdė novais. Atsimenu, pasiun- žmonės lipina savo dievus iš
Sakoma, jog Biruta arba
davo daugiau mano rašynė- | čiau sykį į "Vien. Liet." apy- molio, jei žmonės tveria Birutė yra lietuvių tautiškas
lių. tečiaus ir tai didžioji jų ! sakaitę, kada ji da buvo pa žmonių paveikslus iš "žemės vardas. Man gi rodos, kad
dalis grįžo atgal ir pateko Į žangesnė. Ten buvo kalba dulkių,” tai ne negeresnių tas vardas yra teutoniškas
pečių. Turiu pasakyti, kad ma. kaip vienas katalikas skulptorium pasirodo ir jų ir paeina nuo vokiečių žolietuviškoj, taip ir rusiškoj įpuolė į misteriją po keiks- dievai. Jei kokiai-nors tau dižo Bier (ištark: bvr —
kalboj nė sintaksinių, nė or įmingo kunigo pamokslo ir tai nežinomas drožimas iš alus). Jei gali būt "biras,”
tografijos klaidų nedariau, į kaip jis atrado, jog jis pats, medžio, akmens arba kitos "birutis,” tai kodėl negali
bet kaip man redaktoriai jo pati ir vaikai eis į praga medegos, tai tas pat negali būt "birutė?”
nurodydavo, vis buvo vieno rą ir todėl nusprendė visai būt žinomu ir jos dievams.
Prof. Gnaiba.
kia ar kitokia literatiška atsiskirt nuo bažnyčios. Pagal dievų gyvenimą, pa
stoka, arba nekalbėjimas į Antgalvį tai apysakaitei da remtą iš senovės legendų,
Szrapneliu išradėjas.
dienos klausimą, arba min viau "Permaina." Sirvydas, mes susipažįstam taipgi ir
Šrapnelis (Shrapnel), tai
čių negvvumas, arba pavei kuris mėgsta girties žinąs su tų žmonių gyvenimu, ką
sutvėrė
tuos
dievais.
Tai
buvo Anglijos generolo var
kslų smulkumas, arba per literatūra ir kitus peikia,
šiame
ir
guli
įvairių
tautų
"mokina,
”
išbrėžta
mano
das,
kuris apie šimtas metų
daug "dažų” ar kas kitas.
mitologijų
tėmijimo
branantgalvį
ir
padeda
"Kaip
tam
atgal
išrado sprogstan
Visi nurodydavo, jog turiu
duolis.
Mitologiški
pasakoti šovini. Tečiaus iš pra
talentą, bet liepė išvystyti Kunigas padarė socialistą."
iimai
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prieš
mus
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so
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ii. susipažinti su literatūros
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betę. Pirmu kartu Henry Shranuilstantis darbas ir nepytautų
istorija,
geriau
kaip
!
dieviu
nevirto.
Ir
net
antrapnelio išradimas buvo pa
kimas iki to, kad daugiau
istorikų
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Ir
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vartotas mūšyje ties Suri
nerašyt, privedė mane prie
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pirmus
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taisymas!
Ką-gi
galite
tinamu,
1804 m. Bet tikrai
to. kad 1906 ir 7 metuose jau
du
protėvius
iš
molio
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įkėtis
apie
smulkesnius
dalvpragarišką
jo veikmę pama
galėjau būt geru sandarbitvėrė
juos
iš
žemės
dulkių,
tyta tik 11 metų vėliau mū
ninku tokių laikraščių kaip ' kus?
tai
tas
tik
reiškia,
jog
žvdišyje su francuzais ties Wa■
Aną
sykį
"Keleivis"
juo"Rus,” "Novaja žizn,” "Na
škų
legendų
tvėrėjai
darė
terloo. Gen. George Wood,
ša žizn,” "Ruskaja Gazieta” Į kais ar rimtai pastebėjo,
žmonių
naveikslus
iš
molio
kuris komendavo tenai ang
ir "Volna.” Kaip matote, • kad netoli visi lietuviškų
arba
iš
žemės
"dulkių,
”
tai
lų artileriją, pasakė, jog be
■
laikraščių
redaktoriai
yra
pradėjus nuo 13 metų am
yra,
iš
medegos
paimtos
iš
šrapnelių jokios anglų pas
žiaus ėmė iki dvidešimtų iš zecerių išsivystę. Da bu
žemės.
tangos
nebūtų atėmusios iš
tų
pusė
bėdos,
nors
ir
gana
metų, kol galėjau būt atsa
Senesniais
laikais
žmonės
francuzų
La Haye Sainte
keblumo,
jei
iš
zecerių,
bet
kančiu sandarbininku, nors
pozicijų.
nuo visų mano draugų pilė- j kiti būdami paprastais kle- sau reikalingus daiktus dir
Anglijos valdžia po tam
si pagirimai nuo pat pra Irikais, kunigais (net viduti bdavo arba iš medžio, arba
džios. jog aš rašau gerai. nio mokslo nebaigusiais) ir lipindavo iš molio. Dievus pripažino šrapnelių išradė
Tie "geri” raštai pamatė kitais, niekad literatūroj gi iš molio buvo patogiau li jui $6.000 algos kas metai.
ugnį. Žinojau ir daugiau nesilavinę ir nebandę net pyti: ir lengviau, ir grei Jisai mirė 1842 metuose.
paskui gabių ir likusių žino būti gero laikraščio sandar- čiaus, ir gražiau išeidavo.
mais rašytojų, kurie irgi bininkais, griebiasi už re Veikiausiai ir žydų bočiai Ar žinot kadpirma įdėjo daug vargo ir daktoriaus vietos ir varo lipino sau molinius dievus.
Alus yra seniausis gėri
Pa Tai bent patvirtina legenda
darbo, kol susipažino su li "literatišką” darbą.
Rankraš
teratūros ypatybėmis. Eu skaitykite "Kataliką," jei apie pirmąjį žydų protėvį. mas pasaulyje.
čiai
rašyti
3,000
metų
prieš
gu
norite
apsipažinti
su
li
Kada dėjosi toji legenda,
ropoj, kaip matote, neužten
Kristaus
gimimą
rodo,
kad
Grei jos tvėrėjai turėjo prisitai
ka mokėt gramatiškai ir teratūros "perlais.”
sintaksiniai rašyt, kad likus tai pasakysite, jog jei "Ka kyti prie sąlygų, tais metais net tuose primityviškuose
laikraščių
sandarbininku talikas,” "Sandara,” Baro viešpataujančių tarp žydų laikuose darymas svaigi
bei rašytoju. Kas kita Ame no "Žinios” ir kiti tokie laik tautos bočių. Kadangi žy nančių gėrimų iš miežių ar
rikoj: čia literatūra paver raščiai yra literatiški, tai ir dų bočiai lipino savo dievus kitokių grudų buvo plačiai
sta iš dailės dalyko į bile i stockyardiniai darbininkai iš molio, tai panašiu tvėrėju žinomas.
ir sutvertoju buvo ir jų vykokia maklakienę: eilės ra- gali būt literatais.
Liežuvio viršūnė yra jau
anje kopūstus ir laši- Taip žemai literatūrai nu riausis dievas Jehova.
r;’ėmis kiti rašo savo puolus pradeda vis daugiau Dabar aišku, kodėl Jeho sliausia žmogaus kūno da
lis.
biografijas, ir tos pilės tik atsirasti naujų laikraščių va lipino Adomą iš molio.
M.
Bev.
Žodžiai. žodžiai, veik da’1- steigėjų, nes bile kas gali
■'au nieko: " "kms r-'o?”n<3 •ut redaktorium ir sandarGrinlandijoj kai-kurie ’eT-p ♦erSĮa litera Apskaitoma, jog pasauly dynai turi pusę angliškos
’ *os literatures
tą. ją niekia ir padaro je vro 2,500,000 žmonių su mylios storio.
c 'b'rri" •
’ "u rašvtojas skudurą iš jos. Nestebėti akiniais.
Kiekviena rūgštis, k'do
dr?,’i<r’o
-ri-ą T»’1'yko nežino. 1"
’ '"’ albėtr apie na. kad paskui publika pra
"Kalbėtojas turėjo omeny
antai
sierinė azotinė ir ’-JŠalt?
oras
yra
geriausias
parapija?
i
—
tdeda
neguo<W
nemėgt
b k?. A|..sa: os daromos
je musų sucijalistus. Be'’ *tos,
tirpina
ledą taip kain
• . ieš ne pati’"1" • ,s p. a>. jos. Ji mat" ’"*C. dškus” laikas nrCo darbui: geriau
tant šiuos žodžius, man
j pagalvoti, koks L-s
ugnis.
pasidarė, koks baisus pavo galas?
koresponden< _ se
sakomi darbus laikraščiuose ir kny- sia veikia smegenis.

KELEIVIS

Už pagarsinimus nei redakci apreiškė, kad moters negali;
FITCHBURG, MASS.
Kuomet pereitais metais’ HYDE PARK, MASS.
ja, nei administracija neatsako. kišties į bažnyčios reikalus. Kunigo Kemešio prakalbos čionai du socialistai teiravo- j
Tamsunai norėjo suardyti
Skaitytojai patįs turite save
si apie įkūrimą "ekspreso,”

Kas mums rašoma.

Toronto, Ontario, Canada.
Sausio 22 d. čia buvo vestuvės, į kurias atsilankė
taipgi ir žinomasai čionai
narsuolis, kuris niekad ne
praleidžia progos, kada tik
pajunta kur-nors bačkutę,
ar tai krikštynose, ar vestu
vėse, ar šermenyse. Nors ir
neprašytas jis visur įlenda,
pasitikėdamas savo drūtu
mu, na, ir begėdiškumu.
Atėjęs į vestuves, kad pra
dėjo pajuokti kitus vyrus,
žadėdamas susidėti juos vi
sus kišeniun, tai nabagas
galinčius šiandien dejuoja
apraišiotas, už ką pamokėjo
gydytojui 10 dol. Tai mat
tau ir dėtis į kišenius.
Taipgi čia pereitą nedėlią
lietuviai norėjo pasiųsti
anan svietan tūlą rusą, kad
iš jo kišenių paėmus pinigus,
kurių jis pusėtiną pluoštą
turėjęs. Užpuolikai likosi
areštuoti. Rusas apskundė
užpuolikus už apiplėšimą.
Tai vis tamsumo ir girtuok
liavimo pasekmės.
J. Jakimavičius.

pripažįsta, kad jos;
.
socialistų vakarėlį.
Cleveland, Ohio..— Sausio
bedušės),
kad jos nevertos Sausio 30 d. įvyko čia pra i tai klerikalai pradėjo šaukt,
tiems už maža pinigų apgarsini
Vietos socialistų kuopa 30 d. mūsiškis neapykantos
mus netikėti ir pinigų nesiųsti ir t.t. Tai klausimas, kam kalbos, surengtos kelių se ‘kad socialistai Norwoodą
nių,
kurie
laukdami
jau
gra

nepersitikrinus jųjų žadamais kunigas laikosi moterį savo
nori paversti girtuoklių ur buvo parengus 23 sausio vo- platintojas,
užėjęs savo
bo, trokšta surasti kelią į vu, gabensią alų į stubas, kališkai muzikališką vaka "pamokslo” sakyti, pamatė
daiktais. Dažniausia tokie skel namuose už gaspadinę?
bimai esti tik pigi apgavystė ir
dangų ir patįs būdami spanrėlį, kad parinkus nukentė- tarp žmonių tūlą Mirtos
Žmonės! nubuskite ir pra gais šaukiasi vadovo, kad gaminsią girtuoklius ir t.t. juiems
iš negudrių žmonių pinigų vi
nuo karės aukų. Ro
liojimas.
žiūrėkite blaivomis akimis. tasai juos vestų į nežinės Mat Norwoode nėra viešųjų dos, kas galėtų būt taip kil Dr-jos narį, ir sušuko: ”tai
tas ateina klausyt, kad pas
Jei jum su šeimynomis tur tamsą. Taigi tokių kelių smuklių, tai alų gabenama tam darbui priešingas?
O
kui į laikraščius rašyt apie
iš
kitur.
Bet
kad
katalikas
užtekt 9 dolerių į sąvaitę, tai ubagų dvasios likosi suren
vis
dėlto
atsirado
tokių
tammano
pamokslus.” Rody
užsidėjo
bačkučių
pristaty

ORESPONDENCldC- kunigui turi užtekti 18 dol. gtos prakalbos, kad sutve mo biznį, tai klerikalai viso sunų, kurie norėjo šitą va damas pirštu
šaukia: išmest
Jus nešate savo skatikus rus parapiją. Kalbėtojumi i
karėlį
suardyti.
Trįs
vyru

ji!
Žinoma,
ubagai
dvasioje
mis
savo
jiegomis
pradėjo
CHICAGO HEIGHTS, ILL. "Dievui,” bet ar pagalvoja buvo užkviestas kun. Kemė
kai
ir
viena
senmergė,
kurie
išpildo savo piemenio įsaky
remti biznį ir neišpasakyto
Prakalba, ypač dau džiaugsmo apimti nešė jam čionai visuomet renka pini-i mą. Bet metamas pareika
Parapijonįs reikalauja de te, kokie dievai jūsų prakai šis.
tu aplietais skatikais nau giau protaujantiems buvo
mokratiškumo
savo skatikus taip, kad jis gus "ant bažnyčios,” lakstė; lauja atgal savo įžangos mo
dojasi?
be jokios vertės; kalbėtojui net ir slaptą smuklę įkūrė, {gatvėmis lyg proto netekę- kesčio. Reporteris atsiėmęs
Sausio 30 d. Įvyko šv. Ka
Andrius Kiveris. matomai labai nesisekė kal
kur katalikai skaitlingai ir agitavo, kad nieks neitų į' savo dešimtuką išeina.
zimiero lietuvių parapijos
bėti. Pirmininkas persta- lankydavosi, kad sustipri socialistų vakarėlį (nė var Vargšai, nežino, kad tuosusirinkimas.
Kun. KliSPRINGFIELD, ILL.
tydamas kalbėtoją, pasakė, nus savo vierą. Bet dabar, do socialistų tinkamai da mi tik skleidžia žmonių su
nauskiui atidarius susirin
kad tie. kurie norės po pra nelaimingi, visi nuliūdo, kad negali ištarti, sako: "cicilis- sipratimą.
Daug
varpučio
musų
akė

kimą ir sekretoriui šiaipkalbai statyt kokius klausi jų išganytojas kaž-kur pra j tai”). Paskui traukė žmo
jamoj dirvoj.
taip perskaičius protokolą
štai kad ir dabar, kada
mus, turi parašyt ant laiške
— žinoma pirma pasipra Kiek galima butų spręst iš lių ir paduot kalbėtojui. Bet gaišo. Patarčiau klerika nes už skvernų nuo svetai Mirta statė scenoje "Bom
šius dvasios šventos, kad ap laikraščių pranešimų, tai ši žmonės ar aciu kunigijos lams dabar parengti prakal nės durų ir rėkė lyg necivi ba,” publikos tiek buvo, kad
šviestų visų protus tuojau lietuvių kolonija sparčiais rūpesčiui nebuvo išmokę ra bas. kad įkalbėti saviems ka lizuoti: "Neikte pas tuos i gryno pelno liko 84 dol. Rei
Neduokit jiems kia padėkavoti kunigui už
kilo ginčiai, matyt, kad toji{ žingsniais
kulturizuojasi. što, ar nematė reikalo klau talikams, kad "byrmonas” cicilistus.
nė
canto!
”
Tečiaus indijo- garsinimą pirmeivių veiki
malda neprišaukė tos ap Prakalbos, teatrai, paskai simus rašyti, laukė kol kal buvo "cicilikas.”
niškos
agitacijos
žmonės ne mo. jis tai daro uždyką, net
Proletaras.
šviestojos, nes atsirado blai- { tos, apvaikščiojimai, drau bėtojas užbaigs savo gana
klausė ir prisirinko pilnutė • iš kailio besinerdamas, o
vų protų, kad ir iš neaiškaus' giški vakarėliai ir t. t. — i prastą prakalbėlę. Vos tik
lė
salė.
protokolo suprato, jog val vis tai kultūros veiksniai. užbaigė, iš visų svetainės
i pirmeiviams iš to didelė
GARDNER, MASS.
Vakarėlis
buvo
labai
gra

dyba nieko neveikusi, jog Tik visa- kas iš tolo daug pusių pasipylė klausimai.
i nauda. Te gyvuoja susipra
"Kunigų diena.”
žus.
So. Bostono vaikų timas.
klebonas buvo ir yra pilnai gražiau atrodo, negu kad Kalbėtojas pamatė, kad čia
Tadas.
Pittsburg, Pa.— LSS. 6-ta
niekeno nekontroliuojamas i tai iš arti prisižiūrėjus. yra reikalas ne bile su "mul i • Musų kunigai nors ir kei draugijėlė "Bijūnėlis" sulo
i kuopa buvo surengus
pra
parapijos valdonas. Vienas Faktas faktu, kad musų a- kiais” parapijonais bažny kia socialistus, bet dar šė komediją "Tris Mylimos,"
Lawrence, Mass.— Sausio kalbas paminėjimui 22 d.
pažangesniųjų prašo balso, kėjamoj dirvoj da labai čioj. Kad apsigynus nuo sta buose visgi nuo jų mokina p-lė Turauskiutė iš Camb- 30 d. vakare Įvyko čia Liet. sausio. Paminėjimas įvyko
bet pirminikaujantis kuni- daug yra varpučio. Dirvoj tomų klausimų, visu balsu si. Kunigas Kemėšis tai jau ridge’iaus labai gražiai pa Sūnų Dr-tės surengtos pra {23 d. sausio vakare. Kalbė
’gas, matomai jau pažinada- kruta dirba ir pirmeiviai ir surinka: "Katrie esate tik visiškai socialistus seka, tik dainavo ir paskambino ant kalbos. Kalbėjo J. B. Smel- jo drg. D. Lekavičius iš
piano. Jos dainos publikai storius, kurio prakalba ne Courtney, Pa., drg. J. Bal
mas ji, sukinėjasi, nuduoda atgaleiviai. Šie pastarieji ri katalikai, neklausykite suprantama eina atbulas.
taip
patiko, kad 6 kartus bu tik užganėdino publiką, ku trušaitis, J. Aieksis iš N. S.
negirdįs, vienok prispirtas visgi daugiausia kruta ap- socialistų prakalbų, neklau Sausio 30 d. galima pa
pagaiios leidžia kalbėti. Bet link bačkutę, aplink armo- sykite Bagočių ir šeštokų! vadinti Gardnerij "kunigų vo iššaukta ant scenos. Be- rios susirinko gana daug, Pittsburgo ir ant galo I.
kunigėlis
labai: nudžiunga,
i.
„ niką ir tamsos ir žemumo Neskaitykite bedieviškų lai diena.” LSS 89 kuopos sve to da buvo Džian Bambos bet ir dr-stei naudą atnešė. Samsis. Be to buvo da de
kad tasai "duoda vėjo" tik lindynėse. Girtuokliavimas kraščių ’Keleivio,’ 'Laisvės,’ tainė per visą dieną buvo "spyčius,” kuris labai pri Prisirašė 68 nauji nariai ir klamacijų, dialogų ir mono
komitetui, kuris susideda iš ir gužynės su armonikais ’Kovos,’ o ypač ’šakės’...” Ir 'užimta kunigų prakalbomis. juokino žmones, buvo mono po prakalbų da rašosi. Per logų. Publikos buvo pilna
netikusių žmonių. Tūli ko pas musų katalikus, tai taip pradeda garbinti nepatinka Pirmutinis laikė čia savo logų ir kitokių pamargini- traukoje ir pabaigoje daina svetainė, ir visi išsinešė ge
Aukų sudėta 89.85 vo Liaudies Chodas, taipgi rus įspūdžius.
miteto nariai pasiteisindami paprastas ir mylimas daly mas jam vpatas žodžiais, misiją kun. V. R. Delianis iš mų.
kaltina "Keleivį” ir "Nau kas, kad jau tame nieko kurių nieku budu civilizuo Worcesterio, kuris salėie ir (aukavusių vardai tilps au deklamavo Olga PoziuniuBeržo lapas.
jienas”. šaukia, kad neklau- nuostabaus
_______________________
tė, 4 metų mergaitė, pas ku
ir nesimato. Bet tas žmogus viešai ‘ nedrįstų pamaldas atlaikė. Jo tikslu kų skyriuje. Red.). .
sytų, ką tie laikraščiai rašo, kad musų pirmeiviai, kurie skelbti. Tuomi ir užbaigė buvo organizuoti čia nepri- kėius lėšas, Lietuvai liko 5 rią apsireiškia nepaprastas Bridgeport, Conn.— Sau
kad žmonėms nėra reikalo giriasi valą dirvą iš to var- savo atsakymą į žmonių • ruimingą nuo Romos trusto doleriai.
: gabumas, ir D. Jasinskiutė. sio 15 d. Juozas Mikalaitis
žinoti parapijos piniginių pūčio,
- imtų
- ■ pavizdį
- -- nuo tam
Solo dainavo dr-gė O. Vec- susitarė su Elzbieta AkštiSocialistų
kuopa
taria
{lietuvių parapiją. Ot. žmo
reikalų, nes tai komiteto ir siu nekultūringų katalikų klausimus.
kienė
pritariant pianu cho niute apsivesti ir vakare
J. Muraškas apreiškė tad nelės nors turi "show”... Pa širdingą ačiū kaip akto
kunigo reikalas. Tokiomis tai, kaip sau norite, visgi a- žmonėms, kad neišsiskvrs- sisakė esąs išalkęs, tai tuo riams, taip ir publikai už ro veidėjui p. A. Jankaus prieš vestuves abudu nuėjo
kvailoms savo pasakomis kįs iš gėdos kaista.
.atsilankymą ir sušelpimą kui.
tytų. nes kalbės kitas kalbė prakalbos ir užsibaigė.
miestan pirktiesi reikalingų
migdina bustančius žmones. Sausio 23 d. įvyko čia te tojas. Musų kuniginiai ver
badaujančių
Lietuvos
žmo

Prakalbos ir vakaras pa daiktų. Juozas kaž-ką suIdant neleisti diskusuoti ir atralės dr-jos "Banga” su gai. matomai Kemešio pa Vakare tos pačios dienos nių. O jums, nakties apuo darė
į publiką malonų įspū mislijęs liepė savo sužiedoprieiti klausime prie kokio- rengtas draugiškas vakarė mokyti, atsako, kad salė jų {Turėjo savo misijas Romos kai, ką šitą darbą trukdėt. dį. Daugiau tokių prakal tinei pastovėti, o pats nuėjo
Pirmas kaž-ką
nors išvedimo, pradeda rin lis. Kadangi draugija susi paimta iki 9 vai. vakaro, ir Į agentai.
bų !
Mažoji Varguolė. kitur, žadėdamas greit su
murmėjo
kun.
P. Meškaus tegul būna gėda!
kti naują komitetą. Apsilie- deda iš pirmeiviu, tai lau dėlto kitos prakalbos nega
Liudvikas.
grįžti. Mergina nesulaukus
ka tie patįs, tik sekretorius kiau to vakarėlio ir aš. Va li būt. Žmonės užreiškia, kas iš Athol, Mass. Ką jis
East
Cambridge,
Mass.
—
jo
parėjo namo, bet Juozo
neapsiima. Perstato And karėlis turėjo atsibūti šiau kad jie lauksią ir iki 12-tos pasakė, manau jam ir pa
MONTELLO, MASS.
Nors šiame mieste viešų nerado ir neranda po šiai
rių Kivęrį. Šisai paaiškina, rinei miesto dalvj, todėl iš- valandos. Kun. Kemėšis iš čiam reikėtų kitų pasiklaus
smuklių
nėra, bet girtuok dienai.
A. R.
Musų judėjimas.
kad apsiims sekretoriauti anksto nuėjau, kad suėjus eina 6-tą valandą, šaukda ti. Antras kalbėjo kun. Ke
liavimas
savo
keliu
nei
kiek
tuomet, kada bus išrinkta rengėjus. Man gatve einant mas paskui ir žmones, bet mėšis. Kalbėjo apie darbi-. Saus. 30 įvyko 17 kp. pra- nešusimažina. Geria vy
ninku reikalus.
Bet tų darE. Arlington, Vt — Sausio
reiKaius. oul
uąi-|j kalbos; kalbėjo L Pruseika.
visa valdyba iš svietiškų girdžiu ir čia armonikos tik pora bobų jį paseka, visa,,mnKu
'j bmmkiskų reikalų juk jo- į Kalbėtojas užganėdino klau- rai, geria ir moterėlės liku 30 d. likosi likviduotas Lie
žmonių, kada kasininkas žviegimą. Manau, kad tai nusirinkusi publika pasilie- i
žmonių atsilankė sios vienos ar su burdingie- tuvių Lavinimosi Ratelis.
bus pastatytas po atsakan katalikų namas, bet pasiro- ka. kad išgirsti kito kalbėto- ■ kiu budu negalima atskirti (Sytojus
nuo klesų kovos, kurią Pn_lpilna svetainė; padengimui riais namie, vyrams Į darbą Susitvėrė iš 9 narių, pasi
čia kaucija, kada kunigas jZT-ĮloTn
Tai bangiečiai jaus prakalbą.
išėjus. Šiomis dienomis vy
Katalikai
pildys tik kunigo, o ne para- ’. linksminasi. Susitinku su neleidžia pradėt prakalbos, pažįsta socialistai, bet ku-Jėšų, jie sumetė $9.19. Au- ras parėjęs namo ir neradęs daugino iki 18 narių, bet pa
staruoju laiku išvažinėjus Į
pijos prezidento pareigas. ^Bangos" pirmininku. Klau- svetainės dženitorius pasa mga^ nors ir avies kailiu 1S"|kavusiems ačiū!,
pačios ir duktės, nuėjo pas kitur ypač veikliems L. LR.
svk
bandė
prisidengti,
tuoc
•
±
Kumgą toks apreiškimas gsiu,
ju, R
ur taip skubinasi,
kur
skubinasi, oo jis
jis kė, kad katalikai nusamdė jaus parodė savo vilko na-' ,vSauslk° ™ ™oter.V ir vyr^\ kaimynus, kur todvi buvo
į’K,?tektr°s ,srove. palete, paaiškina, kad svetainėn du svetaine tik iki pusė po; gus ir iltis, užkildamas so- J^nybes .draugija suren- nuėję gerti. Jis šaukdamas nariams, pasirodė negalimu
daigtu užlaikyt mokyklą.
Girdi, kurgi jus girdėjote, smuklininku atėjo pilnus ki- 6-šių. Taigi katalikai
-----------------mass-mitmgą su prakaL namo pavadino savo pačią Ratelį prisiėjo likviduoti.
turi cialistus, kurie darbiniukad dievo namus valdytų §enjus degtinės atsinešda- išsikraustyt, nieko nepešę ir kams siūlo socializmo mok- bomisį žaibėjo iš So Bos-, pagal 6 dievo prisakymą,
Gaila. Da galima buvo pa
zmones,
pažiūrėkite ar
išsinešdino, o ant estrados s]a Raipo išaugimo iš kapi-' tono, Salt>s ąP1® naudingu-! duktė už tai tėvui iškaršė laikyt tolesniam laikui, bet
"Draugas” bei "Katalikas,"*? I Nueinu svetainėn. Šokių pasirodo K. šeštokas. Jo
j_ mą draugijų ir baisų likimą žandus. Tai vis vaizdeliai
L/Llvid.
'T
talistiškos vergijos bu«<i.
.
--fI firnnrriin
j
. stigo draugu, kurie butų ga
—
I įatiHTnc?
įeirn
kurie tokius dalykus su salėj atsivedusieji merginas prakalba padarė i publiką Taip-pat
pasmerkė ir I.W. k
,?
!Slra
' musų katalikų gyvenimo, o lėję pakelti nusiminusiųjų
pranta, kada-nors parapijo- šoka, kiti kampuose stovi. tuo gilesnį Įspūdi, kad jie
šė 11 naujų narių.
jų labai daug, tik musų ku dvasią.
nams patarinėjo imti baž (Užeinu į rūkomąjį ruimą, čia-pat savo akimis matė W. uniją. nupeikė ir visas Sausio 22 lietuvių choro nigai jų nemato.
kitas darbinnkų unijas, ką
S. Pašulnietis.
nyčios valdymą į savo ran j Čia suėję vyrai ir du stori kunigu juodą politiką.
buvo koncertas įvairus iš
V. Pauli.
nėr
streikus
stengiasi
išreikas. Tai, girdi, tik "Kelei ! smuklininkai su savo pagelBedievis. kalaut iš kapitalistų sau muzikos kąsnelių, deklama
Ottawa, III.— šiame mies
vio” ir "Naujienų” pasako
cijų ir dainų. Choras po
Hyde Park, Mass.— Sau- telyje lietuvių randasi vos
bininku
čestavojasi...
būvio
pagerinimą.
Kunigas
jimas, kad griovus Dievo su
----------- j__ ;
M. Petrausko šio 30 atsibuvo prakalbos su- keliatas pavienių. Labai bu
NORWOOD, MASS.
Kemėšis nurodo, kad reikia vadovyste
Netrukus pašaukia sve
rėdymą.
prašymais jieškot sau būvio gražiai sudainavo, tik dai- rengtos Lietuvos Dukterų ir tų geistina, kad apsigyventų
čius prie stalo. Smuklinin
N esusipratimai.
Jeigu žmonės protautų, kai užima pirmą vietą o po
pagerinimo ir, kaipo faktą nos buvo nekokio turinio: i Sūnų Dr-tės. Kalbėtojai ge lietuvių šeimynos. Mieste
tai pilnai suprastų, kad čia ra atvestų merginų dėl sto Kas matoma lietuvių gy ijs norodo, kad jau 186 fir "Kunigėli nemiegok,” ir t.p. I rai išaiškino reikalingumą lis
Darbai eina ge
kunigas sakė teisybę. Ir be kos vietos prie stalo pasilie- venime kitose didesnėse lie mos pagerino darbininkams Koresp. A. Vaitkus "Atei prigulėti prie draugystės. rai;gražus.
už
10
vai.
darbo moka
tuvių
kolonijose,
tas
viskas
aiškinimo aišku, kad ”D.” ir |ka išskirtos. Mat smukli■
Tarpais
buvo
deklamacijos,
tyje"
apie
vaikų
"Žiburėlio
”
sąlvgas
ir
algas.
Tokia
tai
ma
2
dol.
ir
augščiau.
Mie
"Ka-kas” pagelbsti kuni I ninkai mylimiausi svečiai, matoma ir pas mus, nors lie uniia, kuri vedanti darbi draugijėlę rašo neteisingai. i Deklamavo Bronislava Va- stelis apgyventas daugiau

gams mulkinti žmones, kad {nes atnešė degtinės. Inteli- tuvių skaičius čia siekia apie ninkus prie gerovės, esanti Jis sako: "5 draugijos su . lentukė. Ona Višniauskiutė siai švedų.
1,000
asmenų.
Tik
ikišiol
juos daugiau apiplėšus. Jie, i gentai sukišę bonkas į bur
Švento Juozapo sąjunga. organizavo vaikų "Žiburė ' ir K. Višniauskas iš So. Bos
Jonas Matalonis.
kaip ir kunigai, apgina tą nas astronomijos mokinasi. da nebuvo ukėsų kliubo, bet Na, darbininkai pamatė prie lio” draugijėlę, metai atgal.” tono. Te būna garbė tė
ir
tas
pastaromis
dienomis
Dievo surėdymą, kuris griu-{
ko Kemėšis juos veda, — i I LSS. 17 kp. ją suorganiza vams už gražų vaikučių iš Inkerman. Pa.— Darbai
va, užleisdamas naujoms' Bet štai prie degtinės tuoj čia gimė.
ir mylimas armo Rodosi reikėtų pasveikinti šv. Juozapo sąjungą, kuri vo 1912 m. ir mokino 3 me auklėjimą.
gyvenimo formoms, naujam' atsiranda
palaiko bažnyčias, gerinu tus, o apie metai atgal kuo Žmonių buvo daug, prie anglių kasyklose šioj apienikas!
O
vienas
iš
seniau

ir
pasidžiaugti,
kad
musų
demokratiškam surėdymui: sių musų miesto pirmeivių
sias per 2,000 metų ir nepa pa pavedė globon L.L.N.D. draugystės prisirašė daug linkėje eina gerai. Lietuvių
brolių
susipratimas
auga.
vietą. Juk kunigai neuž-l vaikščioja nuo vieno prie ki
gerinusias darbininkų būvį, bei į ją priklausančių drau naujų narių. Linkėtina ir čia gyvena pusėtinas būre
Dalykan
rimčiau
pažvelgus
ginčys, jog Dievo surėdymu1 to, ragina gert ir kiekvie-'
nes jos palaiko kapitalistų gysčių ir kuopų. Todėl ne ant toliau rengti tokias pra- lis, bet kuone visi stabų gar
i
tečiaus
toks
džiaugsmas
bu

SusiprantantĮ
jie skaitė šventą inkviziciją1 nam primena, kad už jį bal-:
J. Galmin. bintojai.
kalbas,
klesos interesus, o dėlto nie galima sakyti, kad ”5 drau- L_I*
tų
vaikišku,
bent
man
taip
žmogų
jie
skaito
bedieviu.
ir baudžiavas, bet
tų
inkviku budu negal pagerinti gijos suorganizavo.”
__
i•
suotų,
suulu, nes
nta
jis
is
norįs
nui
is
būti
uun
deleuncrodosi.
Ir
ne
todėl,
kad
ma

A. Stuknis.
zicijų įrednių šiandien
jau
i
darbininkų būvį. Ar gali
Čionai pasipylė plakatai
Valparaiso, Ind.— Sausio
i
•
i
•
gatu
i
maimenu
konvenciją,
nyčiau,
jog
turime
užtekti

niekur nėra. Todėl kiekvie- Na mislinu sau, jau ir J.
Dvasiškos- 14 Anufras A. Karalius, iš
mū“ I nai draugijų, kurias reikia daryti labą tas, kas pagelbs tokiu užrašu:
nam protaujančiam ir iš kū siškiai
Klaidų atitaisymas.
ti
plėšikui
apiplėšti
begink

tautiškos
prakalbos
23 sau- Chicagos, kalbėjo V. U. Lieišmoko alumi ir deg išvystyt ir nemaža da pa
dikystės vystylklų išaugu tine pirkties
sau žmonių bal švęst laiko, kad jų narius lį? Iš kun. Kemešio teori sio. Žmonių atėjo daug, tuvių Moksleivių literatūros ”Kel.” No. 4 koresponden
siam žmogui negalima Įkal sus.
cijoj iš Pittsburgo yra ma
daugiau prašviest ir jų su jos išeina, kad pagelbstint Na ir prasidėjo ceremonija draugvstės susirinkime.
binėti, kad oligarchiškoji
plėšikui
darai
apiplėšiamam
ža klaida; pasakyta ”S. S.
;
Drg.
A.
Karaliaus
kalba
skaitė evangeliją ir liepė ti
Tokius tai Įspūdžius aš sipratimą pakelti, bet todėl,
bei herarchiškoji bažnyčiose
labą.
Pas
kunigus
viskas
at

keti į dievą, giedojo apie Je- tartum užžavėjo klausyto- Pittsburgh, Pa.,” o turi būti
tvarka yra Dievo surėdymu. išsinešiau iš to draugiško kad susiskaldžius į daugelį bulai.
zų giesmes ir t.t. Mat da jus. Jis gerai mokėjo pri- Pittsburgh, Pa.
Reikia būti begėdžiu, kad pirmeivių vakarėlio. Daug, atskirų organizacijų, bend
Antru atveju kalbėjo apie proto pas žmones perdaug, j taikyti savo kalbą prie mokišdrįst savo nešvarų norą ir daug da varpučio musų dir ras darbas netik apsunMergaitė. 'sleivių gyvenimo, ir tad ”Kel.” N. 3 žinutėj iš PortSLRKA.
Vieaos socialistų
voj.
Mergaitė.
ikina, bet tiesiog susiardo.
biznį dengti „dievo surėdy
----—
—
-------------------------klausytojai stebėjosi iš A. land pasakyta ”namų staty
Ramybės Mylėtojas, šaukiame vienybės, guodžia- kuopa kvietė kun. Kemešį Į
mais.” Ar galima stebėties,
Laike apgulimo Pary- Karaliaus gabumo kalbėti į mo kontraktoriai sušaukė
? į mės visi, kad tos vienybės debatus. Kemėšis apsiėmė
kad žmonėms besišviečiant
darb. susirinkimą ir sutvėrė
duot
atsakymą,
kurio
var

žiaus
1870—71 metais ba- publiką,
Dabartinė Graikijos vals- stinga, bet tuo pačiu laiku
parapijos taip smunka?
jiems
uniją — turi būti savo
Linkiu drg* A. Karaliui
lionu buvo išsiųsta iš to mie
tybė gyvuoja nuo 1832 m., {savo bendras spėkas susi- giai ši gentkartė sulauks.
Tolesniai užklausta, ko kuomet ji nusikratė Turki- • skaldome, kad tą vienybę
Aukų streikariams su sto 3,000,000 laiškų. Pary- geriausių pasisekimų tapti susirinkime nutarė, kad jų
dėl kunigas neįsileidžia į jos jungą ir išsirinko savo' griovus. Ar ne liūdna iro- rinkta $5.11.
i žiu tuomet buvo apgulę vo- garsiu kalbėtoju socializmo darbininkai susiorganizuosusirinkimus moterų, o jis karalių.
T. Smithas. tų.
M. MiDer.
Inija?
J®
dirvoje.
Onytė. kiečiai.
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praleisti jau
jau negali. Ypativienval dalyties tais pa-1 tūkstančius. Ir tam nepa- praleisti
1 _ — * — _- — ...1. — « «negau.
m. a
_ —ipauA » w~
r":"is įspūdžiais milijonams rankumui prašalinti žmo- škai nuvykau pas kardinolą
čiais .
gaus mintis surado būdą. O’Connellį, kuris tuojaus
žmonių.
I Išrasta "Mimografas,” ku- parašė kun. Kemešiui laišTechnika.
riuo iš vienos ant ”typewri- ką, įsakydamas šmeižtus ateiscn
i( ---_
.
.
.
ter
’io” pagamintos laiško šaukti. Kemėšis ypatiškai
Nuo 400 metų pasidėkuoarbal
MINTIS, KALBA, RAŠTAS LJohann Gensfleisch
Strasburgo
1
spaudai
vystosi taipgi
pndarvti,
prisipažino
laišką iš kandi..........................
“i Kotnios galima pridaryti
~ 1
I—1»> m > m i z\C?
1*11— kopijos
*
*
ii v*
•
Gutenberg iš L__
nolo
gavęs,
bet
šmeižtų vis

IR SPAUDA.
ir
technika
ir
įvairios
rųkiek
norima.
1438 metais neišrado budo šies mašinerija. Ačiū tam Raštas ir spausdinimas gi neatšaukė. Negana to,
Kalba.
atspausdinti žodžius išpjau
pagalbon pajungta visgi reikalauja fiziškosjo jeigu neklystu, ar nebus tik
Visustebėtiniausiu išra stytom ant kieto medžio rai spaudos
garo bei elektros spėka, ku
o darbas reikalauja to paties kun. Kemešiaus
dimu reikia pripažinti žmo dėmis. Kadangi latyniškos ri varo raidėms į žodžius darbo,
"Draugo" No 1,
laiko. Argi negalima bu darbas:
gaus kalbą! Tai yra apara raidės tankiausiai yra ap rinkti mašinas, spausdinan ir
žmogaus kalbą kokiu- 1916 m., man, kaipo katali
tas perkeičiantis žmogaus skritais viršais ar apačio čias ir lankstančias atspau tų
budu pakartoti neaik- kiškam kunigui, vėl prime
minti į gyvą, veikiančią esy mis, o apskričias ant kieto sdintus popieros lakštus į nors
vojant nei laiko, nei pride tama herezija. Dagi riša
medžio dailiai išpjauti buvo
bę. sutveriančią visa tai, ką sunku
knyginius
bei laikraštinius dant prie to savo fiziškojo mane su garbingu vyru d-r u
sunku,” tai*
tai pirmiausiai
pirmiausiai išsiišsi-1’ —
.
žmonija turi ir turės.
dirbo gotiškas rašto stylius, puslapius su tokiu smarku- darbo? Taip. Juk turime Šliupu. Mat jų nuomone,
Kada ir kaip kalba atsi kuri vokiečia. vartoja po n?u, jog viena diena gali bu- fonografą, išrastą Leono. d-ras Šliupas tai labai prasvokiečia. 2 - vartoja
po ĮIUU
, Jus 'KiiaofreMoncdintu
uiv““
—ir
rado. už tai ir šiandien da šiai’i dienai.
- - Europa
T"—i[ti
-- sustatyta, atspausdinta
Rvtinė
ir Scott’o, 1858 m. ir patobu- tas žmogus, Man neapeina
mokslininkai ginčijasi ir priėmė senovini graikiška
to garn
sraikiška I gatavai subrošiuruota stora •intą Edison'o musų laikais,, suerzintos pažvalgos
vieni kitų tvirtinimus savo raštą,
Sibiiius , bingo vyro, man vien tik
___ r____
jašto
knyga.
rię—
perdirbtąi kirilicai
i kirilica.
iašto
knyga.Ariu
Ačiū
visam
gaila, kad man neteko jį pa
patirimais griauja.
* - Europa
----- —
-Įtam rašto žinojimas šian
gi
vakarinė
priėmė
Išreikšti savo mintis ir latynišką. kuomet buvo iš-’ dien jau negal būti menu Kun. Delianis sutinka priimti žinti. Vieną tik žinau, kad
tas vyras yra neabejotinos
jausmą gestais, mimika —
1 vien valdančiosios klesos;
rastas
būdas
daryti
metali

SO
rykščių
IT
Užmokėti
$500.
doros" * "pirmas ‘ švietėjas* ir
tai pirmutinis žmogaus me
raštą skaito ir rašo milijo
nes
raides.
Alfabetas
reiš

nas; įkūnyti prasmę i įvai
,
...............
! tęvas Amerikos lietuvių,
nai šių dienų vergų — dar- o
rius balsinius instrumentus kia graiku kalboj reides "al l bininkų, nes šiandien ir dau- Bet tą bausmę jis prisiima pirmutinis tvėrėjas Ameri
kos lietuviškų parapijų ir
— tai atras nemažiaus svar fa” (a) ir "beta" (b).
• gurno paprasčiausių darbų tik tuomet, jei kunigai
dagi šelpėjas lietuviškų ka
Išsiplėtojant
rei’inegalima
bus menas, statantis augštai kalams,
prirodys jam hereziją.
o dėltopirklybos
ir susinėsi-1
ate1?gįmaEV'rašto
t>e- rait? Pagalb,os>
O jeigu
mus virš antropoidų.
---- .. , .
•
i-...... . Raštas ir spauda, Visiems yra jau žinoma, talikiškų kunigų.
Apsimainymas mintimis ,mo reikalui, augo taipę r i-į taj mjntįes Sparnaj ge jų jog ”Draugas” ir ”Darbi- tie kunigai dabar užvydėda
rašvti__vi
vis
rasvti
jinai nebūtų
paga ninkas” priešingi katali mi jam garbės visaip ji der
su pagalba gestų ir garsų kalas
- ----• mokėti
•
Jinai "I
nebūtų
galėjusi• galėjusi
paga
“
’
_• _
gia, tai juk negalima ir rei
vesniam
ir
didesniam
zmo.
minti
mums
pagami
tai pirmutinis susikalbėji- ,
kams
laikraščiai.
Jie
pri

jinai negaIėtŲ
kalauti, kad d-ras Šliupas
mas žmonių, gyvenusių ant niu skaičiui. Keturiolikta-:no. be
guli prie taip vadinamų gel juos glostytų. Nuo užpuo
mė
ir
pradžioje
Penkiolikto
j
ffnk
7į
aS
j
’Į ir
žemės tuomet, kada sąvoka
• ji visą su. yjo .virpan
A“  tonųjų laikraščių rūšies. Il likų kiekvienas juk ginasi.
neperžengdavo rybų dabar šimtmečio Europoje buvol|statyt
Geltonieji gi laikraščiai yra
ties, kada žmogus suprasti daug mokyklų, kuriose mo čiu margu gyvenimu prieš tokie laikraščiai, kurie su I Gi Amerikos lietuviškų ku
nigų begėdiškumą žino visi.
ir žinoti galėdavo tik tatai, kinta rašyti. Išrastas bū musų akis.
teisybe ir dora visai nesi Net vyskupas S. S. Ortynską matė savo akimis, ką jau- das spausdinti davė pradžią Bet raštas ir spauda ne- skaito. Šmeižti, meluoti ir
| tė apsiaustas gamtos aps1- didelei perversmei minties ! patenkina musų troškimų. purvinti žmones, tai jų dar kis būdamas 1913 m. Ryme
reiškimu. Kas buvo vakar pasaulyj. Iki to laiko šimtai Plunksna musų rankoje nie- bas. Kun. Kemėšis, būda skundėsi popiežiui ant Ame
ir kas bus ryt nei savo ges ir tūkstančiai protų kama ! ku budu nesuspėja sekti žai mas 1914 metais "Draugo” rikos lietuviškų kunigų ne
—
Ai
don
kėr.
ką
tu,
Mal

— Maike, kada tik aš Į ta
tais. nei savo mimika, nei I vosi pergaminuose; troški- bo smarkumu skrendančią redaktorium, talpino ant dorybės, nesąžiniškumo ir
ke,
apie
mane
sakai;
tu
ga

ve pažiūriu, tai man rodo
savo balso garsais musų nosi vienuolynų dulkėse — Įminti; nieku budu nesuspė manęs biauriausius šmeiži- begėdystės. Bet aš su skun
ili
mane
ir
durnium
pava

si, kad tu esi pilnas velnių
pranokėjai vieni kitiems ap dabar atgavo sau laisvę ir tame surašyti tų visų Įspū imus, rašytus kun. Kaulakio dais i Rymą nevažiuosiu.
dint,
aš
už
tai
nepykstu,
ale
sakyt negalėdavo, nes nebu išskrydo kai paukščiai pa džių. kokius patiekia musų ir jo pagelbininko kun. Zim- Geriau tegul juos teisia vi
priėdęs.
nesakyk, kad mano protas
suomenė. Jeigu jie nenori
saulin. kad skraidyt
« — • jo
■», — beri• 'sąmonei ištrukusi iš jos ir blio. Šmeižė jie netik mano
— Visai kvailai kalbi, tė 'silpnas, ba tas užgauna ma vo' kalbos
tam-tikrų | bėj
‘'v-j platvbėj,
~-j, kad čiulbėt- ir [skrendanti mintis. Kad tam! vardą, bet ir garbę ir kata pasilikti melagiais ir šmei
i
ve. Kaipgi žmogus gali bū no unarą. Ir vėla, tu nega Susitvėrus iš
žikais visuomenės
akįse, te"
”
*3
įv.
v^yviKenes axise,
ceti velnių priėdęs? Juk vel li manęs lygint prie karvės, garsų žodžiui, o iš žodžių linksmint besikaujančią ir j kaip-nors pagelbėjus jau likiško kunigo profesiją.
Vienok
kada
aš
nusiunčiau
^.
e
prirodo,
kad
platinabesiekiančia
saulėtos
atei_
kalbai svarbesni ries žmoniją.
|lr>8‘ n!etals T- Bnghtas isnias ne dešra.
ba aš esu sutvertas ant Die susidarius
jų nekatalikiškuose lai
atsitikimai,
papuošti
pasaki

dirbo trumparaščio (short- i tą pati "Draugą” atsaky mas
— Jes, Maike, ale žmonės vo paveikslo ir vaikščioju
kraščiuose
melas yra teisin
škos poezijos rūbais, perei
Berods, mą. tai netik netalpino, bet
Nuo 15-to šimtmečio vi hand) sistemą.
ant
dviejų
kojų,
o
karvė
yra
taip sako.
davo iš gentkartės gentkar- sokios apginančios vergiją nors tas rašymo būdas, kaip ir rankraščio nesugrąžino, gas. Aš statau šitokias iš
neišketurkojis
gyvulvs
ir
duf — Kodėl gi tu tą
tėn pavidale pasakos ar dai valdžios stengiasi sugaudyt tūli tyrinėtojai prirodo, bu su kuriuo ir sugrąžinimo lė lygas :
mintingą žmonių pasakymą šios neturi,
1. Aš sutinku stoti -pats
nelės. Iš lupinių apsakymų tuos išskrydusius paukščius vo vartojamas pas graikus šos buvo nusiųstos. Buvau
nori pritaikyt prie manęs,
įprieš "Darbininko”
vienas
— Jei tu, tėve, manai, kad susidariusios tradicijos pa — žmogaus mintis, stengiasi jau per 200 metų pirm Kris nusiuntęs dar 75c. ir prenu
"Draugo" reciaKtonus
redal^orius ir
■ tu nuo karvės tik tuomi sky- davimai paliko ir musų at ’aikvti parištus ant saito: I taus gimimo, tečiaus to raš meratos už "Draugą.” bet ir "Draugo
tėve?
— Kad tu, vaike, toks ma riesi. kad ji vaikščioja ant minimui tų didvyriškų kovų cenzūros ir konfiskatos — to sistema galutinai sutvar neprisiuntė nė laikraščio, nėė abelnai prieš visus lietuviš
kus kunigus, kurie visokiais
žas. o kvtras, kaip senas vil keturių kojų, tai visgi tas epopėjas, historiškas poe tai pančiai ir kilpos, kuomi kyta 18—19 šimtmečiuose. pinigų nesugrąžino.
kas. Šelmystė iš tavo akių skirtumas butų nedidelis, mas iš žilos senovės žmonių laisvės ir šviesos priešai no Nekalbant apie tai. kad tas Parašiau kitą pasiteisini budais mane šmeižia, ardyj nes aš galiu prirodyt, kad gyvenimo paveikslus.
jau matyt.
ri pavergti žmonijos dvasią. rašymo būdas dar vis tebe- mą ir vietą
jam • •suteikė
so- i darni man gvvenimą ir ra“
lITr
___
eialistų
“
iaikrašus
"Kova
-;!
/
— Jei tu. tėve, negertum ; kartais ir tu eini ant visų Slėpiningi dvasios geidu Analfabetizmas, tai žmo taisomas ir tebetobulina
taip daug alaus, neprigulė i keturių.
liai
tuo
nepasitenkino. gaus dvasios kalėjimų sie mas, juomi galima suspėti (No. 37, 1914 m.). Tenai as
2. Klausimas tun būt ntum prie vyčių ir neleistum: — Šarap!
Žmogaus mintis užsigeidė nos, kurias sauliniai paukš užrašyti ištisas kalbėtojų ir pasiūlymą padariau kuni-Į šamas viešai, ypatiškai arnaujo Įkūnijimo ir naujų čiai—laisvos mintis—daužo, prakalbas taip greit, kaip
laiko tuštiems savo manieviš‘"Draugo.” kad jei-lba per tokį laikraštį, kuris
— Ar nepatinka?
J--— musų,
rams. bet vaikščiotum tan — Tu to man neprirody- žmogaus dvasios tvereny- kad jas išgriovus ir palei tik kalbėtojas kalba. Trum- g jie prirodvsT jog tas, ką 'apsiimtų bešališkai
kiau į socijalistų prakalbas, dysi.
bos nuoveikalių — atsirado dus iš jų meilę ir brolybę.
naraštis susideda iš 556 jie ant manęs pliovoja, yra diskusijas talpinti.
skaitytum pirmeiviškus lai — Ar nori faktų?
3. Jei ”Draugo” ir "Dar
tam-tikrų
ženklelių, kurių teisybė, tai aš viešai prisi
raštas.
Ištrukusi iš savo pančių
kraščius ir moksliškas kny
bininko
” redaktoriai-kuni
pilnai
pakanka,
kad
nusteimsiu
50
rikščių.
Be
abejo

Raštas.
laisva mintis niūkia savo žagas, tai ir tu galėtum turėti — Maike, jeigu tu man
gai
prirodys,
kad jų šmeiži
vėjančią meliodiją apie lai nografuoti visus kalbančio nės, tiems jegamasčiams la
prirodysi,
kada
aš
vaikščio

Iškart
raštas
susidėjo
iš
daugiau u roto.
bai norėjosi Įkrėsti man 50 mai prieš mane turi nors
jau ant keturių kojų, tai aš mažų karikatūriškų, nevisai svę ir žmogaus ilgesius... jo sakinius.
— Aš, vaike, ir dabar pro tau duodu savo kepurę pri- nuosekliai atpieštų bei nu- apie troškimą gyventi ir a- Trumprasčio naudingu rikščių, bet jausdamiesi a- truputi teisybės, aš dar kar
to turiu nemažai. Va, pe- spiaut.
mas pasirodė taip svarbus beiotinos doros vyrais, jie tą sutinku priimti viešai 50
briežtų vaizdelių, atvaizdi pie gerėjimąsi gyvenimu.
nedrįso pasirodyt su priro- rikščių ir ližmokėti $50000
reitoj nedėlioj ant blaivinin
nančių akių Įspūdžių vaiz Nežiūrint kaip žiauriai šių dienų komercijiniame ir dymais, o vieton to, sufa- bausmės
—
O
kaip
tu
parėjai,
tėve,
kų mitingo turėjom keturias
dus. Toks raštas šiandien butų persekiojama minties industrijiniame gyvenime,
bačkutes ir darėm bandy iš Adomo Kumpio krvkšty- mums nesuskaitomas —- va laisvė, minties galybė nenu- kad to rašto mokinasi šim brikąvo da biauresnių melą- 4. Bet jeigu mano bus laiir pasiuntė
jas Įapasta pati Šienam
bausmė t„ ’
mus, katras iš musų tvirtes nų, ar ne ant rišu keturių? dinasi rebusais: ilgainiui veiktina, kaip nenuveiktinas tai tūkstančių
žmonių. gyscių
tališkam
delegatui
Wa- mėta,
ri būtitaiuždėta
—
Tas,
vaike,
nerokundoj,
nis blaivininkas. Visi nug
tuos paveikslėlius pradėta tas slėpiningas, neprisotina "Redezeichenkunstas” (mo
riuvo nuo kojų, o aš išsilai ba tuomet slidu buvo ir bu keisti bei atvaizdinti maž mas ir nepabaigtinas žmo kėjimas brūkšneliais ir taš shmgtoną per įtekmingą ba- mano priešui,
žnvčios vvrą — monsigno,Jeigu
T *
šitą *mano pasiulykiau stačias iki paskutinio vau truputį išsigėręs.
daug atsakančiais brūkšne gaus dvasios ilgesys, žingei kučiais užrašyti kalbos žo nIkPas“Šas.^noadPala;
jagamasčiąi
~ 1
stiklo. Tik maršalka ilgiau
— O kaip tu, tėve, pradė liais, iki antgalo rebusai pa dumas, veržimasis Į neaprė džius) parlamentarizme ir
praleis tylėjimu, kaip tai jie
laikėsi, bet ant galo ir tas jai vaikščiot mažas būda virto kinišku raštu.
šių
dienų
politiškojo
gyveni

piamą pasaulių platybę, i
pasidavė. Prezidentas pats mas, ar ne ant visų ketu Raštas, susidedantis iš begalinę augštybę. Ir ačiū mo formose yra neišvengti- gerai, kokie begėdžiai yra padarė 1914 metuose, tai bus
lietuviški kunigai, išmetė tą aiškus prirodvmas, kad
pirmutinis nuvirto nuo bač rių?... Kogi tyli? Na. nu balsinių ženklelių, vadina tam. mintis daro pažangos nu ir butiniausiu.
; jų skundą i šiukšlyną, o dėl "Draugo" ir "Darbininko"
siimk kepurę!
kutės.
mų raidėmis, iš kurių susta lipynę, atskleidžia naujas Neapsistojantis progresas monsignoro ypatos įtekmin-1 redaktoriai-kunigai
bijosi
— Tai ką tu norėjai tuomi
— Ne, Maike, tu vistiek tomi žodžiai; raštas, kuris gamtos paslaptis, atidaro imašinerijos ir automatų srigauti
rikščių.
V.
R.
Delianis
negali prilygint manęs prie musų mintims, jausmams naujas žinijos ir gėrėjimosi tyi vis daugiau ir daugiau gurno parašė diplomatiškaipasakyti, tėve?
Episcopos Presbyteros.
— Aš norėjau tuomi paro karvės, ba aš vuodegos ne patiekia kūną ir balsą, kuris srytis. Vaduojanties raštu paliuosuoja žmogų nuo fi logišką laišką, o musų jagamasčiai
negalėdami
supras

dyt tau faktą, vaike, kad turiu.
musų sielos bebalsių kalbą ir spauda tuos naujus min ziškojo darbo sunkumų. ti, jog tas laiškas parašytas
ATSIŠAUKIMAS
mano galva nėra tokia silp — Netvirtink taip drąsiai, Įkūnija ir padaro amžina, ties patirimus perduodam TrumpraštĮ moka skaityti
man
ant
garbės,
ėmė
ir
iš

J Patersono ir apielinkės
tėve, nes jei patyrinėsim, tai nešdamas ją i gludumu^ busimom gentkartėm; žmo tik stenografijos besimoki
na. kaip tu mislini.
spausdino
jį
"Draugo"
No.
lietuvius.
nę
žmonės;
plačiausios
mi

ateities amžių—tai daugelio gaus sielos įspūdžiai, proto
— Bet ar tau rodos, kad ir vuodega gali atsirasti.
51,
1914,
o
silpnapročių
metų žmogaus minties dar ir sąmonės vaizdai ir žino nios tečiaus moka skaityt tik "Darbininkas” perspausdi Vietos draugystės sutarė
išgerti daug alaus ir nenu- — Geriaut!
surengti Fėrus: naudai nu
— Taip, tėve, vuodega bu bas. Graikai rašto išra jimas, ačiū raštui ir spau spausdintą raštą. Surinkti
virsti nnuo kojų, tai labai
no jį 4-tam savo numeryje, kentėjusių nuo karės brolių
atskiras
raides,
sustatyti
žo

vo
pirmutinis
pas
tave
daik

dai.
sudaro
netik
dabarties
dėju
skaitė
pirklybos
die

didelė garbė?
tas, kada tu prasidėjai. Tu vaiti Hermesą. Raštas jau žinijos grendį, bet visą re džius, sudėstyti eilutes, at 1915 m. Mat tiems buka ir seserų Lietuvoj.
— Žinoma.
,
Fėrai įvyks 17, 18, ir 17
neturėjai da nė rankų, nė buvo žinomas fenikų pirk- težį, siekiantį toliausios spausdinti puslapius — visa pročiams rodėsi, kad tas
— Kokiu atžvilgiu?
tai visgi paima daug laiko. laiškas mane pasmerkia. vasario (February), 1916 m.
kojų,
o
vuodegą
jau
turėjai.
ateities
gludumus,
kitais
žo
liautojams
ir
sanskritų
ku

— Tas parodo, kad žmo
ji išnyko, bet jos bu nigams keturiais tūkstan džiais sakant, per raštą ir Reikalai spiria, kad žodis Tas jau ir parodo, kad jie vakarais, svetainėje po nr.
gus turi proto. Juk boba Vėliau
lėktų minties smarkumu, ir yra silpnapročiai.
92 Lafavette st., Paterson,
vaike, ir nuo stiklo pasigers. vimo ženklą ir šiandien bu čiais metų pirm Kristui spaudą žmonija aiškiai ma kad tą žodi galėtų skaityti
Bet jie dergia mane savo N. J.
tų
galima
pas
tave
da
atrasto
netik
tatai,
kas
buvo,
kas
gimsiant. Raštas senovėje
— Bet karvė, tėve, dau- t
locnomis
melagvstėmis.
j
'
i.
Kiekvienas
daktaras
buvo valdančiųjų klesų me yra, bet mato, kas bus to beveik kiekvienas. Kad tą Kaip tik atsirado silpnapro Taigi, brokai ir sesers!
giau da ir už tave alaus iš
pageidavimą atsiekus, paga
šios progos ir
gers ir nepasigers. Todėl su- au tą patį pasakys. Kaip ru; mokinosi jo ypač kuni liausioj ateityje, jeigu toji minta rašomoji mašina, čių "Darbininkas,” mažne nepraleiskit
paremkite
kas
kaip galite
matai,
tėve,
pas
tave
yra
vi

slėpininga
žmonijos
spėka,
gai, bet ir viduramžio kara
lyg tavo logikos, karvė turi
kožnam
jo
numeryje
tilpda

JI
prie
kurios
atsisėdęs
stenošitą
sumanymą
savo darbu
sos keturkojo ypatybės: vi lių nedaugelis tą meną mo- gemanti saulės spindulių
daugiau proto, negu tu.
vo
žemiausios
rųšies
šmeiž

grafistas
bei
stenografistė
pirmiausia
‘tutu buvai
su kej0“* ^Mokantieii
rasta
__
1__ ‘
vuodega,
paskui
vaikščioMintieji
rastą_ va
vai- versmėse ir budinanti sielos savo mikliais pirštais lie tų, taikomų vis į mano vpa- ar auka; pinigam ar daik
— Vaike tu manęs one sų
tais. Taip dalydami, atlik
buvo
"derikus,
”
kas
gilmėse ilgesius ir pageida
karvės nelygink, ba kad aš
tą.
Ant
visų
tų
melagysčių,
čiant
alfabetinės
lentelės
prakilnu dn -bą. paduo
tau kirsiu per žandą, tai tu jai ant keturių kojų, nemo vn*’1 *" rnšto žinovas. Pas vimus, galės ir tolesniai plė- knvpkučius užrašytą trump- kokių joks kataliku laikraš sim
sime savo ranką žųstankėjai kalbėt ir neturėk t'‘"ancuzus ir pas anglus ir toties ir tverti tuos stebuk
tis nedrįstų skleisti, aš nie j: »ms broliams ir sc"°rims
pamatysi.
raščiu
lakštą
kai
bematant
proto.
Visa
tai
parodo,
k*ri
,
šiandien advokatišk1' rašti- lus, kokius ikišiol jinai tvė— Matai, matai, kaip tu
paverčia į spausdintus lakš ko neatsakydavau ir nedaug Lietuvoje.
tu
esi
išsivvstes
iš
žemesniu
t
mrkai vadinami klerk’ais.
greitai įsižeidi. Tas jau ir
tepaisiau. Jeigu jiems t?;n
Programa."
tus.
Svarba
ir
reikšmė
spauparodo, kad tavo proto a- gyvūnų. Nors drhar tu iš-,
Spauda,
patinka, sakydavau,
Tečiaus
”
tvperwriter
’
iu
”
dainomis.
n* įkalbomis ir
mokai
jau
vaiškčiot
a
n
t
Tašta^ «ns
i3Ad9ntis iš dns yra tame, kad jinai
ruodai tušti, nes kaip tik
cns^^dantis
sau
loja.
antsvk
galima
tokio
pat
irią. taip, kr d
ų 1."‘, nič
Akomis lite- trumpu laiku paskleidžia no
žmogus neturi stiprių argu dviejų kojų, bet kaip tik
Bet
štai
15-me
numery^
laiškų atspausdinti
b-" -"^anėdintas atmentų.
visuumci prade- daugiau
p«tr?»vv:
7cr”, ilgai
buvo visą pasaulį šimtus tukstan- turinio
mentų, —jis
jis
visuomet
UI IV kelis Xegzempliorius,
zy
v.
***
i jie užmeta ja-* man, kaipo i
ilgai
tik
o
—
-•
•
X.
—
da karščiuoties ir gatavas tuojaus ir vė1 eini *mt visu
reikalas spiria tų egzemplio-1 kunigui, hei "*iją. Na, šito-1 silank
AXl*A M*,**’- — —----‘ji.iamas, bet iuomi at- riu egzempli
Kviečia
Komitetas*
—
"/Joti
kumščia.
Protūrių.
*
rių prigaminti šimtus bei kių dalykų kunigas tylomis
--~panaudoti kumščią. Pro — Vaike, aš sakiau., k«ri .izlinami a*ri*ik*ma;. tik tverybos veik
tingas žmogus taip nedaro, tu esi pilnas velnių priėdęs. ranka buvo surašomi, iki atpieštų paveikslų ir leidžia
tėve.
”
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KELEIVIS

Pajieškau savo vyro Jono Daniavi-1
C. H. Fuque — po 50c.
FILIPINAI NORI NEPRI- C. A.Little,
LIET. DARBININKŲ K U UBAS,
Švezikas, G. Kizius, A. Friend, čiaus, Suvalkų gub, Naumiesčio pa
Plymouth, Pa.
GULMYBĖS.
A. Derind. J. T. Pulle, E. D. Cuddy, rap, žemo ūgio, rudų akių, apie 20 ,
metų
kaip
Amerikoj,
gyveno
New
H.
B.
Swasey,
J.
T.
Dorrien,
A.
KaValdyba:
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65e.
Filipinų seimas Maniloje raitis, X. X. — po 25c. Viso $33.50. Yorke. Meldžiu jo paties ar žinan
Prezid. — Krištofas Čekanauskas,
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
NEPAPRASTAS IŠNAU ■priėmė rezoliuciją, kur ra- 1 Persiuntimo kaštai 15c.
čiujų atsiliepti.
(7)
137 Plymouth st., Breslaw, Pa.
rėsi
didelį
ir
puikų
katalogą,
kuriame
rasi
visokių
geriausių
ARMONIKŲ
Ona Daniavičienė,
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
j ginamas Su v. Valst. kon Pasiųsta viso .................... $33.35. 1 Thibodean
DOJIMO BUDAS.
SKR1PKU. HRIUBU. ir daugybę kitokių MUZ1KAL1ŠKU INSTRU
avė,
Montreal,
259 Vine st., Plymouth, Pa.
Priėmiau sausio 22, 1916.
Canada. MENTU. ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš Prot. sekr.— Jonas Balita,
T. L. Dundulis.
Doylestown, Pa. — Pres gresas, kad paremtų senakoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais.
215 Villow st., Plymouth, Pa.
biterionų parapijos kunigas j toriaus Clarke’o įnešimą,
Kainos labai prieinamos. Naujausias^ Lietuviškas Sapnininkas, dydžio Finan. sekr.— Stasys Antanavičius,
Pajieškau
švogerio
Juozo
Baltrušai

Hyde
Park.
Mass.
—
LSS.
85
kp.
5x6*4 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
18 E. Railroad st., Plymouth, Pa.
W. E. Stackel, kad išgavus reikalaujantį Filipinų sa koncerte surinkta 23 d. sausio $9.85. čio, Puskelnių kaimo, Mariampolės tikrą
lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. Kasierius — Vincas Turauckas,
pav.,
Suvalkų
gub.,
gyveno
New
goms
savyvaldos.
daugiau iš savo parapijonų
Aukavo: J. Norbutas, P. Norbutas,
Rašykit tokį adresą:
575 E. Main st., Larksville, Pa.
—
A. Norbutaitė ir A. Tenukaitė po Yorke; taipgi tetos Ragaišienės, gy
Maršalka — Mikas Raudonis.
kolektos, išrado nepaprastą
Meldžiu at
$1.00; J. žvingilas, J. Kraučiunas — veno Spring Vlley, III.
W
ę VVnideifc
112 GRAND
ST”
24 Elm st., Plymouth, Pa.
dėžutę, kurion auką dedant PASIKORĖ KALĖJIME. po 50c.; J. Storas 35c.; J. Turauskas, sišaukti. Andrius Grinius,
w.
O.
VVdlUeilb
BROOKLYN,
N. Y.
140 E. Main st, Plymouth, Pa.
Grigaliūnas, P. Keškionis, V. KuOrgano užžiurėtojas J. Stoskevičius,
visiem bažnyčioj susirinku Lawrence, Mass.— Emile J.
Pajieškau brolio Juozapo Plokščio,
šleika
ir Anthony — po 25c. Smulkių 1451 E 26th str., Cleveland, Ohio.
Mitingai atsibuna kožną mėnesi
Vilniaus gub., Trakų pav., Marcinko BUK PONU ANT SAVĘS IR
siems pasakoma kiek aukau Fortin’as 32 metų amžiaus aukų $3.25. Viso $9.85. Lėšų bu
trečią nedėldienį popiet, antrą valan
nių
parap,
Margionių
kaimo,
gyveno
Pajieškau
brolio
Vladislovo
Anta

$7.75, lieka $2.10, kuopa pridėjo
palik turtingu.— Kam dartojas davė. Įmetus dežutėn vyras, kuris gyveno po No. vo
naičio, Kauno gub, Telšių pavieto, Philadelphijoj, taipgi Mikailos Plokš- bininkauti mieste, kuomet gali dą, Augusto Stravincko svetainėje,
$2.90 ir pasiuntė $5.00.
40 Ferry st., Plymouth, Pa.
142
Johnson
st.,
sausio
29
d.
Kuntaičių parap, atvyko nesenai A- čiutės, meldžiu atsšaukti ar kas žino
pusę dolerio nesigirdi jokio
V. K rali.
ūkininkauti
tarpe
savo
tautie

apie
juos
pranešti.
merikon.
Meldžiu
atsišaukti
ar
kas
Pinigų $5.00 priėmiau sausio 28 d.
balso; įmetus kvoterį pasi likos areštuotas už girtuok 1916.
Martinas Plokštis,
čių ant puikios žemės? Rašyk
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
K. Šidlauskas, LŠF.
Ižd.‘ jį žino pranešti.
...............................
.. "
lystę
ir
uždarytas
kalėjime.
20 Arthur st,
Montello, Mass. tuojaus informacijų apie kolo
Juozapas Antanaitis,
KOMITETAS.
girsta barškėjimas, įmetus
Joliet, 11L— Vestuvėse Kaz. I.aGarry, Ind.
su K. Mostaite surinkta aukų 1616 Madison st,
nijas
palei
Rock
Island
Lines,
dešimtuką girdisi varpelio Ant ryt kalėjimo sargas šinio
Prezidentas
— K. Gugis,
Pajieškau brolio Kazimiero PrakuL.Š. Fondan $6.60. Aukavo: J. Rim
1840
S.
Halsted st., Chicago, I1L
praeidamas
pro
celę
pamatė
Arkansas
ir
Louisiana.
Mes
ga

loto,
apie
4
m.
Amerikoj.
Pirmiau
suskambėjimas; penkcentį
Pajieškau brolio Antano Strackerio
kus, ir J. Čižiunauskas po 100 centų;
gyveno Brooklynas, N. Y. Vilniaus lime nurodyt, kaip prasigyventi Vice-prezidentas 2) S. Slankus,
prie
geležinių
durų
štangos
Budrackų
sodž,
taipgi
draugo
Stepo

Girtas,
S.
Nemekšis,
S.
Rymša,
I.
— pasigirsta sušviipimas;
Cor. 12th and Vine sts, Phila, Pa.
K. Zoris, I. Niką — po 50c.; Jaunave no Dentario, Budracų sodž., ir Juoza gub., Trakų pav., Čiabliškių mieste su mažu kapitalu, žemė išduo Susineš. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman,
lio.
Jis
pats
lai
atsišaukia
arba
įmetus centą pasigirsta pis pririštą diržą. Pažiurėjo į džiai,
S. Lašinaitė, I. Lašinius, S. po Levekos, Laukacų sod., isi Skaisgidvejetą dagų i metus. Pui
140 E. 19th st., New York, N?Y.
ridų ir pamatė kalinį besė Barkauskvtė, I. Savas, P. Vanauskis, rės parap., Šiauių pav., Kauno gub, kas į žino malonėkit pranešt nes tu da
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackas,
tono sprogimas.
kus
klimatas,
užtektinai
saulės
riu
svarbų
reikalą.
Viso $6.60. gyveno Chicagoj, meldžiu atsišaukti.
183 Roebling st., Brooklyn, N.Y.
Jonas Prakurotas,
ir lietaus; geri marketai. Leisk Finansų
Tasai išradimas išrasta dintį ant suolo su užveržtu J. Ivanauskienė — poJ. 25c.
Alex Baton,
Čižiunauskas.
Sekr. 1) T. L. Dundulis,
46
Valley
st.,
M
’
akefield,
Mass.
mums pagelbėt tau apsigyventi
1010 Quarrv Avė., Grand Rapids,
išnaudoti žmonių savmylys- ant kaklo diržu. Atidary PriėmiauT. $6.60.
P. 0. Box 511, Westville, III.
L. Dundulis LŠF. Sekr.
Mich.
ant ūkės. Rašyk savo prigim Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius,
tę. Žmogus kad išvengus damas duris, kad patraukė
Pajieškau senyvos moteries naš
229 N. 6th st., Philadelphia, Pa.
toj kalboj pas L. M. Allen. Pasdiržą,
kalinis
nuvirto
kaip
gėdos ir pašaipos deda pusę
Pajieškau Juozo Naujalio, Suvalkų lės, kuri sutiktų būti globėja sukolie- senger Traffic Manager. Rock Iždininkas K. Šidlauskas,
West Lynn. Mass.— Vestuvėse Ka
zimiero Preičio su p-le M. Zogarskiu- gub., Vilkaviškio pav., Vaitkabalių čyto žmogaus. Aš esu 27 metų, tu
226 W. Broadway, S. Boston, Mass.
dolerio ar bent kvoterį, bet medinis stabas. Pašauktas te
suaukauta L.Š. Fondan 15 dolerių. valse., Gražiškių parap., Aistiškių riu savo namus ir biznį. Našlė, kad Island Lines, Room 718, La Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Marica*
koroneris
apreiškė,
kad
ir
su
vaikais,
ar
mergina,
kuri
nori
sarmatinasi dėt penktuką
Šalie Sta., Chicago, Iii.
(5) st., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28
Aukavo šios ypatos: K. Preitvs, kaimo, apie 20 metų Amerikoj, gyve
Mrs. K. Preitys, P. Zagorskas, J. Pi- no Hazleton, Pa. Meldžiu atsišaukti. būti ant savęs bosu gali atsišaukti.
Broadway, So. Boston, Mass.; J. Gerbei centą kad jo auką nušvil- Fortin’as mirė nuo pasi- gaga,
C. H. Polkv,
(6)
K.
Sirbikas,
P.
Bakanauskas,
dauskas, New Britain, Conn.
Katrė
Rupeikienė,
(7)
smaugimo.
MOTERIMS IR MERGINOS.
‘ Herrin, III.
ptų bei šuviu pasveikintų.
A. Dakaiminavičius, L. Borisas, W. 16k* H st., rear, So. Boston, Mass. BOK 421,
Pinigus siunčiant čekiais arba MoRACINE, WIS.
Tamulevičius, V. Ramanauskas, P.
ney Orederiais, reikia išrašyt vardą
Kunigija gali pasidžiaug
Lataitis — visi po $1.00; Kl. Preitys
Siuvu moteriškus ir vaikam rubus Lithuanian National Relief Fund.
Pajieškau draugų bei pažįstamų iš
ti tokiu išradimu ir pasvei AUKSO LAIKAI KAPITA $2.00; P. Kaupelis, Mrs. Kaupelis, Vilniaus
Visus pinigus reikia siųsti vardo
Pajiešaku draugų: Petro Gaurons- pagal užsakymą ir pagal naujausias
gub., Jėzno vailsčiaus, PaM rs. M. Miglinas, S. Zaleskas, po drožiškės kaimo, ypač Alenos Mickiu- kio, A. Novogrodskio R. ir I. Mairo madas. Merginos ir moterįs malonės 1 kasieriaus per Finansų Raštininką,
LISTAMS.
kinti išradėją.
50c. Viso 15 dol. Persiuntimas 16c. tės. Meldžiu atsišaukti
nių, J. Šokio, St. Kavieros, B. Pazn- atsilankyti ir pasižiūrėti mano darbo. T. L Dundulį, P. O. Box 511, West__________
Antanina Zokas,
ville, III., kuris po kaucija $1,000.
Iš Washingtono praneša Pasiųsta $14.84.
S.
Zaleskas.
oko, P. Petraičio ir A. Teškaus, visi
Jonas Mickus,
priėmiau,
3116 So. Halsted st., Chicago, II!. Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės Kampas l.afall ir Sprakspan sts,
BROOKLYNO CUKER- ma, kad per pereitus metus Aukų $14.84
T. L. Dundulis,
parapijos. Meldžiu atsišaukti.
Kacine. Wis.
LIET. DARB. BROL. PASELP.
NĖS SUSTOJO.
Amerika pardavė į užsienį
LŠF. Fin. Sekr.
VVilliam Y.
Paieškau dėdžių: Antano, Petro ir
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
721
Centre
st.,
Montreal,
P.
Q.,
REIKALINGI du kriaučiai ir dvi
Mamertos Kukastų .Kauno gub., Ra
New York. — Sustreika visokių tavorų už $3,555,Canada.
Valdyba:
merginos siuvėjos.
Gera mokestis.
seinių pav., švekšnių parap., Inkakvus American Sugar Refi-1 000,000. Vis tai ačiū karei.
Darba nuolatinis. Atsišaukite tuo D.. Lekavičia — pirmininkas,
lių kaimo, gyveno Chicagoj, meldžiu
P.O. Box 138, Courtney, Pa.
Pajieškau savo krašto žmonių pa- j jaus pas
(6)
atsišaukti.
ning Co. cukernių mašinis
žįstamų bei draugų, aš esmi Kauno ,
B.
Kirstukas
— fin. sekretorius,
P.
Kolosauskas.
Mamerta
Toleikis,
tams (farbas cukernėse visai SUSTREIKAVO 400 DAR- Pajieškau Petro Martyno Kakare- BOK 1081, Mechanicsville, N. Y. gub., Vilkmergės pav., Jurgėnų kai- | 109 I.awrence st., Lawrence. Mass.
1205 Cresty avė., Charleroi, Pa.
mo. Meldžiu atsišaukti.
BININKŲ.
ko; girdėjau gyvena Bostone. Jisai
v. Gamulis — kasierius.
sustojo.
Sustreikavo 500
Tarnas Kassalis,
yra brolis buvusio Merkynės (Mero-----—
P. 0. Box 400, Courtney, Pa.
Pajieškau
Jono
Skinkio
iš
Mamašinistų: išviso dirbo 3500 Wilmington, Dėl.— Bedu- ezo) klebono, Tamošiaus Kakarėko. riampolės, ir Jono Butkausko iš Sim- 400h E. lst st., Los Angeles, Cal. I
Su visokiais Draugystės reikalais
Svarbus reikalas kas link karės iš no, Kalvarijos pav., abu Suvalkų gureik kreiptis šiuo adresu:
darbininkų, kurie pasiliko minio parako dirbtuvėse, blaškytų
jo giminių. Už pranešima bern.. Jų pačių meldžiu atsišaukti
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, <0 Petras Valiulis!
S. D. B. P. Dr-stė,
be darbo. Streikas kilo dėlei Cornev Point, N. J., kur, bus atlyginta arba jis pats teiksis arba žinančiujų juos pranešti.
Amerikoj gimusios, nesenesnės 25
Bos 64............
... Courtney, Pa.
metų, ir ne augštesnės 5 pėdų ir ne- (' LIETUVIS KRIAUčIUSĮĮį
to. kad kompanija prašalino kaip jau buvo rašyta, andai atsišaukti.
Mat. J. Maknauckas,
toliau nuo Bostono gyvenančios kaip 4
109 Clarmont st,
Toronto, Ont.,
PALAIMINTOS LIETUVOS
tris mašinistus už darbavi- atsitiko smarki ekspliozija 15 Millbury R.st,židžiunas,
Worcester. Mass.
Canada. per 100 mylių. Meldžiu atsišaukti J, Siuva Visokius Rubus
DRAUGYSTĖ,
.A
(7) '('
mąsi unijos labui. Streikie- delei kilusio fabrikoj gais
pusbrolių Prano, Jono tik ne dėl pasityčiojimo.
Vyrams
ir
Moterims
Pajieškau pusbrobo Vinco ir Jono ir Pajieškau
V.
Sabas.
Chicago,
111.
riai rekalauja 8 vai. darbo ro, kame 7 darbininkai liko Giedraičių, Rekaviškių kaimo, gude Petro Alikauckų, Kauno gub., Pa BOX 57,
>•
Holbrook, Mass. i
Valdyba:
nevėžio pav., Pamkenų valsčiaus. Jų
Visokį Darbą Padarome
dienos, iki dabar dirbo 10 I si apdeginti ir keli jų jau lių gmino, Marijampolės pav., Suval pačių
Prezidentas
— K.
meldžiu atsišaukti ar kas juos
f-----. . Meškauskas,
PIGIAI.
kų gub. Turiu svarbų reikalą jis
Pajieškau apsivedimui merginos,
pranešti.
(6)
663 W. 18th str, Chicago, DL
valandų į dieną.
mirė, darbininkai tikėdami, pats lai atsišaukia arba kas apie žino Konstancija
I
Už
gerumą
darbo
ir
gerą
Rūbo
ne jaunesnės 22 ir ne senesnės .28 me,
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,
I
»; pritaikymą gvarantuojam.
pranešti.
(8) 1542 E. 33rd st., Majauckaičia,
kad gaisrus fabrikoj pagim jį žino malonėkit
Cleveland, Ohio tų, aš esu 28 metų amžiaus, turiu ge
906 W. 20th PL Chicago, DU
Jonas Blažys,
rą darbą, uždirbu po 4 dol. į diena
TAIPGI
PATAISOME,
IŠVALO

Nutarimų
Rašt.— Ant. Tamkevičia,
PRIPAŽINTI KALTAIS. do suokalbininkai, apreiškė 576 Pearl st.,
Stoughton, Mass.
Su pirmu laišku meldžiu prisiųst pa
ME IR PROSINAM SENUS.
1916 Canalport avė., Chicago, I1L
Pajieškau
brolio
Antano
Petravi

Z. G,
Fin. Raštin. — J. Syker,
Portland, Me.— Sausio 29 kompanijai, kad nebūdami Pajieškau pusbrolio Jono Timincko, čiaus .ir sesers Antaninos Baižienės, veikslą.
Meldžiame lietuvių duot pasiūt
160 Hancock avė., Michigan City, Ind.
5507 W. 25th PI, Cicero, m
mn»V>c
..............................
apsaugotais
nuo
pavojaus,
mums,
o
persitikrinsit
koks
d. teismas pripažino kaltais
Kauno gub.. Šiaulių pav., Juodingių abu Naikų kaimo. Lukšių parap.,
Iždininkas
— L. Kasper,
bus skirtumas.
(13)
Meldžiu atsišaukti ar kas ži Naumiesčio pav., Suvalkų gub., bro
Pametė kaimo.
žmogžudystėje L. Pulosą ir atsisako dirbti.
3131 So. Wentworth avė, ChieagA.
Pajieškau apsivedimui merginos,
no jį pranešti.
lis gyveno Bostone, sesuo Škotijoj. nuo
Organo užžiur.— A. Selemonavič,
25 metų amžiaus, aš esu 23
7 SHORT ST.,
Petrą Vali, kuriedu gruo darbą 400 darbininkų, kiti
Jonas Bartasevičius,
Meldžiu atsišaukti bei žinančiųjų a- metų.18 ik:
Atsišaukianti
malonės
pri

1956 Canalport avė, Chicago, HL
128 N. 5th st.,
Brooklyn, N. Y. pie juos pranešti.
LAWRENCE, MASS.
džio 16 d. North Deering žada taipgi sustreikuoti.
siųsti savo paveikslą, o platesnes ži
Susirinkimai būna kiekvieno mtaaMarija Petravičiūtė
<5
Dirbo išviso 20,000 darbi Pajieškau Marės Vasiliutės, iš Už 40 Lalonde st., Montreal. Canada. nias suteiksiu per laiška.
gelžkelio stotyje užmušė ti-■i) sio antrą nedėldienį, 1-mą vai. po
J. J. M.
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1M4
venčio
parapijos,
pirma
gyveno
Chi

kietų pardavinėtoji ir detek- ninkų.
834 Michigan st,
Ottawa, Iii.
So. Union avė, Chicago, 111.
cagoj. Jos brolis, kuris randasi AuPajieškau
draugo
Frano
Urbanavi

tivą Charles E. Mclntoshą.
trijos nelaisvėj nori su ja susižinoti. čiaus ir sesers Antaninos Baužienės, >--------------------------------------------------PAKELĖ
DARBININ

Pajieškau senyvos mergnos arba H VISIEMS DOVANOS! p LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
Kreipkitės šiuo adresu:
no gub., gyveno Centrai R. 1. meldžiu našlės
Pulas ir Valis abudu yra
apsivedimui, turinčios kiek pi
Felix Baton,
DRAUGUOS,
KAMS
ALGĄ.
atsišaukti
bei
kas
jį
žino
pranešti,
už
graikai.
Maine valstijoj
nigų dėl pagerinimo farmos. Aš esu 2 5 Kas išsirašys per mane dienraštį ;;
238 Off Baker st..
Gardner, Mass. ką busiu labai dėkingas.
Dės Moines, lova.
Philadelphia, Pa.—Cramp
45 metų, triu 40 akrų farmą su trio- < > "Naujienas” ir prisius $5.00, < >
bausmė už žmogžudystę yra
Antanas Navico.
Valdyba:
bomis. Kreipkitės šiuo adresu:
į T tiems duosiu dovanų svarbią ir i i
Pajieškau Juozapo Kukenio, iš Su 8 St. Paul st.,
Ship
Building
Co.
ir
I
P.
Westfield,
Mass.
amžinas kalėjimas, ką pra
K. Spurgis,
bačiaus, treti metai kaip Amerikoj,
<5 puikią knygą MOTERIS IR SO-B Prezidentas — A. Gailius,
717 E. Market st. Dės Moines lova.
Morris Co. paskelbė, kad pa taipgi Mateušo Barberiaus, iš Gulbi Pajieškau dėdės Silvestro Labonio, BOX 15
Souble, Mich. SOCIALIZMAS arba laikraštį ”Ko- <>
sikaltėliai ir gavo.
I Vice-prez. — S. Kairis,
Uvą,
”
"Keleivį
”
ar
"Laisvę
”
nų,
Panevėžio
pav.,
Kauno
gub.
Pir

mekelia savo darbininkams al- miau gyveno Minesville, N. Y. Mel jis vadinas Naviku, Vilniaus gub, Pajieškau apsivedimui merginos, U tams. Naudokitės proga.
R. 2, Box 44, Ankiney, lova.
PiniTrakų pav., Daugų parap., Duškonių ar našlės-bevaikės, nesenesnės 30 me
Prot. Rast. — J. P. Shilaik,
gus siųskite šiuo adresu:
(12)
MIGDO DARBININKUS. ?-ą nuo 28 d. vasario š. m. džiu atsišaukti
kaimo. Jis pats ar žinantieji malo tų,
217 S.E. 9th st, Dės Moine, lova.
laisvų pažiūrų, linksmaus budo, H
Rapolas Drevinskas,
Tas algos pakėlimas palies
nės pranešti.
A. J. RASIMAS,
Turt Rast ir organo prižiūrėtojas —
platesnių
žinių
kreipkitės.
Montello, Mass.
Johnstown, Pa. — Cam- 5000 darbininkų. Pakelia 134 Ames st.,
Bernardas Krasnauckas,
J. P. Shepetis, 501 S. E. 7th st,
Balssis,
U 1810 So. Halsted Street.
BOX 172,
W. Frankfort Heights, 1937 N. E. St.A.Clair
bria Steel Co. savo kasyklų '0 procentu.
Dės Moines, lova*
avė.,
Pajiešku pusbrolio Andriaus KasChicago,
I1L
Illinois.
Kasierius — J. Bindokas,
Cleveland. Ohio.
paravičiaus, Konovoliškio kaimo Odarbinikams, kurie neprigu
Capital City Hotel, Room 19,
| niškio parap,, Trakų pav., Vilniaus
Pajieškau savo vyro Povilft Morkū
li ęrie unijos pakėlė geruoju
Dės Moines, lova.
Pajieškau apsivedimui doros mer
rėdybos. Gyveno New Haven, Conn.
no, išvažiavo jieškot darbo 20 d. ba ginos, nežiūrint tikėjimo, nuo 18 iki
AUKOS
Susirinkimai atsibuna kas antrą
Yra svarbus reikalas. Atsišaukit.
CHICAGO,
ILL.
10 procentu algą. Tas pakė
landžio, 1915 m. ir dingo. Jis yra 6 25 metų amžiaus, aš esu 25 metų, tė
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po
Felix Kaspar,
limas algo^ Įeina galėn nuo LIETUVOS ŠELPIMUI. Deerfoot Farm.
Southboro, Mass. pėdų augščio, geltonais plaukais, vynėje turiu valaką žemės, čia gyve Tėv. Mylėtojų Dr-stė No. 1, pietų K of P. svetainėje, No. 504—
raupais sirgęs, sunkiai kalba, (mik nu iš rankų darbo Su laišku meldžiu
506 E. Locust st, Dės Moines, lova.
1 d. vpsario š. m. ir paliečia
čioja).
Kas jį žino malonės pranešti, ir paveikslą prisiųsti, atsakymą duo Town of Lake, Chicago, III.
F ‘ RTFORD. CONN.
Kas praneš kur yra mano moteris,
2000 darbininkų
siu kiekvienai.
” • ■ 23 ‘L. š. m.. Vietinis Komi- gaus 5 dolerius dovanų. Jos vardas už ką busiu labai dėkinga.
NARIŲ ATYDAI!
Lietuvių Pašelpinė Draugystė,
Ona Morkūnienė.
(8)
J. Markevich,
• o'-rengė prakalbas naudai nu- Marijona Pakacimienė, apie 48 metų
KapitpJbtai visoje išd*r
"LAISVĖ,” EASTON, PA.
Elizabethport, N. J. 212 Southerr. Avė.. Muskegan, Mich.
senumo, stambaus sudėjimo, sveria 310 Pine st.,
Visi
nariai
kurie
norite
bastės šakose stveriasi tos nl ***'j.c,’siems nuo karės. Kalbėjo M. 200
Susirinkimai
kas pirmą p*4svaru, prasišalino 9 d. gruodžio,
toliau "Keleivį,” nyėią kiekvieno būna
apsivedimui merginos skaityt
mėnesio nuo 7:30 va
priemonės, kad užmigdžius a -l-ąvo šios vpatos: T. Krabas, 1915 m. drauge su Izidorium Venclo Pajieškau Petro Znaiduko, Kauno arPajieškau
našlės nuo 20 iki 30 metų am kreipkitės prie L. Geležinio kare, Anglų Socijalistų ruime, 4M
Tumcsa. J. Urbanavičius, M. Au- vų. vyras didelio ūgio, stambaus su gub., Ežerėnų apskričio, Panemunio
darbinikų nepasitenkinimus. '.štrl-alnis.
Northampton str.
D. Guokas, A. Ramoška, dėjimo. Paliko mane su kūdikiais ir valsčiaus. Malonėkit atsišaukti šiuo žiaus, laisvų pažiūrų, mylinčios ap_ __
švietą, apsipažinusios su anglų kalba. priduodami jam prenume- _ Valdyba:
pasiėmė mano pinigus, laikrodėlį, vi- antrašu:
Jie supranta, kad neprotau T. Raganausi ąs — po $1.00;
Aš esmi 31 metų, platesnių žinių krei ratą už 1916 m., nes draugy-?• veiioniutė,
[
A
Chekas.
M.
Kundrotas.
St.
VaVincas
Lukas.
jančius tuo budu lengva pri lauckas, J. Kundrošiunas. A. Ysman(7)
1632 Wood st,
Philadelphia, Pa. pkitės laišku.
Jackson st„ Easton, Pv.
stė ant priešmetinio susirin Vice-prez.1120
K. J. Cheknis,
gauti. Darbininkai pasilie tas. K. Zykus, F. Yankauskas, V.
— A. Meškauskas,
M’. Detroit, Mich. kimo nuo priverstino orga
Bagdonienė, K. šalčius. M. Giraitis,
Pajieškau brolio Jono Peloniaus, 150 Ford st.,
34 So. Locust st., Easton, Pa.
ka dėkingi savo išnaudoto V.
Baranauskas, A. Balčiūnas. A.
Prot raštininkas ir organo užžiuT*Kauno gub., Panevėžio pav., Glaudeno
užsi
prenumeravimo
na

tojas — J. Ratinis,
jams, nes nežino, kad tie Remencius, J. Giraitis, J. Palšiunas,
lių
gyveno ~
Philadelhijoj,
■ dvaro,
'
................... Pa. MASKARADINIS BALIUS
C.
Krutckas,
M.
Ramanauskas,
A.
rius
paliuosavo_
Todėl
visi,
Kas
jį
žino
malonės
pranešti
arba
1113 Ferry st, Easton, Pa.
patįs jų labdariai pakelia Ambrazaitis, M. Ramoškienė. M. GyRengia Jaunų Merginų Kliubas
jis pats lai atsišaukia.
(7) Subatoj. 19 Vasario-Feb, 1916 m. kurie norite „Keleivį” skai Fin. raštininkas — F. Vyturis,
pragyvenimo kainas ir al vainius. P. Palionis, E. Endziulienė,
Elzbieta Peloniutė,
139 S. Bank st, Easton, Pa.
— po 50c.
1 Coidy st.,
Lowell, Mass. svetainėje po No. 58 Broadway, Char- tyt ir toliaus, pasiskubinki Kasierius — J. M. Jankauskas,
gos pakėlimą iš jų atsiima V. J.Pikcilingis
lestown. Mass. Prasidės nuo 7 vaka
Jedrinckas 35c.; M. Banys, .T.
dvigubai, o tamsus darbi Kalnius 30c.; T. Pust, O. Lukoševi
Pajieškau draugų: Grigaliaus, Fe re. Balius bus labai linksmas, už žy te užsimokėt prenumeratą, LIETUVIU PASILINKSMINIMO
P. Januška.
J. Gruzdis. D.
likso ir jų sesers Marcelės Belinių, miausius apsirėdymus skiriamos 9 do kitaip „Keleivis” bus sulai
ninkai už tai savo darbda čienė.
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.
Kvietkiutė, M. Bak, O. Tirvel. V.
B. Šaplio ir Vlado Penčekausko. taip vanos. Bus gera muzika. Visi apie kytas.
(?)
linkės
lietuviai
kviečiami
atsilankyti.
Indiana Harbor, Ind.
vių visai nekaltina.
Liupšius. J. Palaziejus, A. Krasnicgi ir kitų savo pažįstamų; aš esu
Įžanga Merginoms 25c. Vyrams 30c.
Valdyba:
L.
Geležinis,
kas.
S.
Kveraitis,
K.
Madeikis.
M.
Vilniaus
gub.,
Švenčionių
pav.,
mies

Tik ar ilgai seksis taip Žvingilas, K. Balionaitis, M. Gribas,
Komitetas.
telio Melegionių.
(6)
Prezidentas — Pranas Henderaonaa,
4547 So. Paulina st.,
■apgaudinėt, tai klausimas. J. Baltulionis. M. Marcinkevičius, A.
K. Subach,
2112 137th st, Ind. Harbor, ImL
PAJIEŠKAU DARBUChicago, III.
Aukštakalnienė, O. Sriogiutė, M. Pa
Lucerne, Wyo,
BOX 55.
Vice-prez.— Pranas AndrijaosMn,
Taisau laikrodžius ir visokius mupiltas. J. Vaitkevičius, D. čepavičius,
3730 Elm st, Ind. Harbor, lai
AUDROJ ŽUVO 60 ŽMO V. Kulbinckas, M. Ramanauskas, A.
Prot.
rašt.
— Vin. čiparis,
Pajieškau draugo Jono Lukošiaus, zikališkus instrumentus. Galiu va LIETUVIŲ
DRAUGIJOJ
Tyrva. J. Karaliūnas, A. Ambrazai
3604 Deodor st, Ind. Harbor, Ind.
NIŲ.
Kubilių kaimo, Papilio parap., Alek- žinėt automobilium ir turiu ”laistis, D. Varnius, J. Bulotas, A. BeKURIOS TURI
sandravsko pav., Kauno gub., gyve nius.” Reikalaujanti tokio žmogaus
Kasierius — Antanas Mikalocz,
Pacifico pakraščiuose pe- zinckius — po 25c. Viso $27.95.
no Burlington, N. J. Kas jį žino ar meldžiu atsišaukt.
2112 137th st, Ind. Harbor. ImL
„KELEIVĮ
”
Už
ORGANA
Aleksas Strumskis,
Smulkių $3.33. Viso $31.28. Pi
jis pats teiksis pranešti.
(5)
reitoj sąvaitėj perėjo smar nigai
Finansų rašt. — Pranas Vaitkus,
BOX
406,
Mattituck,
I,
I,
N.Y.
bus pasiųsti vietinio iždininko
Amilė Sadauskaitė.
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind.
ki audra, nuo kurios žuvo į centralinį komitetą.
145 Silver st.,
So. Boston, Mass.
Lietuv. Mokslo Draugyst* Maršalka
— Motiejus Drungiias,
PRANEŠIMAS.
Komitetas.
apie 60 žmonių ir milijonai
Pittsburgh,
Pa.
3730
Elm.
st, Indiana Harbor, Ind.
Mano
vardu
atėjo
laiškas
iš
karės
Pajieškau savo sunaus Jono Bal
ską, ką tik sugirebė, Pakacimienė po
turto. Vietomis ištisi mies
RAYMOND. M’ASH.
Susirinkimai atsibuna nedėlioaua
lauko Marei Mikščiučei iš Biržių val
čiaus,
Kauno
gub.,
Ra«einių
pav.,
Ši

tėvų Miliuke, Kauno gub.. Adakavos
sčiaus, Iškanių sodžiaus. Malonės LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJI, po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mą ne
teliai buvo sugriauti. Neto Aukos L.Š. Fondui surinktos LSS. parap.,
Butianių kaimo. Waterburyj lalės parap., Novaini'i kaimo. Jo
landą po pietų, Antano Mikalocz ava
DRAUGIJA.
183 kuopos įgalioto komiteto, prisių išgyvenome 15 metų. Labai meldžiu paties atsišaukti ar Einančiųjų apie j) atsišaukti ir priduoti savo antrašą.
li San Diego, Cal., likos iš stos per K. Seredžių. Aukavo šios
uinėj, 2112 137th st. Ind. HarborJad.
Pranešama, kad Panevėžio paviete
M
’
aukegan.
III.
meldžiu
pranešti.
(7)
gerinamų lietuvių kas skaitys šį ap
kuone visi kaimai išnaikinti, kaip tai
Vaidybom vardai ir adreaai:
Antanas Balčius,
griautas tvenkinys ir 30 pė ypatos:
ir žinos kur minėta pora
Meleišių, Taukmnų. Iškanių, Mickū Pirm. — Kaz. VaiteKunas,
K. Seredžių $5.00; J. Poviliūnas, garsinimą
327,
Courtney,
Pa.
LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
gyvena,
pranešti.
dų augščio siena vandens M'illapa Lumber Co„ Le Vogus Store,
nų, Smaliečių. Krikščių ir k, ir vi
822 8th st., Waukegan, III.
Vincas
Pakačimis,
Chicago, IIL
užliejo Otay klonį, šitoj ka Fr. Nixon. H. C. Barkman po $1.00; 161 Washington avė., Waterbury
Pajieškau pusbrolio Antano čiu- sos tos apielinkės žmonės buvo su Pirm. pag. — M. Ambraziunas.
Prezidentas — Juo z. Kriščiokas,
bėgę Mažeikių palivarkan; kai-kurie
G. H. Reizner, M. Seredžius, G. Lai
nalos,
Žuklijų
kaimo,
r>a>-ap..
803
8th
st.,
Waukegan.
III.
Conn. Traku pav.. Vilniaus rb ’nu np:e en ir pasiliko, kiti išbėgo gilumon
tastrofoj vien žuvo nema mikis, K. Pauraziukė. P. Tidikis, M.
2027 Union avė, Chicago* DL
Prot. sekr. — A. F. Sabecki,
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinakaa,
Mikenaiče, M. Keraitis, P Paulsen,
žiau, kaip 50 žmonių.
7 me’ai kaip AmeriK Gyvena kur Rurijos. Meldžiu, kurie gaunate iš
802
8th
st.,
M
’
aukegan,
III.
Pajieškau švogerio ir sesers Onos

IS AMERIKOS.

25,000 KATALIOGU DYKAI

Paj ieškojimai

i

to krašto laišku atrašyti man ar nie Fin. sekr. — J. Buksia,
ko nepranta apie Krisiu ir Jurgį Ku502 Utica str., Waukegan, III.
čire-kus. čigus ir Petrą Pl<*pį.
Mel- Kasierius — A. Kripas,
<*žiu ST’e’”in''* "r mirim šiuo adresu:
776 Marion st., M’aukegan, III.
V M S^olrjonis.
i Kasos globėjai — K. Dimšia,
160 I,awrenc<* st, Lswronce, Mass.
8’2 9th str.. M’aukegan, III.
M. Valentikonis, 1346 So. Park avė.
SUSIRINKIMAS.
Pajieškau draugo Petro Gaspariupusbroliu
,
M’aukegan, III.
no, Paistrės sodž, ir pusseserės Sa-,
Sta- Į T SS 2^3 Vr> susirinkimas bus va- Maršalka — F. Norkius,
lomėjos Žilinskaičios, Baroniškių so
nri Or«s ■ s-rio ’3 4 >-nn 2 vai. po piet Juozo
919 8th str., M'aukegan, III.
džiaus., abu Pumpėnų parap.. Pane- į
■
•—’sl *.e\ -3v:’:--j' svetainėj, Hart«home,
Sus>rinV’’’»»»i atsibuna paskutinį nevėžio pav., Kauno g->h Medžiu at-1 Panevėžio p-" T' •••’•'' ~”b VpMžiu (Okla. Visi
at«iHnky- dėldiem ’
rierw« -"‘nėšio, 1 -mą va
atsišaukti.
I ti ir r'"‘” Aris. ats’verti.
virsinm-'Į.& Mastei,
?I1orJames
Vs’ J- Rockey, OwenHeginm
isišaukti.
landą po • :-*v ’T.'bn-tv Hali” sve
Bros.t
Juozas
Miss Vera Staškt. ii*- .
Valdyba. tainėje, 803 8th and Sheridan Rd,
Glazebrook & Co., S ta r Bakery, A. 5 Broad st.,
Burlington, N. J. 670 W. 18th st,
Chicago, III.
M’aukegan. III.

J. S. Mcwair, E. F. Rhodes, M. Huter, B. Deek, A. G. Basei, C. T. KilORGANIZUOS MAŠINIS burn, C. B. Bagkall, A. Friend. L.
P. Cole, C. E. Meudoh. J. Z. ThornTUS.
ton. Ravmon Feed & Produce Co.,
Tarptautinė mašinistų Pacific Fruit and Produce Co.. A.
Dukuron, G. A. Johnson, Shefard &
unija
nori suorganizuoti i Dennis
. ■
Transfer Co., G. T. Swasey,
VISUS Naujos Anglijos ma- G. W. Lawson (The Home Store),
šinistus. Tuo tikslu
n&L.
TR1S
d’ >N’ Nab^C.e< H. Gervig,
F' ^e‘
o . jau
.. bu-1
tj L$TisD.
Maclennan.
vo suvažiavę SpnnerfieIde:H,n-man Kaufman Ca.. Matt Johnson,

(Mass.) tos unijos
u

*1 •
KHl.

ten Pennsylvanijos mlrtvoj. Norė
Bumbulevičiukės. Meldžiu kas apie ta susirašyt.
juos žino man pranešti ar jie patįs
Ta;ppi Ignaco čiunal« iš ten pat.
teiksis atsišaukti.
(7) š:« p-vv»rn Ma. s. v. Ist’joj
Konstantas Bumblevičius,
Vincent Chupn'?
58 North st., N. Manchester, Conn. r>-o.-r^At Farm,
S'.-’t'b'v- . Mass.

923 W. 33rd pi, Chicago, DL
Prot. rašt. ir organo užžiurėtojaa —
Petras Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicag*.
Finansų rašt.— Ant. Staniulis,
3220 So. Wallace st, Chicago, DL
Kasierius — Kaz. 9ilas,
3342 So. Halsted st, ChicagA.
Susirinkimai atsibuna kas paainrt^
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:M
■valandą vakare, ”Aušroe”
*<■*■
je pe No. 3«01 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio atnesij. Bertaniniai: Balandžio ir 9p»lių rnėn Pusmetiniai Liepos m4M.

Ką reiškia raudonas vėliuGeriausias būdas dėl itrinimo
Redakcijo
Advokatas ir Notarij
Neturi stokuot nei viename name
kas.
l>-fV RLMer’to
Barbutė:— Pasakyk man, Į Korespondentams.— Ku
Kazis Krauczunas,
PAIN-EJEPELLER
Teklyte, kodėl tie socialistai prių korespondencijos netil Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų i 5 Veda provas visuose teismuose
naminių būdų pas letuvmkus ir
taip garbina raudoną vėlia po, tilps vėliaus. Tik prie
•; ir atsilanko į visas valstijas ant
visame pasaulyj.
3 5 pakvietimo. Taipgi duoda patarivą
Tikras tiktai su pažymėta marke
progos prašome, kad niekas
j ; mą per laiškus.
“ĮKĄRĄ”
Teklytė:— Aš girdėjau, nerašytumėte pamokslų, tik 25c. ir 5Oc. buteliukas
aptiekoev irba
h 403 Lyon Build.,
atsčiai t>uu
jie sako, raudona spalva y- paduotumėt pati nuogą fak
Seattle, Wash.
F. AD. RICMTt'H & CO.
i
ra ženklu meilės ir brolybės. tą. Rubus tam faktui pati 74-SO Uaabi^toa street. Ncw York. N. Y. b ♦
C* * K* t ♦ ♦ ♦
* *“♦'*»♦
Žiūrėk visur ir Kristaus pa redakcija pritaikys daug at-,
I
veikslas su raudonais rū sakančiau ir nereiks tiek
irnr
fTelephone: Cambridge 4806-M.
ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
bais.
laiko eikvot, kad tarpe be
Rusiškas Daktaras Cambridge
glą kalbą labai trumpame laike,
B.:— Ką gi tu čia kalbi galės eilučių ir žodžių sura
jūsų name arba kliasose dienomis
bei vakarais tai>k nk.ikma, Dc«»a>
į niekus? Jeigu taip butų. dus faktą.
Dr. N.A.GIebow
Anerican School of Langutges
tai ar kunigėlis taip butų
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir
731W. istast 1741 W. 47tfc St.
T. Kelli’ui.— Tokia drau
keikęs tuos, kurie eina po
kituose geriausiuose Europos
CHICAGO. ILL.
I
gystė. kuri reikalauja iš Įsuniversitetuose.
raudona vėliava?
Valandos:
tojančio
i
ją
naujo
nario
į
I Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6
T.:— Tai jis iškeikė sykiu
Uetuviszkas
0-^
M.
Zissima
prisiekos
nedavus
jam
pir

i
r
nuo
8
iki
9
vakarais.
Nedėlioir Kristų, kuris raudonu rumis nuo 10 iki 12 ryte.
7 Parmeater St
ma
susipažinti
su
jos
kons

bu dėvi.
Leidės ir vyčiai šarap!
Boston, yasa
884 MAIN STREET,
B
Jau aš nežinau kaip titucija. ir tokie kandidatai, Visokias Ilgas gy
Džian Bamba turi balsą.
Cambridge, Mass.
tai ir suprasti Tu man su- kurie prižada pildyt nežino Jau pasekmingiaBai gali, aną dieną Džio maišai galvą... Bet pasakyk dami kokius Įstatus — neži •įsia.'. Ateikit tiepas mane 1
X
va mano saliune pasakė, kad kam stato raudonus vėlu- no ką daro. Tas rodos ir aiok
-repais į viršį tik
III
:ekit 1 aptieka;
Sobostone ant silver stryt kus tose vietose, kur negali be aiškinimų aišku.
VA
LIETUVYS
FOTOGRAFAS
mano durye batspykis prūsas. Well, misliu ma eiti.
-os arba te efona
VV. A. J. Gilbertviliečiui- duok
So aš atesiu.
sau. aš esu dabar vyčių
T.:— Dėlto, kad žmonės Ginčyties su tokiais '‘Drau Ofiso valandos
y
//
/L
Štabskapitonas — nesijuo pamatę raudoną vėluką su- go” korespondentais, kaip Nuo 9 iki 11 ryte
kit — sakau šarap! ’Stab’ i prastų, jog einant ta rietą jūsiškis, mes tamistai nepa nuo 1 iki 2 ird iki
= £>
nemynina ’stap/ tik stov, ne, jiems gresia pavojus: jeigu tariam. nes tai butų perpra < vakare. Teleph. Richmond 2622-R
i
ne! ne pečiaus, tik štabo ka nebūtų tai eitų drąsiai ir sta ir veltus darbas nežinėli
»
pitonas. Nors ir gudas ap patiktų nelaimę.
/
pertikrinti. Te sau pliauš SI
Ei, Vyrai, Visi Pas
1
skelbė vyčių mubilizaciją,
B.:— Vadinas, raudonas kia.
<
Aru*
bet, kaip žinot, aš esu gud vėlukas apsaugoja žmones
YUDEIKO!
/ C<?
Dvasiškam Vaikeliui. —
Jis. užlaiko gerą Restauraciją,
standing for Rusia, tai ir nuo negero kelio?
ori
Dėl vietos stokos tamistos
visokios rųšies Alaus. Degtinės
mane priėmė in stabkapitoT.:— Teisybę pasakei.
Traukiu Paveikslus bile kokiu
Vyno ir Cigarų.
pastabų
šiuo
kartu
nedėsi

nus. Bai gali, aš būdamas
laiku ir visados gerai padarau. !
B.:— Tai tu jau visai man me
Pirmiausia ir parankiausia
Reikalui esant Kreipkitės
stabkapitonu ir leisiu čio ko galvą sumaišei.
S.A.
vieta lietuviams.
pas mane.
>)
kiems prūsams ant musų
šita knyga, parašyta kunigo G. Towsend Fox’o,
i
JONAS
A. ANDRUŽIS, >
'304
BiG^way
ir
259
D
Streets
silver stryt spykit. Never!
išėjo
dabar iš spaudos lietuvių kalboj. Todėl kas
(((
Merginų nuomonės.
1
453a
Broadway,
S.
Ecston,
Mass.'
Jus nežinot, kas tie senonori žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turė
SO BGSTON, MASS.
)
Ona:— Aš su tokiu vaiki jh-RiS ST. 1NDRZEJEWSI(I
vo-bi... who! ekskiuzmi, ai
tų
ją perskaityt.
//)
Vienatinis lenkiškas
myn, senovės vyčiai. Paklau nu ženisiuos, kuris nevarto
Knyga
parašyta lengvai suprantama kalba, at
f/Z
skit pas Džian Bambą, o jis ja alkoholiaus ir tabako.
r DANTŲ DAKTARAS į;
spausdinta ant gražios popieros ir paduota daug
Iii
’
)»
jums ol-triu viską išeks-, Katrė:— Aš gi tu tokiu Į
faktų
apie kunigų celibatą. Pinigus galima siųst
Užtaisau pasigadinusius dantis ir {
pleinys geriau negu Gabrio mvlėčia apsivesti, kuris ant (('(Įį dedu
25c.
Įvyniojus
Į popierą ir Įdėjus Į prastą laišką.
naujus. Laiką pvarantuoju. » |
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
Džiovos informeišin ofisas. veido išrodo gražus ir mei !į; Ištraukiu dantis be jokio skausmo (
Adresą parašykit taip:
Patentai,
čarteriai,
Kolektavimas
ir
Siuntimas
Bo Džian Bamba žino geo lus.
"KELEIVIS,”
SO. BOSTON, MASS.
Zosė:— Aš labai geisčiau !|176 HARR1SON AVĖ.. BOSTON. j<
Pinigų. Teismiški Reikalai.
grafiją ir jiestronomijos
BROCKTONE:
mokinosi, tai žino, kad seno apsivesti su mokytu, protin
SO. BOSTONE:
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
gu
ir
simpatišku
vaikinu.
vėj beturiu ol-kontrėj buvo
Utarninkais ir Subatomis,
Barristers Hali, 45—16,
Magdė:— Aš gi to viso
28 Broadway.
tokia mada, kad jaunas
kampas Main ir Belmont Sts.
nepaisau,
kad
tik
butų
tur

Tel.
So.
Boston 935 W.
Tel.
Brockton
1875.
Šitas COLUMBIA Gramafonas
smart vyras, kuris norėjo
tingas.
o
man
vistiek.
merginom intikt ir parodyt
Minė:— -E. man visai ne
kaip jis gerai moka užšokt
ir iot, pagaudavo laukini apeina: ar vaikinas butų <j Geriausia Lietuviška rainkotų
Keliaujantis Kriaučius
arklį, no mader, kad ir ku mokvtas. ar turtingas, ar jį dirbtuvė. Šimtai kostumerių argražus,
bile
tik
jis
butų
už

!■)
ba
pirkėjų
liudija,
kad
tai
yra
melę, ir nujodydavo. Joda
Siuvant visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip
!( verta pagirimo. Pamėginkit ir
gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau
vo taip ilgai, pakol kreizi ar tektinai didelis.
šiams arba šiaip ypatoms. kurie pareikalauja. Visokį tavora nėrK. M. Armonas. (į patėmysit, kad lietuviai padaro
klys nenuilso ar kur i balą
Aš važinėju po Mass. ir Con.
E- W
(Į daug geriau kaip žydai. Jei ne- £ I kant pas mane galit gaut pigiau.
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
nesuklimpo.
Už toki ark
n
L galit būt patįs, tai pas musų
Tarp mainierių.
Reikale adresuokit taip:
lio nujodymą toks smart feI; agentus užsakvkit ar per laiškus $
Ot. drauge, kad aš bučia p rašykit, o mes sam;pelius prisių-H
la gaudavo vardą vytis! Sy;
P. ŠIMKOMS
ŠOKIAI Sc GRIEŽTI ĮVAIiUOMIS ORKIESTROMIS
s ir paaiškinsim kaip primiekaip dabar jums viskas ol- Rusijos caras, tai butų ge- <(($sim
«( ruot reikia. Tą galit kožnas pa10 Inch 65c. (Canada 85c.)
7 Columbia st.,
Holvoke, Mass.
triu klyr! Matot kas yra rai. Aš anvažinėčia visus p daryt, nėra skirtumo kur jus gy- ;; .ii
Valcas.
Prieš Aušra.
Valca«. Miiitariš- a or- iestra.
vyčiai. Dėlto ir aš, misli- didelius miestus, atsigerčia <[( nat, mes siunčiam po visą Ame- « i
Bangos. Valcas. Milita iškr o rk iestra.
Linksmybė. Polka. Mili ariška orkiestra.
nau sau, nueisiu ant silver gėrimų, kokių tik norėčia. , ((( riką, užtikrinam visiems savo j)
Išdykus Mergaitė. Polka. Militariška orkiestra.
Lėberis:— Tai tave revo- !!/ darbo ir tavoro gerumą ir pigu- l>
stryto su keliais smart fran
E
2529
Aipų
Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra.
1SI mą. Nepamirškit kreiptis pas !j
tais ir pasigavę prūsoką, — liucijonieriai užmuštų.
dabar
labai
madoj,
bet
Kas
iš
tu
Pavasario Sapnai. Valcas. Sargybos orkiestra.
ir patarčia kriaučianv. ))
E 2530 Ant Bangų. Valcas. Columbijos orkiestra.
Maineris:— Aš jiems duo- ((lietuvį,
tik ne kakaročių arba kaip
jeigu tenai nėra
i
kad pareikalautų sampelių nuo
Kregždutė. Valcas. Columbijos orkiestra.
jus vadinat tarakoną, —bet čia laisvę, tai manęs nemuš () musų, nes tai reiškia padidint sa- n
Džian Bambos?
E 531 Liuosnoris Medėjas. Maršas. Columb:jos orkiestra.
prūsoką, kas mynina džer- tų.
(Į vo bizni; sampalai visiems uždy- >1
Vėliavos Nešėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
(13)j)
I Prisiųskite
Lėberis:— Tai valdinin i\( ką. Adresuokit pas
maną. ir nujosime ant jo
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
$5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite
esice eks-$
exs- į
per visą brodvei, o mergom kai tave užmuštų.
■l|
ptcoui
tuzaeurvuiii
v
įsu
n
presui
Užlaikom
visokius
gramof
onus
su
i
rekardais$
jį
Jo.
Bottcn
Rįiicjat
Co.
|
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliunir leidėm bus iš to laca fo- Maineris:— Ogi aš nagau■
nuo 15 iki 500 dolerių.
kyperio
“spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori
nių. Ateinu ant silver stry čia pinigų ir Į Ameriką atJTA Savininkas, »
Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo
to, bet nieko nėr, nė prūso važiuočia.
raadway,
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:
Alex. Sherbin.
rU l.UOllCA
ko, nė kraudės. Užeinu lie
I rhf»n
Pilvinio
Broadway,
r IIVlnlS,
So. Boston, Mass.
So.
Boston,
Mass.
II
tuvių alėn, ogi bai gali, čia
Iii
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Nekalta mergina.
<5
koks tai spykeris drožia pa I
Tėvas:— Ta musų Mari
mokslą lietuviškai. Laukiu
Daugiau juokų, negu saliune alaus
kada pasirodys tas prūso jona tai taip jau ir liks
kas, o spykeris, gadėmit, mums ant sprando... Jau
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
kad ims musų vyčius peizuo- baigia 30 metų, o niekas jos
Džian Bambos feisu arba veidegrapija.
da
nė
nekalbino
’
...
Vyrai
ti, kad net man į ausis kar
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,
bet ir šiaip daug kitokių juokų
šta pasidarė. Visi i mus visai jos nežino.
Motina:— Tai ne jos čia
žiuri ir juokiasi, bai gali,
KAINA TIK 25 CENTAI.
nors mes da ir nejojam. kaltė. Ji senai jau butų iš
P-niirus salima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvorerį . po i e
-F
relę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:'
Džizus-krais, mislinu sau, tekėjus, jeigu butų kas pa
čia prūsoko mes nesulauk kalbinęs.
“KELEIVIS”
sim. o mus pirštais užbadys,
į 28 Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Kudikio sūpratitnas.
tai ir pasakiau savo fran
tams — tik kad nieks negir Vaikas:— Mama, nu
dėtų — marš! — Ir risi ke prausk man veidą.
įĮ( tXWrXi'.KW': UtarMfeH&Klto XčeOJ21CO^CICKKlXiOlOX<XU*9ICO:f
turi bubnydami sau kojom
Motina:— Aš neturiu lai
išėjom!
ko. nusiprausk patsai.
Siutus ir kitokius
Bai gali, net man dabar
Vaikas:— Kad aš nenoriu
prakaitas ant feiso išlenda, rankų susišlapinti.
kad pamislinu. kaip ta krau- I
KR NORI. KAD MYLĖTŲ
dė vietoj šaukt mums ’ura!’
MERGINA?
Mergina.
DUOKIT PASIŪT MUMS
palydėjo mus juokais, šauk
Je:gu nori. >4to pa«iDirk
Petras:
—
Ar
tu,
Mikai,
Užtikrinam, kad Jus suėėdysit pinigą ir
dami: ”uh vyčiai, vyčiai!’’ i
** V * <ee> vakar
ant
baliaus
matei
Jo

turėsite
GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
•x <
Gaš, mai gat! nebūkit jus
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
no
naują
merginą?
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
tokie kreizi, kaip anie, ką
*
;
J
LMikas:
—
Taip,
mačiau,
išvaizdos ir būna tvirtesni.
->
nežino, kas tai yra vyčiai,
bet
tai
ta
pati,
tik
kitaip
jie nežino kas laukinius ar
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO«c£ST KENDžfŲ
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
klius nujodintų, aramobu- nusipentinus.
ji niekad nepamirš jus, ne>
kerdžių
gardumas
priverčia
ji,
lių mes neturim, nebūtų
,us mylėt Reikalaukit visur b
TAIPGI IŠVALOM IR IšPP.OSINAM
Ant gatvės.
kuo ol-kontrės laukus arti
visada Lowneys Creat Kendžių
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ
— Susitikau šiandien A- [ii Jeigu negali gaut kitur, ta: pn
ir musų tauta be vyčių išny
DRAPANAS.
||| ’ųsk mums dolerį, o gausi vie
deliją ant gatvės ir pakėliau B-»
ktų.
svarą geriausią Amerikoj i*
Tikras Jūsų brolis lietuvis
dirbtą kendžią.
Tik aš nelaikinu. kam pas kepurę.
— O ką ji?
vyčius priima leides. Jos
| K. ŠIDLAUSKAS
Ant. Januška
— O ji pakėlė nosĮ.
nemoka arklių nujodyt. o jei
Generališkas arentas Rostonu
222 W. BROADWAY.
vyčiam ant sprando sulips,
226 Brosd^ay.
SO. BOSTON, MASS.
Avis ir jaučiai tunka ga- L So. Boston, Mass.
tai jau bus gud-nait!
Telefonas: So. Boston—21013
nomi bandoj, o išskirti po
Jurs truli
Džian Bamba. ‘vieną liesta.
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SCENA IV.
mušė nekaltų
gyventojų.
Vienas belgu mokslinin
Rapolas, paskui Dinda.
Dubysos vanduo, visas buvo
kas tirinėjo tūlą vabalėli,
raudonas nuo žmonių krajo.
kuris paneša tris degtukus.
Rapolas (išeina labai sujudintas).— O nelaiChicagos
universiteto Sulyginus su tuo vabalėlio
Krasnyj, Smolenską gub. Granatomis ir lavonais visa
mė! pralošiau tuos prakeiktus dešimtį dolerių,
dolerių
žemė buvo nuklota!... Dieve, prof., Dr. Burmeister, kuris kojų ir kūno didumu, žmo
ką reiks pasakyti Dindai?... štai jis kaip velnias Mieli broleliai!
ko musų gimtinė žemelė nuo senai darė savo bandy gus turėtų panešti 330 rąs
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA
dūšios jau ir atlekia...
Duodu žinoti, jog mes da
mus ant nedvėsusių gyvūnų,
PENKIUOSE ATIDENGIMUOSE.
Dinda.— O ką, ar išlošiai ? Duokš greičiau pi bar gyvename Smolensko susilaukė! Kada tam visam .šiomis dienomis demonstra tų kaip jis pats.
bus galas!...
Mokslininkas Flateau pa
nigus....
Sutaisė J. J. ZOLP.
gubernijoj, sodžiuje Avado- Nors jus, broliai, mus ne vo savo patirimą akyvaizdoRapolas (nusiminęs).— Pralošiau!...
Iš lietuviu ateivių gyvenimo Amerikoj.
va, kur manome ir žiemavo- užmirškite... Lauksime nuo je koroneriaus, pripažinusį darė vabzdžių spėkos apsDinda.
—
Tu
pralošei?
(duoda
evidan).
štai!
kūną pilnai mirusiu. Dr. į kaitliavimui tam tikras
Ketvirtas veiksmas skolintas iš
ti. Esame išblaškyti it ave jūsų laiškelio!
Štai tau, niekše. Ar aš tau daviau tuos pinigus, lės vilkų...
I Burmeisteris grąžina mirų-; svarstykles ir pastatęs ant
Aleksandro Bisono.
Jūsų
brolis
jų vabalą dėjo ant jo sunku
kad praloštum, ką? turi man gauti, ai don ker. iš
Musų ir Jūsų matušėlės
Antanas Kamzura. i šiam gyvybę, įleisdamas į gį- mą, pakol vabalas galėjo pa
kur...
įslas šviežio kraujo, kuomi
jau nėra, broleliai, ant šio
(Tąsa.)
Rapolas.— Iš kur aš turiu gauti? ar aš kal
priverčia mirusiojo gyvūno kelti. Šitokiu budu jisai pa
svieto
—
ji
mirė
vargingoj
Rapolas.— Juk kad iau užpundvsi. tai mat tas, kad pralošiau...
: širdį pradėt plakt ir, pra tyrė, kad bitė sulyg savo di
kelionėj, bėgant nuo karės... i
tave tararai. Eiva (visi išeina).
Dinda.— O kam aš tau daviau tas kazires, a?
siėjus širdžiai plakti, gyvū dumo yra 30 kartų stipres
Liga buvo baisiai sunki, ku Kur saulutė leidžias,
nė už arki i.
Joselis (pasirodo ant scenos su bakseliu. — Eik vogti dabar, tu neklaužada, nepareik man ria kankinos musų brangio
nas atgyja ir vėl gyvena.
Vakarų
šalelėj,
namo
be
tų
dešimties
dolerių,
supranti?
Aš
tau
Ui, aš jam mačiau, kaip jis ten i saliuną eina.
Kadangi principialiai ir
ji matušėlė net 3 sąvaites,
Jis man tur septvniosdešimts centų ir neatidod. sprandą nusuksiu. (Greitai įneina atgal į smu iki pagalios užmigo amžinu Ten mano tėvelis,
žmogaus organizmo gyvybė Žmogaus balsą gimdo 44
Sena
motinėlė:
Į saliuną jam turi pinigus pragert, aš jam atim klę).
remiasi tais pačiais dėsniais Įvairus muskulai.
miegu...
Kur
krantai
Šešupės
siu. (Įneina į smuklę).
SCENA V.
bei gamtos įstatais, kurie
Kuomet pamačiau, jog jau
Vasarą
žaliuoja,
Rapolas, paskui Spriggs ir Harrieta.
O’Konnel (eidamas per sceną).— Šitoj smu
valdo gyvūnų organizmo gy Šiandieninę stenografiją
lemta musų motenelei su
Mėlyni karveliai
vybę. tai Dr. Burmeisteris j 1834 m. išdirbo ir išvystė
klėj, tai kas savaitė koki nors vaidai atsitinka,
Rapolas (vienas).— Nepareik namo be tų pi mumis skirtis, norėjau gau
Ant
stogo
burkuoja
—
tikrina, jog ir mirusius žmo Gebelsbergas.
žmogus nieko kito negali daryti, kaip tik tą smu nigų... Eik vogti... vogti... dėl jojo, kitaip gręsia ti kur-nors pastogę idant,
nes tuo pačiu budu lengvai
klę dabot per kiaurą naktį. (Prasišalina nuo išmesti ant gatės... (užsimąsto). Vogti... Tik ant kiek galima geriau, ati Tenai aš užaugęs,
Vargdienis
bernelis,
galima atgaivinti ir pergalė
scenos).
vieną kartą... (išsiima revolverį, apžiūri) atiduo duoti jai paskutini patarna
Netoli
beržyno,
ti mirtį. Su pagalba įleidi Į “Keleivio” Skaitytojus.
Joselis (vis dar už scenos).— Ui, tu chazer. siu jam tą dešimtį dolerių, o paskui... eisiu sau... vimą. Mat, ant atviro lau
Gerbiamieji:— kurių pre
Prie
žalios
girelės.
mo svetimo kraujo į miru numerata
aš tau policiją pašauksiu... Tu paršas (iškrinta Štai kažin kas ateina gatve... Tik vieną kartą... ko negalima buvo rimti šal
pasibaigė malonė
Ten uogeles rinkom,
siojo gįslas taipgi galima kite atnaujinti,
atbulas laukan iš smuklės ir puola ant žemės, pa I O paskui pradėsiu kitonišką gyvenimą vesti... Ar to vėjo ir drėgnumo.
nes sulyg kraKad
Mišką apdainavom,
pasiliovusią plakti širdį pa sos taisyklių priversti busim
skui ir jo kromeli Dinda išmeta per duris i vidurį tik nematyti kur policijanto... (apsižvalgo). Tik nebūtų taip šalta, apsistojo
Vėtra kaip užėjo,
leisti veikmėn, o širdžiai sulaikyt. Taipgi meldžiame
vieną kartą... (Užsislepia už kampo).
scenos).
me miške, kur susikūrę ug
Mes
kartu
dejavom...
pradėjus pulsuoti, supranta- ir savo draugus pakalbint už
Harrietta.— Tėveli, kodėl tamsta čia eini, ga nelę, gynėmės nuo šalčio.
Dinda.— šalin iš mano saliuno, tu mano kojma, ir gyvybė organizmui sirašyti „Keleivį” kaipo tik
stumerių nebaderiuosi, jei kitą kartą pasirodysi, tvės taip tamsios, mane net baimė ima.
Po tąja "pastoge” musų mo Atsiminę musų
rai darbininkišką laikraštį,
Ituri sugrįžti.
Spriggs.— žiūrėk, mano užžiurėtojas, gyvena tinėlė užbaigė savo kančias. Sentėvių kapelį,
kuris prie kiekvienos progos
aš tau sprandą nusuksiu. (Uždaro duris).
į
Koroneris
Hoffman
įsakė
Eidavom
sodinti
kažin
kur
ant
šitos
gatvės.
Girdėjau,
kad
mano
šventai
gina darbininkų rei
Ji mirė, palikdama mums
Joselis (atsikėlęs, rinkdamas savo kromeli).
ligonbučiams,
kad
gyvą
Žalią
žolynėlį...
kalus.
darbininkai
žada
streikuoti,
tokiu
budu
aš
turiu
apart šalčio, alkio dar iri
— Ui. koks jam pasiutęs, jis man sprandą nu
Mainydami adresą būtinai
žmonių kraują, nutekėjusį
matyti
jį
šį
vakarą...
Šienpjuvių dainelė
skaudžią širdgėlą !...
suks. Ui, jis man sprandą nulauž. Aš jam pa
turit
priduoti SENĄJĮ ir
i darant ligoniams operaci
Harrietta.— Kaip čia tos gatvės nešvarios,
Širdies stygą virkdo,
Mirė nakties metu, Bremokinsiu. tą pasiutėlį (išeina keikdamas).
NAUJĄJĮ
adresus. To nepa
I jas, rinktų į tam-tikrus sukokia tauta čia daugiausia gyvena?
Aidas paslaptingas
darius, permainyt adreso ne
kštant rytui, šalta šalna
Dinda (išsiveda Rapolą).— Ar tu matei?...
Spriggs.— Man rodos, kad lenkai, vengrai ir dengė medžius ir visą žemės
Mišką tuoj pravirkdo... dynus ir laikytų jį gyvą, galima. Mainant adresą už
Džekis šiandien turi daug pinigų — šiašedešimts
taipgi, kad atsitikus mirčiai tenka parašyt atvirutę, nes
rusai....
paviršių, versdama mus gy Kaip malonu buvo
dolerių, šia tau kitą kaladę kazirių, supranti...
nuo apopleksijos arba nuo tas pigiau ir parankiau.
Rapolas (greitai iššoka iš už kertės).— Pa vuosius drebėti-virpėti, bet Augti toj šalelėj,
Lošk su jais pokerį, šitos kazirės, supranti, kad
Daugelis skaitytojų mainy
sustojimo širdies, butų kuokelkite rankas, be jokio išsikalbėjimo. Augščiau! musų motinėlė jau buvo Po šiaudiniu stogu
dami
adresą arba klausdami
reikale turėtum keturis tuzus (paduoda pinigus
veikiausia
raportuojama. ko-nors.
(Atsargiai prieina ir įkiša ranką į kešenę). Ar nešalta...
Gimtiniam kaimelyj.
parašę laišką neužkli
ir kazires). 0 kaip jau viską praloš, tai žinai,
Manoma pradėt tokius mi juoja ir prilipina tik už lc.
neturi kokį ginklą kartais, be jokio užmanymo...
Nesant čia katalikiškos
Šiandien kas ten liko, rusius kelti iš numirusiųjų
kur padėti pinigus...
markę.
Persergime visus,
aš moku kaip reikia paspausti gaidelį
Atiduok
bažnyčios
nei
kunigo,
prisiNiekas nepasako.
Rapolas.— Aš manau paliauti apgaudinėti pinigus, tuoj...
viršminėtu budu. Jeigu keli kad tokių laiškų niekados ne
Įėjo numarinti ir palaidoti
Nieks ten nenuėjo,
’ žmones tokiu budu...
bandymai paliks gerus re siųstų, nes Amerikoj ar laiš
Spriggs (r.enoroms, Jlyg issigandęs paduoda be šv. bažnyčios patarnaviNiekas
nenukako...
kas užlipytas ar neužlipytas,
zultatus, tai prikėlimas iš turi
Dinda.— čia jokios apgavystės nėra, jeigu pinigus su visu portmonetu).— šia...
markė už 2c„
! mųMiela iakštingėle!
numirusiuju nebus tolinus kitaipbūttąpridėta
jis tuos pinigus čia nepraleis, tai kitame saliune
Rapolas.— Ar tai jau visi?... (atidaro atsar
laišką
numeta arba
Liga, kuria musų močiutė Skrisk i tą šalelę.
stebuklu. Bet tokiuo moks reikia už jį primokėt adresa
jie pasiliks, jam vistiek, ar čia ar kitur...
giai portmor.etą). Ak, kiek čia daug pinigų... j sirgo, vadinasi "kruvinoji”
Man, jaunam berneliui,
lo nuoveikaliu, beabejo, ne tui.
Rapolas.— Aš nenoriu Džekį apgaudinėti, jis Aš tik pasiimsiu dešimtį dolerių, o taip, čia štai I arba dysenterija. Nuo tos
Neški
greit
žinelę,
„Kel.” Administracija.
gali būt užganėdinti kuni
jau ir gerti nupirko. Kada jam pasiseka išlošti, yra. kitus gali atsiimti atgal, šia... (Atiduoda Į ligos žmonės, ypač pabėgė
Ar gyvi tėveliai,
gai, graboriai ir kiti iš žmo
viską atgal)...
jis man visad dolerį arba du duoda.
liai. krinta kai lapai nuo
Ir
kas
juos
priglaudžia,
gaus mirties sau biznį daSpriggs.— Tik dešimtį dolerių?... Kodėl nei i medžiu paliesti šiauraus šalDinda.— Kurio tu klausai ir pas ką tu dir
i
Ar
dejuoja
miškas,
rantie asmenis.
bi? Ar pas Džekį, ar pas mane?... Išmesiu ta mi daugiau?...
Ant 21
Ičio. Vos tik močiutę palai
Sakas
nūn
’
ar
audžia?...
Rapolas.— Aš esu vienai ypatai skolingas dė dojome. kaip štai buvo su
ve. kai šunį ant gatvės; kas tavęs laukia, kas ta
akmens
Musų pasaulio Įdomybes
vęs nori? Esi visų neapkenčiamas, ir dar tu ne si utį dolerių, jeigu neatiduosiu šį vakarą, jis gra sirgusi taja pačia liga ir se Mielas beržynėlis
Gelžkelio laik
Gal jau nežaliuoja,
rodis sriubelių
nori manęs klausyti, žiūrėk, kad visi pinigai sina išmesti iš stubos... O aš neturiu kur nakvo suo — Ona.
Sulyg
savo
didumo
žmo

užsukamas, vy
0
jame
gegutė
ti...
ir
neturiu
už
ką
nusipirkti
sau
maisto...
butų išlošti, supranti?... šia kazires.
Ir vargiai butų išgijusi, Daugiau nekukuoja.
gus yra silpniausis pasauly
riško
didumo,
Spriggs.
—
ant
20
metų
au
Tai
kodėl
nepasiimi
daugiau?...
jei nebūtume apsistoję mie
je sutvėrimas.
Paduokit
Rapolas.— Išlošti visus pinigus nuo Džekio
ksuotas su iš
Gal
vargelis
spaudžia
Rapolas.
—
Man
tiek
tereikia,
daugiau
paste Krasnyj ir padėję ją hoskruzdei gabalėlį švino, to
rašytais dubelo jeigu aš turėčiau pralošti, iš kur aš tada atiduo
Artimus,
kaimynus,
tavais viršaia.
vogtų
pinigų
gali
mane
visiškai
pagadinti,
Dakio
pat
didžio
kaip
ji
pati,
ir
spitolėn.
Onai
esant
hospisiu, juk tu man algos nemoki?...
Labai teisingai
Ant protėvių kapo,
bar eikite sau. greitai...
ji paėmus jį nusineš. Paduo I ypatingai gežkeliu važiuojantiems
tolėj mes jieškojom vietos
Dinda.— Matai, kaip išdido, tau algos?...
Nieks nesėj žolynus.
žmonėms, kuriems reikia visuomet
Harrietta.— šia pusė dolerio, nusipirk sau
kit žmogui tokį gabalą švino I tikras
Tu niekam tikęs niekše! Jis dar algos reikalau- vakarienę... (Paduoda pinigą.) juk sakaisi, kad apsistojimui ir apsigyveni Ten siera žemelė
laikas žinoti. Gvarantuotaa
kaip
jis
pats,
o
jis
nepaju

mui...
Šaltis
ir
sniegas
bu

ant
20
metų.
Ypatingas pasiulyjina; džiaugkis, kad aš tau duodu duonos šmotelį ir turi atiduoti tą dešimtį dolerių savo skolininkui?
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant
Ašaroms pasriuvo,
dins
jo
nei
iš
vietos.
Jūrėse
vo,
o
mes
turėjome
gyventi
vietą atsigulti. Pilnas miestas tokių dykaduo
kiekvieno adreso nž $5.75 C. O. D. ir
Rapolas (lyg susigraudinęs, nuleidžia revol po atviru dangumi. Dabar, Ant Šešupės kranto
i
yra
tokių
krabų,
ka
pakelia
i
persiuntimo
kaštus, su teise jums vi
nių. kaip tu. Mat jis dar užmokesčio reikalaus0 verį. paima pinigą ir netyčiomis pabučiuoja į
peržiūrėt.
Jei busi neužganėdinską
Daug
jaunųjų
žuvo!...
ant
savęs
492
kartų
didesnį
ačiū Viešpačiui, jau gavo
i tas nemokėk nė cento. Atsiminkite,
Rapolas.— Jau šeši metai kaip pas tave dir anka, bet pajutęs, kad revolveris nuleistas, urnai me šiokią-tokią pastogę.
Miškas iškapotas,
i sunkumą, negu jie patįs sve i jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
bu. o dar tu neesi man davęs tiek, kad galėčiau sušunka).— Pakelkite rankas!....
apie $25.00, jei pirktumėt kitur.
ria. Ant vidutinio žmogaus dėlį
Gyvvename mažoj lūšne Iškirstas beržynas,
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
dorus čeverykus nusiprkti. Aš verčiau apleisiu
Spriggs.— Nesibijok manęs, aš tau nieko lei tris šeimynos: mes, Ma Ant Šešupės kranto
tokia proporcija reikštų a- butis dykai su kiekvienu laikrodėliu
blogo nepadarysiu, aš matau, kad tu neesi taip teliai ir Lukoševičiai.
tave...
(4)
Didis kapinynas!!...
ipie 73,800 svarų. Raskit gi
Jogas,
kaip
aš
pirmiau
maniau...
Man
labai
gaiEXCELSIOR WATCH CO.
Dinda (prieina arčiau, nutveria už rankos
A. Vaičiūnas, tokį milžiną, katras galėtų i
Mieli broliai, kad jus žino906
Athenaeum
Blg., CHICAGO. ILL,
ir žiūrėdamas i akis ).— Tu apleisi mane?... Ar ’a tavęs. Toks jaunas vaikinas galėtum teisingu tuomet koks dabar musų vi
Iš "L. B."
tiek pakelti. Nerasite.
budu
užsidirbti
sau
duoną.
Ateik
rytoj
į
mano
tu r.rncri tą žmogų, kuris atsineš daug pinigų :
sų gyvenimas!... Žedną die
Sveikata
musų saliuną. ir paskui rytmetyj policija rado aštinę. aš tau duosiu darbą, štai mano kortelė nelę turime važiuoti ubaga
(paduoda
kortelę).
pusgyvį, ant gatvės, visą sudaužytą ir pinigai
uti... Nei sau maisto neturi
pajiegos
Rapolas (priima kortelę, bet abejodamas).— me, nei arkliams pašarų —
atimti. Policija neužmiršo šito atsitikimo. Kaip
aš girdėjau šitas žmogus labai silpnas guli ligon- Aš turiu ateiti į tamstos raštinę, kad mane ati nieko!
ir
butyj ir nėra žinios kas su juom gal atsitikti?... duotum policijai?... Aš nesu taip kvailas...
Visas musų turtas, tai ke
Spriggs (prisiartina biskutį arčiau).— Ar
energija
Rapolas.— žmogau, juk tu jį primušei, aš tu bijai užsitikėti manim?... Aš noriu paduoti turi arkliai. Ne mums vie
niems taip lemta gyventi:
tik padėjau iš kišenės išimti. Aš neesu kaltas, tau ranką, noriu padaryti tave doru žmogumi...
visoj
Lietuvoj tokis skurdas,
tu grasinai užmušti mane, jeigu aš bučiau nepa
Rapolas
(greitai
nuleidžia
akis)
”
—
Atleiski

ligos
ir
mirtis siaučia!
dėjęs...
te man. aš užsitikiu jumis, aš ateisiu į tamstos
Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
Męs esame atbėgę net į 5Dinda (ramiau).— Nėra ko čia bartis, mu raštinę. (Susigraudinęs, bučiuoja į ranką).
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos,
tą
guberniją,
ir
tai
dar
neži

seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
du visuomet buvome gerais draugais. Šia pi
Spriggs.—Rytoj aštuntą valančią, neužmiršk! nome ar čia dar nebus pavo
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstu ir
nigus ir kazires. tu žinai kaip padaryti, žiūrėk,
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina
Dabar sudiev!... Beje, šia tau porą dolerių, nusi- jaus iš priešo pusės.
kad tik pats nepraloštum. supranti ?...
vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
Per visą mielą pavasarį ir
pirk geresnius čeverykus, šia kitą dolerį, nusinamuose už labai mažą atlyginimą.
Rapolas (vienas).— Eiti ir atimti pinigus pirk ką nors valgyti (duoda pinigų).
vasarėlę buvome vien kelio
šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
nuo Džekio, ir tai dėl jo? Į ką jis mane pavertė?
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji
Rapolas (to nestikėdamas).Ar ir šitas nei : kaip tik 9 balland. 1915
Ar aš esmi panašus į žmogų?... (vienoj rankoj viskas dėl manęs?...
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
apleidome savo pastogę, tai
laikydamas kazires. paduotas Dindos, kitoj ran
Harrietta.— Taip, dėl tamistos, nepamiršk visą laiką ir slapstėmės po
koj dešimtį dolerių.) Ką ten begelbės!... reikia ateiti pas tėtušį į raštinę, gausi gerą darbą; bai, miškus ir laukus, kol neap
eiti ir išlošti tuos pinigus... Gerai yra pritaikintas bai... (Išeina).
sistojome augščiau minėtoj
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvc^^^Mpriežodis: „Kartą niekšu virtus, reikia ištisa
vietoj, t. y. Krasnyj.
dejimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprngusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo
SCENA
VI.
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo
i eilę niekšysčių papildyt, idant uždengti pirmąją
virtome į didžiausius
nuo negalėjimo miegoti; nno blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
Rapolas, paskui Dinda, policistai ir kiti.
‘padarytą niekšystę...” lai būna, kas būna....
ėlius: užpuolė brudas
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojima gėdinimas) draugijos? Ar
(Išeina).
Rapolas (vienas).— Bai, bai. iki rytojaus.. ir tt.
iso to vargo, ką męs
t"'
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą? Tie svmptomai nurodo, kad jūsų kūnas
Atei
į
mano
tėtės
raštinę,
gausi
gerą
darbą..
pergyvenome ir pergyvena
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.
SCENA II.
Ak!... kokia ji puiki... Pirmą kartą mano širdy me, nėra galima čia nei ap
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
O’Konnell (eidamas gatve.— Dar iki šiol nie je atsitiko kas tai tokio nepaprasto, kokį saldumą
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
rašyt !
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų.
ko nepatėmijau. jokių muštynių dar nebuvo. Jau aš jaučiu savo širdyje (užsimąsto). Jis sako,
Džiaugėmės, brolaliai. kad
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias
vėlus laikas, turbut daugiau netesimus. Eisiu kad aš ateičiau pas jį į raštinę, jis žada duot
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
nors gyvastįs pasisekė išneš- ■
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės
aplinkui gatve, o paskui dar kartą sugrįžšiu. man gero darbo? Man. kuris užpuoliau ant jojo
ti. Net du kartu buvome pagali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite
(Pamažu išeina).
ir atėmiau pinigus?... Ne. jis greičiau paduos pualę tarpe baisių susirėmi-,
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
mane į kalėjimą, negu duos man darbo. Aš aiš mų... Kulkos ūžė kaip bitės
SCENA III.
kiai matau, kaip tas viskas gali su manim atsitik pro musų galvas.
Čalis ir Maikis.
i
Pristaskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
ti
rytoj
nuėjus
į
jo
raštinę,
aš
nueičiau,
o
paskui
Koks
buvo
baisumas
—
gir

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 501,208 N. 5th Av«., Chio»<o, III., U. S. A.
j
čalis (jau kiškutį išsigėręs).— šia, va, dar
kalėjimas... Kažin... ar nebūtų man geriau ka dįs alpo, kuomet išvidome!
Brangijs Daktarai:—M-Mžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta
Dindo* saliunas neuždarytas, eiva po stiklelį by- lėjime sėdėti, negu čia valkiotis po gatves ir būti
pačia, jūsų brangią mediką iišką knygą.
musų
triobas
su
padargais:
į ro išmesti...
visų spardomu?... (Pamažu pasižiūri į kortelę, ir gyvuliais ugnies liepsno
Vardas ir pavardė..........................................................................................................
P ,
Maikis.— 0 a»* tu užpundysi, aš jau visiškai paskui į pinigus.) Taip, aš eisiu pas jį, jis
se
!...
p- <rihn«tijau...
OatVė ir Noė.. . ...............................................................................................................
neapgaus manęs...
t
Musų tėvų ir musų pačių
t
: rilis.— šiur, gademit, kad aš užpundysiu, eiDinda (tykiai išeina iš smuklės ir klauso Ra amžiaus trinas likosi ug-į
..Valstija
į k... dneina).
polo r mcJogo).
nies sunaikintas!... Daug už-

Laiškai iš kares.

Du Broliu

Ten užaugęs.

i
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prie
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MASS.
kas sykį pirko, tas nesigaili. Siųsk
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save
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( 7) ___________________________________ I
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________________
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6-ms
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Utarninke,
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Vasario-Feb.,
1916
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399 Broadway,
RESTORANAS.
Tas parodo, kad
Prasidės 8-tą valandą ir tęsis per visą vakarą.
taras taipgi neradęs ženklų, siams.
Su visais geriausiais įtaisymais
SO. BOSTON, MASS.
virtuvėje ir valgomojam ruime, su
kad jis butų primuštas. Bet streikieriai nemano padaryt
------- LIETUVIŲ SALĖJE-------27 stalų vietomis, lietuvių apgyvenStuko giminaitis Juozas koki-nors nusileidimą.
Kampas E ir Silver Gatvių,
So. Boston, Mass. toj vietoj prie didelės gatvės po nu
i r*!.! ickij»?i ri:i9i0ioicicox4om3i:»:
meriu 204 Broadvay. Parsiduoda už
Gražys tvirtina, kad jisai
Tkietų kaina 50c. ir 25c.
labai
žemą
kainą.
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čiai
v
■
sumuštas muštynėse, kurio DARBININKŲ STREI
204 \V. Broad* av, So. Boston.
Minėtas veikalas yra labai interesingas, verta kiekvie pat:
Mass.
KAS LAIMĖTAS.
se daugiausia veikę čepukonam
pamatyti.
Vaidins
apie
30
aktorių
rolėse
ir
dainuos
niai, kurie laiko apačioje
So. Barre, Mass.—
Su vyrų choras—razbaininkai. “GABIJA” užprašo atsilan
krautuvę. Ir Gražiui užsi streikavus
Pabaigusi kursą Womans Medical -jčia darbinin
Kares Laiku
College, Baltimore, Md.
spyrus policija Čepukonius kams tuojaus likosi atsiųsta kyti kaip Bostono taip ir apielinkės publiką.
Su j ieškome gimines ir pa
Pasekmingai atlieka savo darbą I
areštavo. Dabar eina tar policijos pagalbon ginkluo
T prie gimdymo, taipgi suteikia vi- t
žįstamus, nežiūrint kur jie
dymas.
tų kapitalo sargų, bet tiems; daryt su tais daigtais, aš ne Apšvietos Ratelio susirin nebūtų: pabėgę j gilumą Ru
sokias rodąs ir pagelbą įvairiose V
<F
-- moterų ligose.
O vis tai girtuokliavimo nesant čia darbo po trijų galėčiau jų aprūpimi ir apkimas.
sijos, pasilikę Lietuvoje po Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
pasekmės.
6 Loring str..
savaičių išsikraustė. Dar. žiūrėti, tam reikalingi žmo
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius | F. Stropienė arti E ir 7 st.
vokiečių valdžia ar kur ki drabužius
Ateinančioj
nedėlioj
socines
ir
net
minios
žmonių,
dabar,
kada
galim
greičiau
bininkai nėjo streiklaužiaut
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. I SO. BOSTON. MASS
CANADOS PARLIAMEN- ir kompanija sutiko išpildyt kad iš tų daigtų padarytų jalistų svetainėj, 2-rą va tur. Norintieji, kad jieško- Taipgi
aš turiu ir gatavų dresių vi
turite prisiųst:
TO TRIOBA IšDINAsokios mieros ir kainos prieinamos.
streikierių tiesuotus reika. sau naudą. Todėl tie daig landą po pietų bus Apšvie- tumėm,
Pilną vardą, pavardę ir 324 E STR., kampas Broadwav,
MITUOTA.
lavimus: pakėlė 11 nuošim iai yra jų, t. y. visuomenės." ! tos Ratelio susirinikmas. antrašą
SO. BOS l'ON, M ASS.
jieškomujų ypatų ir
žuvo keliatas žmonių.
čiu algą ir 24 sausio darbi Taip mokina mus ir socializ Teiksis susirinkiman risi kiek metų
* J. MATHUP
Ottavva, Ontario, Canada. ninkai sugrįžo darban, bet mas, kad gamtos turtų šal nariai ateiti ir atsivesti nau Ar tikraiamžiaus.
galima bus su
Geriausias Lietuvio
— Nakčia iš 3 i 4 vasario pareikalavo, kad prašalintų tiniai ir darbo Įrankiai turi jų draugų. Įsirašymo mo- rasti, užtikrinti
negalime, S. Baracevičius
SALONAS IR RESTAURACIJA.
puiki ir brangi Canados par- iš darbo tris streiklaužius: priklausyti tiems, kurie juos kesties nėra. Mėnesinė duoGRABORIUS.
bet nekuriems jau surado
liamento trioba likosi suar 2 airiu ir vieną italą. Kom vartoja ir išnaudoja. Ats klė 10c. —
Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
me.
stuose.
dyta smarkiu bombos spro panija bijodama streiko at kiras žmogus iš jų naudos
Atliekame tai su pagalba įvairiu
PATARNAVIMAS GERAS IR
i
Draugysčių.
Komitetų
ir
Konsulatų,
gimu.
Griuvėsiuose tuoj sinaujinimo 28 d. sausio rei nedaug tegali padaryti ir
Koncertas.
PIGUS.
i Už patarnavimą skaitome tik $1.90
dėlto jie nėra jo, tik visų
kilo gaisras ir sunaikino tai, kalavimą išpildė.
Didelį
palaidoju
už $45, mažą už $15.
už
y
patą.
Vasario 13 (nedėlioj), va Taipgi siunčiame pinigus pabėgė
ko dinamitas savo sprogimu
Darbininkai rašosi i I.W. žmonių nuosavybė. Jeigu
į Rusiją, pasilikusiems Lietu
Sveiki geriausios rųšies gėrimai—. t,
nepalietė. Tris vyrai ir 2 W. Vasario 13 d. kalbės šiandien yra kitaip, tai tas, kare LSS. 60-tos kuopos liams
voj (tik tokiems, nuo kurių laiškus
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
svetainėje
bus
koncertas.
I
kas
fabrikas,
kasyklas,
gi(
moteris likosi užmuštais. čia I.W.W. organizatorius
(esat gavę), ir kareiviams bei karės
lankus.
Vokietijoje. Pinigų kur
Nuostolis apskaitoma ant 6 Ettoras.
P. Mikoliūnas. rias, gelžkelius bei marketus Bijūnėlio draugijos nariai : nelaisviams
Tel.: užeiga.
2787-J.
Parankiausia Lietuviška
sas kasdien mainos, tad negalima
suloš
komediją
"Tris
myli

vadina
savo
nuosavybe,
yra
.
milijonų dolerių. Spėjama,
bet abeln.ai. 10 rublių galiJ. MATHUS
Bus deklamacijų, i: paduot,
Dr.
David
WBosRosen
ma siųsti už $3.50, o 10 markių už
kad žuvo ir daugiau žmo RUSAI IŠSPROGDINO plėšiku, apiplėšusiu visuo-: mos.”
342
Broadway.
So.
ton, Mass.
I
S2.25.
Ta
prekė
yra
jau
su
nusiunir
juokų.
menę.
Kalba
Lietuviškai,
Lenkiškai,
nių, bet griuvėsiuose dar ne
Itimo kaštais.
VOKIEČIŲ MINAS.
Kviečiami
visi.
Rusiškai ir Vokiškai.
Parduodu
Paminklus
_
_________
Wentworth
pasakė,
kad
ir
Kvietkas.
surandama, o kiti ugnyje i
Užlaikau automobilius greitam susiGYDO VISOKIAS LIGAS.
60 kp. Kom. "KELEIVIO” AGENTŪRA nešimui.
Petrogradas praneša, kad socializmas turi būt geistinu
pelenus pavirto. Kaltinami
.reikalui
_2._2_2 __
Atsitikus
meldžiu
Valandos:
So. Boston, Mass.
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei
už tą pasibaisėtiną atsitiki apie Dvinską, gen. Ivanovo ir šių dienų turtingiems
Nuo
8 iki 10 ryte. Nu
čiau, negu vietiniai graboriai, nes
2 iki 3 dieną, nuo 7
mą vokiečiai šnipai, kurie fronte, rusų žvalgai užėjo žmonėms, nes socializmo Cambridge’iaus socialistų
mano automobilius stovi visados ant
I
8 vakare.
kelio.
tokiu budu padeda savo ka- vienoj vietoj sudėtas žemėje tvarkoje negalimos bus to
Lietuvis Daktaras
vakarienė.
321
HANOVER
STREET.
s. BARACEVIČIA,
BOSTON, MASS.
riumenei kariauti prieš An vokiečių minas. Jie sujun kios vagystės, kaip Ne\vHa£✓*
Cambridge
’
iaus
lietuvių
258 Broadway,
So. Boston, Mass.
gė jas su vokiečių elektros ven gelžkelio kompanijoje
Dr.
Ignotas
Stankus
gliją.
Telephone: So. Boston 839-J.
socialistų
kuopa
(71)
rengia
Milicija pasaukta laikyt vielomis ir išsprogdino. Bu- pasirodė; šiandien vieni pi 12 vasario vakarienę Malta 1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa
niguočiai. kaip išalkę žvėris,
40 minų.
gatvėse sargybą.
A. M.
APTIEKA
drasko kitus piniguočius, svetainėj. 40 Prospect str. Valandos * 29--11
—4 P. M.
Vasario 5 nakčia nežino
Teisingiausia
ir Geriausia
<>
Pradžia 7:30 vai. vakare.
P. M.
Sutaisom Receptus su di- T
mas vyriškis bandė išdina- DANIJOJ SULAIKYTA kad tik patįs galėtų daugiau Kurie yra užsirašę, malonės Nedeliomis. (j 97-8
— H A. X.
i džiausią atyda, nežiūrint ar iš ?
pasipelnyti.
400 FINŲ.
1—4 P. M
mituot Victoria tiltą, kuris
į Lietuvos atvežti ar amerikoniški, i ?
ateiti nurodytu laiku. Drg.
i
Telephocas Dickinson J995 Y.
> Gyduolių galite gauti, kokias tik ip
eina skersai St. Lawrence Rusijoj valdžiai reikalau
J. B. Smelstorius pasakys
’ , taipgi
i; pasaulije vartoja,
. __ visados ; 3
Užlaiko geri ausį
upę. Milicija ji patėmijo ei jant, Danijoj likos sulaiky Prekiauja lavonų dantimis. prakalbą.
;
5
randasi
lietuvis
aptiekorius.
Komitetas.
t Elių, Vyną, Likerius ir | ||> Galite reikalaut ir per laiškus,: nant prie tilto ledu, metus tas laivas su 400 finų (suo
|
kitokius skanius gėrimus Į - :- o mes per ekspresą gyduoles at- į y
Inspektorius
Ready
poli

DYKAI
ant jo reflekto šviesą, jis ne mių), kurie bėgo nuo kariu|| siusime.
Į o taipgi ir geriausio ta
davęs atsakymo pabėgo. menės Amerikon. Juos grą cijai apskundė miesto svei Didelis Balius!
H EDV^RD DALY, Savininkas H
katos
tarybą
už
tai,
kad
gra|
bako
Cigarus.
i
Netrukus po to pastebėta žins Rusijon atgal.
Lietuvių Jaunimo Ratelio
18Brarway, So. Boston. r
T. Meldžiame užeiti, o visados rasi T
boriai vagia lavonams dan ' Surengtas
kitas vyriškis tuo pačiu ke
naudai Liet. Labdarystės Dr-jos
gražu patarnavimą.
Game
reikalaut ir per laiškus, įtis ir parduoda dirbtinių bus Subatoj. Vasario (Feb.) 12 d. 1916
!
v
mes pur ekspresą gyduoles at- < >
liu einant prie tilto, neatsi
362
2nd
st..
Su
(M™
J
dantų kompanijai. Ready’s prasidės 7-tą vai. vakare ir tęsis iki
- Į
liepiant jam Į užklausymą
vėlai nakti,
tvirtina,
kad
tokią
prekybą
paleista šūviai, bet jam pa
LIETUVIŲ SALĖJE,
varo visi miesto graboriai,
sisekė pabėgti.
kad jisai turis cirkuliarą, Kamp. E ir Silver gat.. So. Bostone.
!
Tiltu mat eina geležkelis,
Šiuomi užprašome visus lietuvius ii I
kame
dirbtinių
dantų
kom

Socializmas
reikalingas
ne

kuriuo gabenama iš /Ameri
Kiekvienam kuris tik prisius 2 do
lietuvaites atsilankyti ant šio pui!
puikią-. barberišką- brit
kos Canadon amunicija, tai, tik bedniems, bet visiems. panija kviečianti graborius ! kaus baliaus, kur galėsite linksmai ir leriu. aš duosiu....
t
J smagiai laiką praleisti ir iki valiai
>r dar pridėsiu priedo didelę Mo■
rodos, dėlto vokiečiai ir tą Vasario 6 d. Bulfinch ton vertelgystėn.
prisišokti.
Jurgio Dragašiaus Or- nV arba Juodąją knygą dykai.. Iš
Is ši
si-
i
Dr.
Mohoney
užreiškė,
tos
knygos
galima
lengvai
ir
greitai
•.
,
chestra
grajis
visokius
naujausius
i
Į?s
galima^
lengva
’
>»•
brangų tiltą nori sugriauti. Place Forum svetainėje lai
BOSTONE
IR
VISOJE
MASS.
VALSTIJOJE.
>
visokių
ki

išmokti padaryti šimtus
kad jeigu tatai bus prirody I šokius. Bus taipgi skanių gėrimų ir tiems
t
nesuprantamų ”štukų.” Adre
kė prakalbą ”National Fire ta.
j užkandžių,
kad
graboriai
parduoda
i
suokite
taip:
(7)
Gyduolių
galite
gaut
kokios
tik
pasaulyj
vartojamos,
PERSERGĖJO APIE Iš- | Protection Magazine” žur
>
įžanga: Porai arba vienam Vyrui 50c.
i
lavonams
ištraukiamus
dan

Vienai Moterei-Merginai 25c.
L. J. PAULAUSKAS,
DINAMITAVIMĄ.
nalo redaktorius, socialistas
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
i
RENGĖJAI. U>2 Millbury st.,
Worcester, Mass.
Providence, R. I.— "Pro- Franklin H. "VVentevorth'as tis. tai dalykas turės sukelti
Nuo
Reumatizmo
$1.00.
Nuo
slinkimo
plaukų
ir
pleiskanų
75c.
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
vidence Journal” šiomis die temoje ”Socializmo Siekis." nemažą triukšmą.
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
nomis paskelbė, kad jam bu Jis savo puikioj kalboj išaišVaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Įdomios vestuvės.
Kosėjo Nuolatos.
Nuo viduriavimo suaugusiems 5Oc. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
vo iš vokiečių ambasados Įkino susirinkusiems, kaip
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c.
“Aš pagavau didelį
pranešta tris sąvaitės tam daugelis, net ir socialistų,
Nedėlioj 6 d. vasario ves
Mestis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
šaltį ir nuolatos kosė
jau. parašė p. W. WoGyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
atgal, jog vokiečiai daugiau klaidingai aiškina sau socia tuvėse Juozapo Bedalio su
loszyn,
\Veirton,
W.
Z
Gyduolės dėl sųvalninimo vidurių 50 c.
Va.,’ ir jeigu aš paimda
nesprogdinsią
Amerikos lizmą. buk jis reikalingas tik Ona Gulbiniute, svečiai su
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
vau stiklą šalto van
amunicijos fabrikų, bet pa kaipo atkeršijimas bednųjų sirinkę ir besilinksmindami
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15, 20 ir 25c.
dens. kosėjimas pasida
Jei taip, tai sustabdykite ji?
rydavo labjaus traukPilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
saulis netrukus išgirs atsi i turtingiemsiems.
čiojantis.
Dirbdamas
Turtin neužmiršo ir savo brolių nu
Tai yra lengva padaryti, jei
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
blešinių dirbtuvėje arti
tikimus Kanadoj. To laik gųjų žmonių daugelis dėlto kentėjusių nuo karės Lietu
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
milžiniško karščio. aš
Jus imsite
turėjau gerti vandenį.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
raščio redakcija toki prane ir bijosi socializmo, kuomet voje ir suaukavo $12.30, ku
Aš perskaičiau apgarsi
Perfurnos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
nimą apie Severos Bal
šimą perdavė Teisingystės ištikruju socializmo nurodo riuos perdavė Lietuvos Šel
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
zamą Plaučiams, ir, iš
vanojus 25 centu bonpaslaptingų ir kitokių ligų.
Departamentui, bet valdža ma tvarka geistina turėtų i pimo Fondui. Visiems sve
kutę. kosulis sustojo, ir
aš
jaučiuos
gerai
ir
matomai nieko neveikė ir būti kiekvienam žmogui, čiams ir aukautojams išta
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
sveikai. ’ ’
Kanados parliamento rū neišskiriant ir turčių. Ypač riame širdingai ačiū. (Var
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
mai likosi išdinamituoti.
daugelis žmonių klaidingai dai aukautojų tilps sekan
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
numeryje. Red.)
supranta socializmo reikala I čiame
DARBININKŲ LAIMĖTA. vimą panaikinti privatinę
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
Prie progos reikia pami
Providence, R. I.— Ly- ! nuosavybę. Socializmas nie nėti, kad musų bažnyčia pa
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite jj nuo
mansville Co. iš priežasties kad nemokino ir nei nemo virto i tikrąją biznio vietą.
peršalimą, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
stokos streiklaužių noroms kina tatai daryti, Jis tik ap- Nuvažiavus jaunavedžiams
gusiems
kaip
ir
vaikams.
Kainos
25c
ir
50c
visose
aptiekose.
nenoroms sutiko pripažinti gina privatinę nuosavybę imti šliubą, jaunavedis pra
siusime jum ekspresu.
Kunigui tas
darbininkų reikalavimą ir nuo plėšikų. F. H. Went- dėjo derėtis.
Skaudėjimai Krutinėję,
Severos MedlkilJkn Kalendorius.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
tuo budu apsaugot savo fa worth tatai šiap paaiškina: nepatiko ir jis pasakė šliuir jvairą* kiti sopėjimai ir skaudėji
1916
metams
yra
dabar
gatavas
lipia*
mai yra greitai išvaromi, trinant ge tinimui Just) aptiekoje, arba tiesiog
brikas nuo uždarymo. Pa ”Aš reikalauju isau namų, bo neduosiąs, nes jaunave
ni ŠEVEBOS GOTHABD ALIEJUM
226 BROADWAY,
nuo musu. Tikrai gaukite vieną kopi
(Severas Gothard Oil). Jisai yra
ją ir laikykite ją parankioje vietoj#
kėlė algas 8 nuošimčiu, pri aš reikalauju turėti juose dis esą girtas. Dar ”kiaule’”
puikus raminsntis linimentas. Kainos:
per visut metus.
25 ir 5Oc ui bouką. Visose aptiekoee.
KAMPAS C STR.
Bet užmokė
pažino reikalingumą, kad viską, kas tik gyvenimui rei jį pavadino.
algos butų mokamos kon kalinga. Bet aš nereikalau jus $25 jaunasis jau nebuvo
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA
ventuose ir kitus smulkes ju turėt departamentinių są- "girtas” ir šliubą gavo.
Petras Maršonas,
nius tiesotus darbininkų rei įkrovų, nei kasyklų arba van_
Pranas Alesiunas
Ąenpuolių. Aš nežinočiau ką
kalavimus.

Iš Amerikos
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jlGallivao CoĮ

/ietinės Žinios
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Ar Jus Kosite?

Severa’s
Balsam for Lungs

K. ŠIDLAUSKAS

S0. BOSTON, MASS.
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