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Metas XII.

Anglijoj priverstina kareivyste įėjo galėn; nevedę vyrai pašaukti kariuomenėn.
Įvedimas priverstino kareiviavimo duoda Anglijai milijoną naujų kareivių. Vokiečiai sutraukė Francuzijos frontan 600,000
naujų vyrų ir pradėjo laužties per sąjungininkų eiles, eina baisi kova ir Kaizerio kariuomenė ima viršų. Rusaį tuo tarpu
pradėjo užpuolimą Bukovinoj. Italams Stingą amunicijos. Sąjungininkai neteko dviejų kariškų laivų. Didesniuose Lietuvos
miestuose vokiečiai isteigė krasą; jos centras Kaune.
ANGLAI NENORI VO
Vokiečiu kares Vokiečių Ofensivas
KIEČIAMS KERŠYT.
grobis.
Anglijoj buvo pakilę bal
nenusisekė.
sų, kad už orlaivių užpuoli
Paėmė 1,429,170 belaisvių,
Sunku sužinoti, kas dabar neša, jog Rusai esą pasiry- mus anglai turi keršyt vo
20,000 kanuolių, 1,300,000
Pereitos sąvaitės pradžio
dedasi Lietuvoj.
Nelabai žę Sibyro tyrlaukius apgy- kiečiams tokiais pat užpuo
karabinų ir t.t.
je vokiečiai buvo pradėję di
senai anglų laikrašči išspau- vendinti lenkų bėgliais, ku- limais ant Vokietijos mies
Iš Berlyno pranešama, delį ofensivą prieš francusdino žinią, buk Vokietijos rie yra išvaryti iš Lenkijos, tų. Kai kurie sakė, kad už
zus ir anglus. Tuo tikslu jie
kad dabar Vokietijoj yra sutraukė
valdžia pranešusi Amerikos paliepus rusų vyriausiam vieną vokiečių užpuolimą
Belgijon 600,000
1,429,170 belaisvių. Prie tos naujų kareivių
valdžiai, kad nuo šiol jokio kariumenės vadui didžiam anglai turi padaryt tris už
ir pradėjo
skaitlinės nepriguli nė Au bombarduoti priešininko
susnešimo su užimtomis-Ru- kunigaikščiui
Nikolajevi- puolimus. Bet augštesni
po
strijos, nė Bulgarijos, nė zicijas iš sunkių kanuolių.
sijos žemėmis nebus. Tą ži- čiui, ir nugabenti Rusijos Anglijos valdininkai tam
Turkijos paimti belaisviai. i Per 48 valandas jie pylė ug
nią perspausdinom iir įneš, gilumon, kame vietiniai gy- priešingi. Jie sako: kerštas
Kiti vokiečių paimti gro nį ir plieną iš savo artileri
Bet štai dabar atėjo iš Til ventojai, dėlei maisto truku tai silpnumo ženklas. Nega
biai
taipgi esą labai dideli. jos, kaip iš kokio pragaro
na
to,
kerštas
iššaukia
pažės "Dabartis,” kur rašoma, mo, reikalauja, kad juos at
Pavyzdžiui,
jie turi paėmę
kad tik dabar Lietuvoj pač- imtų iš tų vietų. Šitą apgy sipiktinimą. Vokiečiai daFrancuzų ir anglų baterijos
19,700 armotų ir 7,700 ma atsakinėjo
ta įvedama. Štai "Dabar vendinimo sumanymą la ; rydami tokius užpuolimus
su tokiu pat įnir
žesnių kanuolių, 3000 kulka- timu. Išskrydę
ties” žodžiai:
biausiai remias laikraštis ir užmušinėdami ramius gy
francuzų
svaidžių ir 1,300,000 karabi lakūnai parnešė žinių,
"Žinia, negalima iškarto ”Birževija Vedomosti,” ku ventojus karės sau nė kiek
nų tinkamų vartojimui. Be už vokiečių apkasų eina kad
įkurti valdijos pačto kiek ris sakąs: ”Gal antrą kartą nepalengvina, o pasaulio už
ne
to
vokiečiai
turi
paėmę
daug
uojautą
prarandą.
Juos
vinepasitaikys
tokios
progos
viename kaimelyje, kaip tat
paprastas judėjimas. Priesugadintų ginklų. Daug pa šakin
yra Vokietijoje. Tokio dai pakeisti lenkais tuos kinie Isi vadina barbarais. Anglidideli kariumenės
imtų kanuolių tuojaus buvo pulkai.ėjoAišku
kto gyventojai po rusų val čius, kurie yra įsibriovę į i ja tokių žemų priemonių nebuo, kad vo
atkreipta
į
patį
priešininką
siimsianti.
Ji
kariausianti
:
Sibiro
lytus.
Šitie
lenkai,
džia. rodos, niekados nėra
kiečiai ruošia pėstininkų
ir tos čionai nenriskaitytos. ataką.
turėję. Bet vis didokame kurių visas turtas tėvynėje vyrišku ir garbingu budu, ir'
Jų tikslu, matyt, bu
vietų skaitliuje, tuoj pačio yra .pražuvęs, galėtų tokiuo i ji laimėsianti.
vo da sykį pabandyt laužties
a
|
VIENAS FRANCUZŲ LA per sąjungininkų eiles Dunje pradžioje atvers valdijos budu tapti Sibiro rytų nauKŪNAS NUŠOVĖ 5 kirko linkui. Sakoma, kad
pačto įstaigą. Dar didesnis sėdais ir butų ten mums ap ZEPPELINAI UŽMUŠĖ
.179,
SUŽEIDĖ
300.
ORLAIVIUS.
Į šitoms operacijoms vado
yra tokių vietų skaičius, saugos mūras prieš ’geltoį
Atvažiavę
dabar
Ameri

Francuzų
lakūnas
Guyne”
Dab.
”
kur, reikalui atsiradus, at- nąjį pavojų’,
vauti pribuvo pats kaizeris.
kon iš Anglijos žmonės sa
mer, 21 metų amžiaus stu Ir pagalios vokiečių pėstivers pačto butus kiek vėliau.
dentas, kuris karei prasidė įninkai metėsi atakomis. Už
Pirmųjų vietovių vardai ši ANGLIJOS KARALIUS ko, kad paskutinis zeppelinų
užpuolimas
ant
Anglijos
jus
įstojo kariumenėn, liko virė baisi skerdynė ir galųtie: Gardinas, Suvalkai, SUNKIAI SUŽEISTAS.
garsiausiu
avijatorium. gale jiems pasisekė užimti
Kaunas, Vilnius, Šiauliai, Šiomis dienomis paaiškė pridarė daug daugiau nuos
Nuo 5 gruodžio pereitų me daug francuzų apkasų.
Panevėžys, Liepojus, Min jo. kad Anglijos karalius da tolių, negu spaudoj buvo pa
Italijos kareivis baltoj'savo uniformoj, kas padaro jį
tų jisai pradėjo medžioti Bet francuzai gavo sustitauja ir Balstogė. — Gi Au- tebeserga nuo to laiko, kaip skelbta. Sakoma, kad 179
gustavai, Alytui, Vilkaviš būdamas pereito spalių mė žmonės buvo užmušti, o 300 Alpų sniegynuose visai nematomu. Bet kartu tas parodo jau ant vokiečių orlaivių. ' prinimų ir padarė kontrata
kiui, Kelmei, Aizputei, Ven nesio Francuzijos karės lau- sužeista.
ir kiek toks meška gali veikti.
HB Vieną kaizerio lakūną jisai ka. Mušvs tvėrė ištisas dvi
numušė pirmą dieną. Da dienas, bet vokiečiai likos iš
tei, Bauskei, Šlokai ir Biel- k nukrito
- ark]io ir qu_
ATVEŽĖ $30,000,000 AUK DAR APIE SKODOS GIN-| VOKIETIJA GRĄSINA bar į 9 dienas jisai sunaiki mušti ir nuvaryti atgal į sa
sižeidė.
Tuomet
buvo
rašoSKANDINSIANTI VI
SU.
no 4 vokiečių orlaivius. Ji vo apkasus. Francuzai už
rėš lauko pačto įstaigos de- ,ma,
‘*
KLŲ FABRIKOS SU
kad susižeidimas visai
Pereitoj
subatoj
laivas
SUS
LAIVUS
ANT
sai laksto visuomet vienas, ėmė savo pozicijas vėl Vo
rėš. šalia kariumenės susi nežymus ir kad už kelių die
i
NAIKINIMĄ.
JŪRIŲ.
kaip tai darydavo pagarsė kiečių nuostoliai buvę labai
nėsimo, taipgi susinešti ša nų jis jau vaikščiojęs. Ir ”Adriatic” atvežė iš Angli Buvom jau rašę, kad Če
jos
į
New
Yorko
bankas
30
ję
francuzų avijatoriai Gar- sunkus.
lies gyventojams. Vietos, visi manė, kad karalius se
Vokietija išleido ilgą me
kijoj
išlėkė
į
padanges
aus-'
milijonų
auksu.
Šitie
pini

ros
ir Pegoud.
kame vėliau bus atidaryta nai jau sveikas.
morandumą, kur perkratiBet
štai
trų
ginklų
fabriką,
prigulė

valdžios pačto įstaigos, yra į pereitoj sąvaitėj reikėjo ati gai eis vis ginklams. ”Ad- jusi Skodos firmai. Dabar nėjama visa jūrių kova nuo
RUSAI VĖL PRADĖJO
šitos: Seinai. Kalvarija, Ma daryt i Anglijos parlamentas riatiką” lydėjo kariški lai atėjusios žinios parodo, kad pat karės pradžios iki šiai
ANGLAI SUGAVO 17
UŽPUOLIMĄ BUKO
I
rijampolė. Naumiestis, Kre į ir pasirodė, kad karalius vis vai.
dienai
ir
prirodoma,
kad
vi

SUBMARINŲ.
VINOJ.
ekspliozija daug daugiau si Anglijos prekiniai laivai,
tinga. Sėda, Akmenė, Joniš da tebeserga. Todėl manoAtvažiavęs
dabar
iš
Ang

Bukovinoj, kur per dvi
blėdies padarė, negu iš pra kurie yra apginkluoti kakis. Telšiai, Kuršėnai. Šedu ;mą, kad jis yra sunkiai su 20,000 NAŠLAIČIŲ AUST džios
lijos
d-ras
M.
S.
Inglis,
ka

pastarąsias
sąvaites mūšiai
buvo
rašoma.
Likos
RIJOS SOSTINĖJ.
I
va, Vėžaičiai, Kėdainiai, Pa žeistas. Ir gali būt, kad jį
nuolėmis neva apsigynimui, nadietis, tvirtina, tikrai ži buvo jau apsistoję, vėl užvi
visos kanuoles. ištikruju turi užpuolimo
jūris, Jurbarkas, Raseiniai, i sužeidė okiečiai, o tik sako Atvažiavusi dabar iš Aus- sunaikintos
kurios
buvo
daromos ir visi mierį ir todėl Vokietija pra nąs, jog anglai sugavo jau rė kova. Rusai išnaujo su
trijos viena amerikietė pa
Janavas, Gdobinas, Kuldi ma, kad arklys.
,17 vokiečių submarinų tam
pasakojo, kad Vienoje, au- planai braižymo skyriuje, neša visoms neutralėms val tikruose tinkluose, kurių jie sitvarkę pradėjo naują už
ga, Talsena ir Tukumas.
puolimą.
Prie Dniestro
strų sostinėje, šiuomi laiku ^.moni.a. uzrPu.sta ar.tl
Taigi visos bentkiek žymes
stybėms,
kad
jos
persergėtų
turi
pristatę
apie
visą
Ang

ITALAMS TRŪKSTA
upės, Bukovinos pasienyje,
yra 20,000 vaikų, kurių tė- kita
^.lta tiek ,sužeista.
suzeista. Austro- savo žmones, kad ant ap
nės vietos gaus — ar tai tuo I
liją.
Vienas
submarinas
pereitoj sąvaitėj jie paėmė
AMUNICIJOS.
vai krito ant karės lauko. Xfngnjoj valdžia uždraudė ginkluotų sąjungininkų lai
jau. arba po trumpo laiko —
taip
ilgai
išbuvęs
tinklan
i
,Usciečko
miestelį, kur yra
žmonių nekareivių gerovei Ženevoj gauta žinių, kad Jie gyvena baisiam skurde. ^a Z^H^ skelbti, i „ zJn°i vų jie nė patįs nekeliautų, įkliuvęs, kad vokiečiai ne ' svarbus susinėsimo punk
”
” Sakoma, kad i nė savo daiktų nesiųstų, nes gaudami oro ir nenorėdami
skiriamąjį pačtinį susineši- italų armijai trūksta amuni Pieno visai nėra, o jeigu irj nės" nežinotų.
tas, o dabar taiko į Bukovi
;
ekspliozija
buvo suruošta visus tokius laivus vokiečių
cijos, kas stabdo visą ju vei- butų, tai tų vaikų motinos
mą.
kankinties
pakol
užtrokš,
nos
sostinę černovicą.
‘ Austriją.
‘
“
‘Dėl neturi už ką nusipirkt. Jos į tyčia ir panaudota tam tiks isubmarinai skandinsią kai visi išsižudė. Kada anglai
”____
Žinia,, jog. karės aplin- kimą prieš
kybių dėlei, bus šiokių-tokių i amunicijos stokos Italija ne- išrodo taip suvargusios, kad lui melinitas.
po kariškus laivus, be jokio submariną išvilko, visi juri VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
suvaržymų. Laiškuose ir galėjusi ir Juodkalnijaiipa- kita, rodos, ir rytojaus ne
persergėjimo.
ninkai ir pats kapitonas bu
POPIEŽIAUS BIZNIS NU
susinėsime tete-įdėti.
visame pačtu susinešime
į dėti. Dabar Italijon išva- sulauks.
vo
jau negyvi. Manoma,
KENTĖJO.
sivartos vien tik vokiškoji j žiavo . francuzų ginklų ir
VOKIETIJA NIEKADOS kad pats kapitonas po van Albanijoj, 18 mylių į ry
tus nuo Durazzo eina dide
Popiežiaus
pasiuntinys
kalba — dėlei neaplenkia.Įamunicijos ministeris. Sa- ANGLIJA ŠAUKIA VISUS
NESITAIKYS SU VI
deniu juos iššaudė, o paskui lis musys italų su austrais.
mai reikalingos laiškų cen, koma, kad jis padarysiąs NEVEDUSIUS VYRUS. Washingtone paskelbė, kad
SAIS.
ir sau atėmė gyvastį.
Italams vadovauja gen. Pazūros. Taip-pat savaime sutartį, sulyg kurios sąjun Vasario 10 d. Anglijoj įnė- karės dėlei per pereitus me ”Koelnische Zeitung” sa
suprantami ir kiti visi cen gininkai turės pristatyti jo galėn priverstinos karei- tus popiežius turėjo net $5, ko, kad Vokietija niekados KYNŲ REVOLIUCIJO- lazzi.
zūros reikalaujamieji atsar Italijai galybes amunicijos vystės įstatymas ir šioj są- 000,000 nedatekliaus. Šitą nesileis į visuotiną taikos
NIERIAI PAĖMĖ
į Užkaukazėj rusai daužo
ir naujų kanuolių.
gumo žingsniai.”
vaitėj, kaip telegramos sa žinią jisai paskelbė dėlto, konferenciją, bet stengsis
MIESTĄ.
turkų tvirtovę Erzerumą iš
ko, Anglijoj likos pašaukti1 kad parodžius, jog popiežius kiekvieną kariaujančią šalį
AUSTRAI SUSIRĖMĖ AL kariumenėn visi nevedę vy negalėjo įdėti daug pinigų į priversti skyrium taikvties. Iš šanhajaus pranešama, trijų pusių. Vienas fortas
POPIEŽIUS UŽDRAUDĖ
BANIJOJ SU ITALAIS. rai nuo 19 iki 41 metų am 'ginklų fabrikas, kaip tai Vokietija mano, kad visuo kad Sze-Chuen provincijoj jau sudaužytas ir paimtas.
D’ANNUNZIJOS
laikraščiuose buvo sakoma. tina konferenciia pripažin revoli uci j onieriai atsigavo, Miestas dega. Gyventojai,
Austrų kariumenė eina žiaus.
sumušė valdžios kariumenę kurių buvo 35,000. veik visi
RAŠTUS.
tų Anglijai viršų.
ant Albanijos uosto Durazpabėgo.
ir paėmė Lučau miestą.
”Šventas tėvas” uždraudė zo. kurį turi užėmę italai. ISPANAI SULAIKĖ 14,000 ZEPPELINAS ĮPUOLĖ J
katalikams skaityt visus ita Iš Viennos pranešama, kad
VOKIEČIŲ.
LAIVAI SU STIKLINIAIS
JŪRES.
RUSŲ ORLAIVIAI ANT I Vokiečių šoviniai pradėjo
lų rašytojo D’Annunzijos susirėmimas su italais jau
DUGNAIS.
Užpuolus sąjungininkams Iš Kopenhagos atėjo ži
i siekti jau francuzų tvirtovę
MINTAUJOS.
raštus.
Pastaruoju laiku įvyko. Austrai paėmė ne ant vokiečių kolionijos Ka nia, kad pereitoj nedėlioj Sakoma, kad submariBelfarą. Esą sugriauta jau
D’Annunzio liko dideliu pa toli to uosto kalną, italai iš merūno (Afrikoj), 900 vo vokiečių zėppelinas ”L—20” n am s gaudyti anglai turi
Pereitoj nedėlioj rusų la apie 50 namų.
triotu ir rašo daugiausia a- ėjo atakomis, kad austrus kiečių gyventojų ir 14,000 įpuolė Šiaurės jūron ir po- įsitaisę laivų su stikliniais kūnai buvo nulėkę ant Min
pie karę, bet nieko nemini atmušus atgal. Austrai sa kareivių pabėgo ispanų ko- valiai skęsta. Vokiečiai su- dugnais, per kuriuos galima taujos ir metė kelioliką
Rukovinoj rusų orlaiviai
apie Dievą. Todėl jo raštai kosi atrėmę visas italų ata- ilionijon Gvinėjon. Ispanai lipę ant jo viršaus laikosi matyti vandenyje labai gi- bombų ant vagzalo ir gelž-, metė j čemovico miestą 6
esą ”bedieviškl”
i kas.
|- visus juos sulaikė.
viens į kitą įsikabinę.
liai.
kelio tilto ant Aa upės.
bombas.

Rusai nori apgyvendinti
Vokiečiai įveda
Sibirą lenkais pabėgėliais.
Lietuvoje pačtą. Krokuvos laikraščiai pra

I

1

I

ko. Valdžios esą apskaity sipiktino ne žmogžudžių pa NadmUtfiC atcihlnmflc IJei^ an£lai tu°iaus J° ne- iš W savo pažiūrų jis jau isKOKIOS JI TAUTOS
sigydė, tarnaudamas stamta,
kad tarp 1900 ir 1812 me sielgimu, bet darbininkais. įlvęllUvlad aidllimiliad. sugaus.
TARYBA?
Suvienytų
Valstijų
vai^aus kapitalo reikalams ir
_____
Mūsiškiai klerikalai turi tų per tokius ginčus anglia Išvadino juos girtuokliais,!
ir net plėši-. šiomis dienomis •»»
ant
jūrių džia ,, pripažino, kad ’’Ap- dėlto pastaruoju laiku pra
susitvėrę iš penkių ar kiek kasiai sugaišinę iš viso 81,- imaištininkais
•
— -•*buvo stačiai pasakiškas at pam," sulyg tarptautinių deda sekti rėksnio RoosevelTAUTNINKAI TURI Iš- žmonių kokią ten „tarybą" 362,260 dirbamų dienų, ko kais.
to programą. Jis skyrė
SISPAVIEDOTI.
ir klaidina svetimtaučius, užtektų antram Panamos Bet kada keli kapitalistų sitikimas. Jeigu ne aiškiai karės teisių, priguli vokie Brandeisą Į viršiausius tei
tarnai be jokio reikalo Įlin matomi faktai, tai niekas čiams.
„Jei norit su mumis vie- sakydami jiems, kad tai kanalui iškasti.
sėjus nesivaduodamas minnyties tai turit mus ir klau „Amerikos lietuvių tautos Įvedimas 8 valandų dar do Į Meksikos sumišimus ir pasaulyje nenorėtų tam ti
čia,
kad apgynus nuo vieš
syti; turit daryti taip, kaip taryba.” Išrodo lyg kad to bo prisidėtų prie pabrangi likos užmušti, tai jų spauda kėti. Buvo taip.. Pereito
staugia vilko balsu: kraujas, mėnesio pradžioje iš vakarų Delko tiek trakšmo? pataujančios klesos skriau
mes norime: turit pirma iš- ji "taryba” atstovautų visus mo anglies.
dimo ir išnaudojimo darbo
i Afrikos išplaukė i Liverpoosispaviedoti, užsidėti ant Amerikos lietuvius, tuo tar šitaip pasiteisinę kieto kraujas!
žmones. Jis tatai padarė
*lį didelis anglų garlaivis
kaklo rožančių ir turit pri pu gi. kaip sakėm, ją sudaro sios anglies baronai visus
greičiau dėlto, kad užmanipažinti, kad katalikų tikėji tik keli klerikalai.
Kitos darbininkų reikalavimus at Keliatas faktų apie Younjs- „Appam.” Išplaukė ir din Suv. Valstijų Amerikos festuoti tą savo jau žinomą
go. Ant jo buvo 116 pasa- prez. Wilsonui paskyrus Į
£0.
mas yra būtinai reikalingas sriovės net ir atstovų tenai metė. Dabar jie daro viską,
towno
streikierių
riaušes.
žierių,
155 laivininkų ir 8 augštesniojo šalies teismo ypatybę, kuri verčia jį at
visuomenės
kad
patraukus
\ žmogaus dūšios išgany neturi.
____
tūkstančiai tonų prekių. pirmininkus Louis D. Bran mesti patarimus ir daryli
mui.’
Taigi kįla klausimas, kas i simpatiją savo pusėn, kad
štai
keliatas
faktų
paro

Praėjo kelios sąvaitės laiko, deisą. daugelis federalio se kaip jam „vienam” norisi, o
Beveik šitokį ultimatumą klerikalams davė teisę va- kilus streikui angliakasiai
dančių
kaip
gyveno
Youngo niekas apie ji negirdėjo, nato narių pasipiktino prez. be to turėjo gal būt da ir
„Draugas” pastatė musų dinti savo "tarybą" visos negautų iš tos visuomenės
stovvno plieno darbininkai, niekas jo nematė. Priskai- Wilsono pasirinkimu. Bur kitus išrokavimus ”runiparamos.
tautininkams, kurie užsi tautos vardu?
Streikas gi yra neiš veng kuriems andai sustreikavus tyta jis jau prie žuvusių.
žuazijos spauda irgi pakėlė jant” antru kartu Į šalies
manė su klerikalais susiviekompanijos
Įtaisė
skerdynę.
prezidentus.
Juk reikia
tinas, nes abidvi pusės yra
nyt ir buvo jau tuo reikalu NAUJAS SOCIALISTŲ
Bet štai 1 vasario „Ap triukšmą visoj šalyj. Prie plačiom nemąstančiom mi
pasiryžusios tvirtai laiky Algos tokios žemos, gyve pam” Įneina po vokiečių vė šininkai užmeta, kad paskir
sušaukę Brooklyne konfe
LAIKRAŠTIS.
nimo sąlygos tokios nežmo liava Į Amerikos uostą Nor- tas Į viršiausius teisėjus nioms irgi ką-nors „gero”
tis prie savo.
renciją.
VViikes-Barrėj, Pa., pra Pennsylvanijoj yra 175,- niškos, kad darbininkai be
padaryti. Bet kaip ten ne
Savo reikalavimą kleri dėjo
Ifolką, Va. Jį valdo 22 gin žmogus yra „pavojingas” ar būtų, o Brandeiso nuskyrieiti
naujas
anglų
socia

veik
negali
užauginti
savo
kalų organas pamatuoja listų laikraštis, "The Jus 745 kietosios anglies mainekluoti vokiečiai. Visi ang bent nepasitikėtinas. Tūli mas Į viršiausius teisėjus
vaikų.
Jie
miršta
da
neuž

rių.
Kapitalo
yra
Įdėta
i
tą
liai, 116 pasažierių ir 155 ju tų priešininkų vadina ji net darbo žmonėms gali būt pa
taip:
tice
’
’
vardu.
Jame
telpa
daug
augę.
Suvienytų
Valstijų
pramonę $250,000,000.
"Vienybės pastovumui ne
rininkai su oficieriais, pa socialistu (!), kiti pasiten
statistika parodo, kad 1913 imti nelaisvėn. Vokiečiai kina tuo idijotišku argu geidaujamu, dėlto tai ir
užtenka srovių atstovų susi- Įdomių žinių iš darbininkų
vaižavimų. pasitarimų.
Tai judėjimo, kurių kapitalistų
metuose iš kiekvieno 100 apreiškia, ka i jie tą laivą mentu, kad Brandeis negal triukšmas.
tik formalė dalykų pusė, gra spauda visai
nepaduoda.
mirčių, 45 pripuolė darbini- užgriebė ir prašo Suvienytų užimti šalies teisme viršiau
žaus sugyvenimo pamatų gi "The Justice" eis syki są- Vilkai užuodė kraują.
kų vaikams, nesulaukusiems Valstijų valdžios, kad jinai sio teisėjo vietos, nes — o
liau nesiekiančioji.
Perniek
vaitei.
Prenumerata
me

da
5 metų amžiaus.
butų ir sutartinas lietuvių
viešpatie! — jis yra žydas. Barkit tuos,
Šiomis dienomis Meksikos
paimtų
ir
internuotų
ji
kai

Adresas toks: sumišimuose užmušta kelio Aplamai imant, kiekvie
tautos meile širdžių plakimas, tams 50c.
Delko gi visos tos kalbos,
po laimėtą jų karės grobi.
kas neveikia
kuomet daugelis kitų dalykų „Justice,”.Simon Long Builnai
ateivių
šeimynai,
kurie
vienos
pilnos
atviros
nekanlika
amerikiečių.
Pasirodo,
kad
22
ginkluoti
su savim neš nesusipratimus ding, Room 38. Wilkes-BarKapitalizmo vilkai užuo sudaro Youngstovvne 70 vokiečiai apgalėjo daugiau tos, kitos nudažytos pagyro I „Laisvės” užmetimą,
• ir nesutikimą.”
re, Pa.
dė
kraują ir pradėjo stugti. nuošimčių visų gyventojų, kaip pustrečio šimto anglų, mis, bet pilnos insinuacijos kad L.Š.F. valdyba nieko
Kaipo pavyzdi „Draugas”
Džingojistų spauda rėkia neišeina metams nė po $500 paėmė jų laivą į savo ran ir noro įkalbėti, kad tasai neveikia, turiu ištarti viešą
nurodo „Lietuvių Draugiją
kas ir atplaukė juo Ameri žmogus yra socialistu, o to žodį, jog „Laisvė” daro už
Nukentėjusiems nuo Karės i KLERIKALAI SIUNČIA kaip proto netekusi, kad algos.
Mat metimą.
Apskrita
darbininko
alga
Meksikon tuojaus butų nu
SAVO ATSTOVUS
kon, kad čia palikus savo dėl ir pavojingas?
Šelpti.” Iš pradžių buvo
neatsižvelgdama,
siųsta Suvienytų Valstijų buvo 15 centų valandai.
LIETUVON.
grobi iki karė pasibaigs, o Brandeis yra žinomas kaipo kas veikia. Užmesdama L.
daromi bendri susirinkimai,
Darbininkai gyveno su paskui parsivežti jį Vokie atviras ir drąsus kovotojas Š.F. valdybai klausia, kur
bendrai veikti buvo pienuo Klerikalų laikraščiai pra kariumenė ir kad ji užimtų
šeimynomis
taip susikimšę, tijon. Jie butų plaukę da prieš trustus. Berods, tan yra finansų raštininkas
jama. Bet kaip tik pirmei neša, kad jų sriovė turi iš tą šalį iki pat Panamos.
viai pamatė, kad vadžias rinkusi jau du žmogų, kurie Tas reiškia užpulti ant Me kad trochoma ir kitos lim bar Vokietijon, bet bijojosi kiai jis viešai reikalavo Dundulis? Čia trumpai pa
klerikalai paėmė į savo ran neužilgo išvažiuos Lietuvon. ksikos ir pasiglemžti ją. pančios ligos buvo pasibai susitikti su kariškais anglų „žmoniško atsinešimo link aiškinsiu, kur jis yra.
laivais. Paimto garlaivio darbininkų, mokėjimo jiems Delko neagituoju? Delko
kas, ėmė ir atsimetė. O ko Kelionė jiems, suprantama, Girdi, negalima juk sėdėti sėtinai išsiplatinusios.
Sanitariškos sąlygos tuo kapitonas Harrisonas papa augštesnio už darbą atlygi
dėl atsimetė? Todėl, kad bus apmokėta iš surinktų rankas susidėjus ir žiūrėti,
nimo, leidimo naudoties nerašau Į laikraščius?
kaip
prieš
musų
akis
šau

se distriktuose, kur gyvena sakojo šitokią istoriją:
neturėjo širdise tikėjimo ir nukentėjusiems nuo karės
Dėlto neagituoju, nerašau
kunigams
paguodojimo. žmonėms aukų.
Važiuoja domi nekalti musų žmonės. darbininkai, yra kuobai- „Kada mus suėmė, buvo konstitucijos jiems užtik į laikraščius,
kad man nelie
rintomis
teisėmis
’
’
—
bet
vi

Bet
taip
pat
šiomis
dieno

siausios.
Vasaros
laiku
nuo
Nenorėjo kunigų balso klau vienas kunigas, kitas dakta
šviesi ir aiški diena. Mes sos tos Brandeiso „pavojin ka valandėlės laiko. Drįstu
mis
Youngstowne,
Ohio
val

pūvančių išmatų smarvė to ’ plaukėm vidutinišku grei
syti. Gali ir dabar taip at ras. „Vienybė Lietuvnin
stijoj,
likos
sušaudyta
kekia, kad kvėpuoti negalima. tumu, kaip štai tolumoje aš gos” teorijos da labai toli pasakyti, jog daugiausia L.
sitikti. Susivienys, o pas kų" nori, kad jie ir tautinin
liasdešimts
nekaltų
darbi

Labdaringos draugijos pamačiau laivą, kuris man mos nuo socializmo. Pats Š.F. darbo sukrauta ant
kui ateis kas nors galvon ir kų partiją tenai atstovautų.
ninkų. Jeigu tiems ponams niekados nebandė tyrinėti, pasirodė paprastu keliau Brandeis, kaip pilnai gali mano pečių ir atlikimui visų
prisigėrę Šliupo dvasios tau Tai susibičiuliavo!
me spręsti iš visų jo kovų L.Š.F. reikalų nėra man pa
taip jau rupi žmonių gyvas ar plieno darbininkams mo
tininkai vėl atsimes nuo ku
jančiu garlaiviu. Pamaži prieš trustus, mažai arba ir skirto laiko. Visą L.Š.F.
ties
apsaugojimas,
tegul
jie
kama užtektinai pragyveni jis prie mus artinosi. Mes
nigų partijos. Bet tam yra
visai nesupranta socializmo darbą turiu atlikti savo lai
nusiunčia
savo
armiją
visų
mui, ar ne.
vaistas, sako klerikalų orga Bus anglekasių streikas
I
plaukėm
sau
pirmyn
nema

siekio. Bet visgi Amerikos ku, vakarais, naktimis. Ap
pirmiausia Youngstovvną. j Per aštuonis pastaruosius
nas, ir tas vaistas labai pra
nydami nė bėgti, nė ginties, darbo žmonių klesai įėjimas mokamą dienos laiką turiu
Tegul
jie
apskelbia
karę
'
stas:
metus, kuomet apskritai
niekas nesitikėjo užpuo jo i augštesnijį šalies teis sunaudoti tam, nuo ko gy
Su pirma balandžio diena plieno trusto užlaikomai imant darbininkai dirbo tik nes
’’kas nori vienybės, bendro
limo.
Tik staiga išgirstam: mą, kaipo teisėjo, gali būti venimas priklauso, ką dary
kultūros darbo — teatsižada baigiasi kietosios anglies galvažudžių bandai.
pusę
laiko,
jų
šeimynos
sta

pūkšt! Jis šovė iš kanuokatalikų ir kas katalikiška ne kasėjų sutartis su kasyklų
Tečiaus nė vienas tų pa čiai badavo. Tuo tarpu llės. Šūvis pralėkė viršum pageidaujamas. Nesą tai tų kiekvienas esantis mano
apykantos, kurios ligšiol tiek savininkais. Atnaujindami
triotiškų laikraščių, nė vie Youngstovvno Sheet & Tube musų laivo. Aš pasikėliau yra žmogus, kuris visuomet vietoj. Tegul užmetėjai ne
daug rodė. Ex offcio tepri
pažįsta krikščionišką tikėji sutarti angliakasiai nutarė nas džingojistų lapas Ame kompanija, nors ir silpnai ir tuojaus pamačiau, kaip išdrįsta atvirai išreikšt savo mano, kad tik tiek darbo te
mą reikalingu ir geistinu pareikalauti 20 nuošimčių rikoje da neprasitarė, kad darbai ėjo, apskritai imant priešakinė denio iškila, ku Įsitikinimus, o kaip sakėm, turiu, kiek reikalauja, kad
žmonijos gyvenime veiksniu, daugiau algos, 8 valandų reikėtų nusiųsti kariumenę
jo įsitikinimai liepia jam pagarsinti aukas, sutvarky
ir vienybė bus netik galima, darbo dienos, pripažinimo i Youngsto\vną darbininkų per tą laiką išmokėdavo ri buvo padaryta ant to lai- priešinties
monopolizuoti ti mėnesinę «atskaitą. Be to
12V. nuošimčių dividendų vo^ matomai iš audeklo, li
bet atsivers ir platesnė kul United Mine VVorkers of
šalies
valdžią
trustų ranko dešimt sykių daugiau darbo
gyvasties apsaugojimui. Nė savo šėrininkams. Pamati kos nutraukta ir pasirodė
tūros darbo dirva.”
se. Kaipo viršiausias teisė turiu atlikti LšF. reikaluo
Mes ir manėm, kad taip America unijos, ir kad nau vienas jų nepasakė, kad už nio kapitalo kompanija turi . batarėja sunkių kanuolių. jas
jis galėsiąs paraližuoti se. Pačioje pradžioje veiki
ja
sutartis
butų
daroma
sušaudytus tenai nekaltus $10,000,000.
1913 metais i Priešinties butų veltui ir piniginių
bus. Dabar tik klausimas,
magnatų intaką i mo, kada visuomenė buvo
kas iš tautininkų pirmutinis dviem metam, o ne trim, darbininkus reikėtų plieno kompanija išmokėjo divi mes tuojaus pasidavėm. Vo šios šalies administraciją suklaidinta mums priešingų
t įlįsto žmogžudžiams atker dendų 50 nuošimčių, t. y. kiečiai sulipę ant musų laieis spavieidoties. Gal d-ras kaip tai būdavo iki šiol.
elementų, daugiau laiškų
Šituos reikalavimus dar šyti.
gryno pelno per metus paė i vo musų jurininkus nugink ir gal nesvkį apginsiąs dar aplankydavau
Šliupas?...
su Įvairiais
bo
žmonių
klesą
nuo
tų
Meksikoj eina revoliucija. mė $5,000.000. Darbininkų lavo ir suvarę juos į visokius
bininkai darbdaviams jau
skriaudų, kokias jiems da klausimais negu aukų. Pa
padavė. Jie nurodė, kad Tenai didžiausi sumišimai.
KETINA PASITAISYTI. už tą pačią algą jokiu budu Tenai pavojus ant kiekvie vaikai tuo tarpu mirė dėl kambarius užrakino. Pas ro šalies valdžia pildanti pi našus laiškai daugiau lai
maisto.
kui tą patį jie padarė ir su gimų magnatų Įsakymus.
ko ima atsakinėti, negu pa
„Vienybė Lietuvninkų,” negalima ilgiau dirbti, nes no žingsnio. Ir apie tai ži stokos
Badaujančių darbininkų pasažieriais.
Darydami
čios aukos sutvarkyti. Ant
kalbėdama apie tautininkų per 12 pastarųjų metų visas no visa Amerika. Todėl jei šeimynoms plieno kompani
Daug ko iš jo laukti vie kožno laiško informacijos
su klerikalais susiartinimą, pragyvenimas pabrango 40 kurie amerikiečiai kiša savo ja kaikada siųsdavo maisto. kratą jie užėjo 20 vokiečių
belaisvių, kuriuos mes nok nenorime, žinodami, reikale turėjau atsakinėti
iš didelio džiaugsmo įpuola nuošimčių, tuo tarpu anglia galvą Į ugnį, tai jų pačių Bet pradėjus darbininkams karės
vežėm
iš Afrikos Anglijon. kad jisai gana klaidingai plačiau nurodant patį veiki
veršio entuzijazman ir pri kasių alga per tą pati laiką kaltė. Ir todėl jei tenai dirbti, už tą „labdarystę"
belaisvius jie paliuosa- mano, jog trustai yra pa mo reikalą, kas viešai per
pasakoja, kad toms srio- pakilo vos trk penkiais nuo katrą jų užmuša, rėkauti a- kompanija visuomet atskai Tuos
vo.
Apsiginklavę
tie belai sekme patekimo šalies val spaudą nebuvo ir nėra skel
vėms visai susiliejus beveik šimčiais.
pie tai nėra mažiausio reika tydavo iš jų algos.
sviai
paskui
padėjo
jiems džios i atskirų žmonių ran biama. Ir dėl tų priežasčių
stebuklai pasaulyje darysis.
Tečiaus kasyklų savinin lo.
Ar galima stebėtis, kad valdyti laivą ir laikyti mus kas, arba vaisiumi to. kad įnegalėjau rašyti į laikraš
Girdi:
kai visus reikalavimus at
Kitaip dalvkai
stovi taip dalykams stovint Youn- •nelaisvėj. Visus iškrėtę ir turtuoliai gudriu budu ar
"Visupirmu,
naturališka metė ir jau skelbia spaudo
ir agituoti už LšF. TieYoungstov.ne. Plieno trus- igstovne kilo riaušės?
t ! užrakinę, vokiečiai susodino ba ir sauvališkai iš visuo čius
pasekmė bus ta. kad bus pra
sa, dabartiniu laiku suma
šalinta daugybė tarpsrioviniu je, kad jie tai darą dėl vi I tas čia priviliojo tūkstan I
ant ’Appamo’ nuo savo lai menės išgavo sau speciales žėjo darbo; bet ne vien dėl
vaidų, kurie dažnai dabar suomenės labo, nes jeigu iš čius žmonių gražiais priža
vo daug anglų jurininkų, privilegijas. Atėmus pini
užgimsta iš menko daikto ir pildyti angliakasių reikala dėjimais.
Priviliojo dau Nepristato siunčiamu aukų. kuriuos jie buvo paėmę nuo guočiams tas speciales pri to. kad mažiau aukų įplau
kia. o svarbiausia, kad pati
pykdo musų veikėjus bei gai vimus, tai, girdi, anglis tu giausia svetimtaučių. "Du
kelių jau pirm to paskandin vilegijas da negalima tuomi LŠF. valdybos tvarka galu
šina jų brangų laiką ant ne rėtų pabrangti mažių-ma- darbininku kiekvienam dar
Chic-agos lenkų organiza tų musų laivų.
pačiu panaikinti viešpatavi tinai nusistatė ir pati visuo
vaisingu vaidų. Suprantama,
cijos
atstovaujančios 4,000,
žiausia
60
centų
ant
tono.
bui,” tai buvo plieno trusto
kad kritika pasiliks, bet ji
„Pradėjus plaukti, vienas mo vienos visuomenės kle menė su ja apsipažino, kas
ineis Į toną švelnų, mandagų Toliaus nurodoma, kad an obalsis. Todėl kiek žmonių 000 Amerikos lenkų, mušė
sos ant kitos, taigi ir vieš
ir šaltu protu išsijotą.
To gliakasių alga per 15 pasta buvo prie darbo, tiek beveik Anglijos premjerui Asqui- vokiečių atsistojo prie be pataujančios klesos paverg- dabar jau bereikalinga su
telegrafo ’ aparato,
įvairiais mažmožiais kreipkion linkmėn inėjusi musų rųjų metų pakilusi net 20 stovėjo už vartų, laukdami tui telegramą, prašydamos, vielio
tajai
klesai
daromų
skriau

laikraštija iššluos iš savo re nuošimčių. Pirmu syk bu ar nepasitaikys kada nors kad Anglija praleistų per ju- kad gaudžius žinias, bet nie
■ ties į finansų sekretorių
dų negalima prašalinti. Ne linkui siuntimo aukų.
dakcijų šiukšles ir nuvalys
ko
neatsakinėjus.
Tokiu
____ Bijodamas,
kad be- res Lenkijai maistą ir draf” "
purvus nuo savo laikarščių vo pakelta 10 nuošimčių per vieta,
kalbant apie tai, šiuo mo
darbis
nepaveržtų
iš
jo dar- panų. Asquitas atsakė, kad budu vokiečių kapitonas ži mentu, kuomet Amerikos Apie visus LŠF. valdybos
skilčių.
Ant šitų skilčių didįjį streiką 1902 metais, o
užims vietą jau nebe bergždi antru syk vėl 10 nuošimčių bo, dirbantis žmogus rauda-’apie tai Anglija tur pasitar- nojo, kur plaukiojo anglų
narius nekalbėsiu, tegul pa
vaidai, bet nagrinėjimai musų 1912 metais. Beto esą Įtai vo po 12 valandų į parą, o jti da su Francuzija, tuo tar- kariški laivai ir perplaukė darbo žmonių klesa nėra po tįs pasiaiškina. Turiu pa
visuomenės reikalų, populia- syta daug pagerinimų, taip, kartą kas dvi sąvaiti išva pu gi nuo savęs priduria, tokiuo budu visą Atlantiką litiškai susiorganizavusi ir sakyti, kad susinėsimų se
riškai-moksliški
straipsne
su jais nesusidūręs. Suimti skirti į teisėjus sau tinkamų
liai. historiški rašteliai, apy kad vietoj $560, kiek anglia- rydavo 24 valandas be pail- kad užimtoj Lenkijoj vokie- ’Appamo’ jurininkai ir pa- žmonių ji negali, tai atsira kretorius ir iždininkas taip
sakaitės. poezija, tyra hu- sys uždirbdavo per metus sio. kad tik įtikus bosui. čai konfiskuoja visą maistą
dimą p. L. D. Brandeiso ša gi nemažiausia turėjo dar
moristika, raštelai skiriami 1910 m., dabar galįs uždirb Apskrita gi alga buvo 15 ir veža ji Vokietijon. Todėl, sažieriai kasdiena buvo iš lies viršiausio teisėjo vieto bo.
musu moterų švietimui, rū ti $762.20, kas reiškia, jog centų valandai. Jau ir pir sako Asąuit, Lenkijoj turėtų leidžiami ant laivo pasivai
„Laisvei” butų geistina,
pesniai apie musų jaunuome nuo to to laiko jo alga pa ma sunku buvo už tokią al sutverti tam tikras komite kščiot, bet ne visi ant syk, je darbo žmones visgi gali
kad
mes užleistumėm vietą
nę, apie amatus, kooperaci
tik po kelis žmones. Tokiu pasveikinti.
tas,
kuris
gautų
iš
vokiečių
kilo
net
ant
36
nuošimčių.
gą
pragyvent,
o
dabar
kapi

kitiem,
kurie nori veikti, aš
jas ; apie musų kūdikius ir
Uniios kasyklų savininkai talistai da daugiau pakėlė valdžios gvarantiją, kad nu budu 22 vokiečiai galėjo len Tik nėra reikalo užtat su džiaugsmu sutinku pa
abelnai musu jaunosios gentkartės auklėjama, ir tt. ir tt.” nenori pripažinti dėl to, kad kainas ant pragyvenimo. Ir siųstas iš Amerikos maistas gvai suvaldyti kelis šimuts daug garbint prezid. Wilso- vesti savo urėdą kitam, te
ną, nesą jo administravimas gul apsivainikuoja tuo gar
Vadinas, net ir „Vienybė nenori unijos disciplinomis darbininkas pagalios pasi nebus konfiskuojamas, negi anglų.”
Lietuvninkų” tikisi pasida varžyti savo darbininkų. priešino. Sukilo keli tūks vokiečių kariuomenei nau Vokiečių laivas, kuris su yra ištisa eile stambesnių bės darbu. Aš neapsiėmiau
ryti švaresne, nes prižada Antras dalykas, tai ir Roo- tančiai žmonių. Jie parei dojamas. Paskui tas komi ėmė „Appamą,” vadinasi bei smulkesnių paklaidų, ir dėl garbės, bet apsiėmiau,
„iššluoti iš redakcijos šiuk sevelto komisija anais me kalavo daugiau užmokes- tetas turėtų tvarkyti ir kon ”Moewe.” Yra tai papras nenuoseklumų, ant galo jis kad mačiau reikalą.
šles” ir „nuvalyti purvus tais unijos nepripažinusi.
ties. Plieno trustas tuomet troliuoti maisto išdavimą. tas prekinis garlaivis, tik pats būdamas profesoriumi Taigi, gerbiamieji, barkitl
nuo savo laikraščio skilčių.”
Sutarties daryti dviem liepė savo sargams šaudyt Bet vokiečių valdžia pas- apginkluotas sunkiomis ka- ir jieškodamas sau New tuos, kas neveikia.
j
Duok dieve! Jai tokia re metam savininkai taipgi ne į tuos žmones. Trįs darbi sakiusi, kad ji ncdrausianti nuolėmis. Į 4 dienas jisai Jersey gubernatoriaus vie Vardan nukentėjusių, ju-l
forma labai ant sveikatos. nori. Sako, pertankiai tuo ninkai likos užmušti, o apie maisto konfiskavimo. To paskandino Afrikos pakraš tos važinėdavęs su paskaito
T. L. Dundulis!
kiu budu lenkai negalės čiuose 7 anglų garlaivius ir mis, kuriose reiškė savo ra sų
Bet mums vis rodosi, kad iš met reikėtų vesti ginčus ir 50 sužeista.
LŠF. finansų rast. \
gali da daug paskandinti, dikales pažiūras, bet senai
šito selyklo alaus nebus.
eikvoti bereikalo daug laiIr kapitalistų spauda pa- siųsti saviems pašalpos.

Peržvalga.

y?

K E L E I V I S

■
f
N.
S.
PITTSBURGH,
PA.
Imeiviškus
kalbėtojus
ir
lai;
neišgirdo.
Už pagarsinimus nei redakci ' Išmeskit jį lauk; išeikit visi
Agitavo,
kad bet taip begėdiškai ir latrišja, nei administracija neatsako. cicilistai ir laisvamaniai, aš
kraščius šiaip: „Jie pakvai žmonės aukautų Į Lietuvos kai jį šmeižia jo broliai ka | “Keleivio” Skaitytojus.
Skaitytojai patįs turite save ne jums kalbu, katalikams! Kunigo M. X. Mockaus pra- šę, bepročiai,
laikraščiai Fondą, bet nepasakė, kad iš talikai ! Taip purvina jo [ Gerbiamieji:— kurių pre
kalbos.
daboti ir jokiems daug žadan
purvini, neskaitykii” iir t.t., (to fondo bus šelpiami nuo vardą tie kunigai, kurie pa-1 numerata pasibaigė malonė
tiems už maža pinigų apgarsini Kad tokį ta kulka vokiečių ' Sprendžiant
iš
laikraš

mus netikėti ir pinigų nesiųsti didėsės armotos pasiektų!” čiuose tilpstančių praneši- girdi jų vardą neminėsiu, karės nukentėjusieji žmo įdarė jį protišku nususėliu ir kite atnaujinti, nes sulyg krasos taisyklių priversti busim
nepersitikrinus jųjų žadamais O nabagas nežino, kad savo
jus žinot, kurie bedieviški- nės; jis reikalavo aukų laik Į auka religiško fanatizmo.
sulaikyt. Taipgi meldžiame
daiktais. Dažniausia tokie skel nelaimingą avelę išbiauro Imatome’ kad laisva min’ nekrikščioniški... Taip Chi raščiui „Viltis.”
Surinko
J.
B.,
kaipo
prirodymą
ir savo draugus pakabint už
bimai esti tik pigi apgavystė ir
Bemėtant ta žmogų 'tis musų visuomenėje gana cagos’ „Katalikas” vadina $9.38.
jo.
Jurgelevičiaus
„bedieviškuĮ
sirašyti
"Keleivį” kaipo tik
Bemetant
tą
žmogų
,
smarkiai
plėtojasi;
kun.
M.
iš negudrių žmonių pinigų vi
! lauk, net ir vieną moterį iš X. Mockaus prakalbų žmo Kemešio „Darbininką” ir Taip ir prakalbos užsibai- mo,” stato, kad tasai prigu- rai darbininkišką laikraštį,
liojimas.
tikinčiųjų nemaloningai su nės visur laukia ir visur jo ”Draugą” nekrikščioniškais, gė.
Beržo lapas. į Įėjo prie D. L. K. Keistučio kuris prie kiekvienos progos
voliojo ant grindų.
___________
Idr-tės.” Jeigu prigulėjimas šventai gina darbininkų rei
prakalbos daro savo įspū o tik politiškais, bizniškais.
kalus.
. e______________ j prie tos dr-tės padaro žmoKORESP8NDENCUOę Socialistai ir laismaniai, džius. Pittsburgo lietuviai
Mainydami adresą būtinai
kurie buvo atėję pasiklausy netik aprūkę durnais, bet
Polcmika
„bedieviu,” tai ir pats J. turit priduoti SENĄJĮ ir
KENOSHA, WIS.
Bėža, kaipo tos dr-tės narys, NAUJĄJĮ adresus. To nepa
ti, ką tas teologas pasakys, daug labiau aprūkęs ir jų Visuomeniško darbavimos
SPRINGFIELD, ILL.
užsilaikė kuoramiausia, nes protas religiškais durnais,
ir
kritika
ar tik neliks panašiu į Jur- darius, permainyt adreso ne
Draugijų konferencija. laisvamaniai ir socialistai ir
krislai.
ir KrilIKd. gelevičių bedieviu? Ar ta galima. Mainant adresą už
kuriuos taip greit, kaip pa
tenka parašyt atvirutę, nes
dr-ja auklėja kriminalistus, tas pigiau ir parankiau.
Sausio 30 d. progresyviš- be jų mokinimo moka dorai prastus suodžius nuo veido
Gruodžio 25 d. T.M.D. 119
kos lietuviškos draugijos at užsilaikyti. Veltui gerklę negalima nuplaut.
kuopos rūpesčiu Columbia Jau visas pusmetis pra-; tai pats J. Bėža, manau, tuDaugelis skaitytojų mainy
silnko kaip vietos lietuvis, rėš tos dr-jos susirinkime dami adresą arba klausdami
laikė 2-rą savo konferenciją. draskyti ir pagiežą mesti
svetainėje
buvo
parengta
LSS., A.P.L.A., L.M.D. ir
ko-nors, parašę laišką neužkli
ištikimas bažnyčios rėmėjas prirodyt.
Konferencijoje dalyvavo ant ramiųjų žmonių.
L.M.K.D. kuopos ir draugi vaikams „eglaitė.” Prie to
juoja ir prilipina tik už lc.
7-nios draugijos. LSS. 29
Iš jojo kalbos mažai kas jos kartu surengė Pittsbur- buvo balius suaugusiems. G. Jurgelevičius, nušovė sa- Manau, kad pakaks, kad markę.
Persergime visus,
kuopa, Lietuvos Sūnų, Lie galėjo pasinaudoti, išskyrus ge ir jo apielinkėse visą eilę Balius buvo be svaiginančių vo žmoną už nerėmimą prie- skaitytojas galėtų padaryti kad tokių laiškų niekados ne
tarų ir žmonių temdinimo Sau išvedimą apie katalikiš- siųstų, nes Amerikoj ar laiš
tuvių Progres. Kliubas, Lie tik tuos tamsius žmonelius, prakalbų. Kun. M. X. M. gėrimų.
Gruodžio 26 d. tos pačios Įstaigos. Nors vietos lietu- ką dora ir jėzuitišką sąžinę. iį kas užlipytas ar neužlip.vtas,
tuvių Vienybės draugyste, ' kurie neskaito jokių laikraš pasakė čia nuo sausio 18 d.
būt pridėta markė už 2c-,
Lietuvių Ukėsų Kliubas, Te čių ; tokiems gal ir buvo nau 15 prakalbų, griaudamas kuopos rūpesčiu buvo su viams visa tai gerai yra ži
Lukšių Juozas, j turi
kitaip
tą laišką numeta arba
atrališka draugija "Banga" jiena išgirsti apie Europos prietarus ir išaiškindamas rengtos prakalbos. Kalbėjo noma, nors visiems, kas tik
reikia už jį primokėt adresa
ir Liet. Ukėsų drs-tė. Iš karę, apie kurią jis paskui žmonėms religiškas nesąmo T.M.D. prezidentas Dr. A. teismo rūme buvo laike kal
tui.
”Kel.” Administracija.
svarbesnių nutarimų yra J>andė kalbėti. Bet laisva nes bei kunigijos melus. Nei Žymontas iš Chicagos. Ma tininko bylos nagrinėjimo
šie: Pradėti agitaciją tarpe maniams ir socialistams tas vienoje tų visų prakalbų ne lonų Įspūdi padarė į publi taip aiškiai buvo atskleistos
Jurgelevičiaus
Minersville, Pa.— Sausio
vietos lietuvių už pasistaty viskas yra aiškiau žinoma, atsirado žmogus, kuris butų ką savo prakalba, kurioje priežastįs
žmogžudystės,
jog
reikia
trumpai
apipiešė
visas
musų
mą nuosavos svetainės, 2 negu jis aiškino. Reikia pa pasiryžęs prirodyt kunigui
Fitchburg, Mass.— Vasa- 29 d. juodosios armijos pasurengti prakalbas arba sakyti. kad ir p Maliauskas I Mockui melą ir pasiimti visuomenės sroves, prade būti paskutiniu latru ir be rio 6 d. atsibuvo čia LSS. 134 daužos sumušė gerai apieprelekcijas, 3) surengti pa savo akimis karės nėra ma skiriamą už tatai tūkstantį dant nuo SLA. ir baigiant gėdiškiausiu melagium, kad kuopos surengtas draugiš- linkėje žinomą rubsiuvi Jo
silinksminimo vakarą ben tęs ir pasakoja tiktai savo dolerių. Tai musų vietinis LSS. Ypač reikia kalbėto kalbėti, jog nuteistasis prie ; vakarėlis.
Susirinko gana ną Spūdį. Spūdžiui pabai
tos
niekšiškos
piktadarystės
jui
tarti
ačiū,
kad
nepeikė
dromis draugysčių lėšomis įsivaizdinimą.
gražaus
jaunimo
ir senes gus darbą, uždarius dirbtu
kunigas Šimkus, kitaip ne
nebuvo
privestas
religiško
nei
vienos
srovės,
vien
visas
naudai lietuvių knygyno; 4)
nių žmonių, kurie linksmai vę ir einant namo, siauroj
Bet kodėl nė puse lupų ne galėdamas šmeižti teisybės
fanatizmo,
Tečiaus
visgi
Stebėtina buvo
atmesta senųjų viršininkų prasitarė, kas tą karę su skelbėją, per savo pamokslą pagyrė.
ir padoriai praleido liuosą gatvelėj ji užpuolė du pa
pranešimas, jogei jie meldė rengė? Kodėl toms nelai bažnyčioje išvadino bepro kaip publika buvo užžavėta atsiranda ir tarpe musų valandą. Po vakarienei bu- daužos su pagaliais ir per
žmonių ir net laikraščių, į vo vokališkas ir muzikos skėlė galvą ir išmušė ranką,
lietuviškas redakcijas siun mingoms moterėlėms, ku čiu ir draudė savo pasekė jo kalba.
Į draugiją įsirašė 21 nau kurie nesigėdija bjauriau koncertėlis. Dainavo p-lės norėdami apkraustyt kišetinėti knygvnan laikraščius rios sykiu žliubčiojo su teo- jams eiti klausyt Mockaus
sios melagystės ir skelbia, P. ir Milė Tropiutės, taipgi nius. Spūdžiui šaukiant pa
uždvką. Viršininkams pa- liogu, nė puse lupų neišsita prakalbų.
Kitaip negalė jų narių.
kad prasižengėlis yra lais panelė G. M. Jablonskiutė. galbos ir pagalbos greit
Sausio
1
d.
SLA.
212
kuo

tėmyta: išmaldų neprašinė rė. ant ko puola atsakomybė damas nuveikti ir sustabdyvamanis,
ar, anot jų, sociali Skambino pianu p-lė Rūta pribuvus mušeikos likosi su
ti, kad kas veltui laikraščius už tą žmonių skerdynę? Ko |ti teisybės supratimo plėto- pa statė scenoje „Meilus
siuntinėtų, nes išleidimas dėl nė puse lupų neprasita Ijimosi, susitarė su visos a- svetys ir Brolžudys.” Vei stas, pas juos ciciliku vadi Bernočiutė. Deklamavo R. imti. Pastatyti po paranka
laikraščio gana brangiai at rė. kad kares gali prašalinti Įpielinkės kunigais ir pradė kalas verstas iš gudu kal namas. Jeigu cicilikas Lietu Žemaičiuke. J. Samulėnas mušeikos iki teismui paleis
sieina, todėl ir nepadoru už natis žmonės, tik reikia su jo rengti ir jie savas pra bos; geistina butų, kad tas voje likosi praminti chuli i ir V. Visockis sulošė dialo ti iš kalėjimo. Pasirodo,
dvką reikalauti. LSS. 29 sipratimo daugiau? Šitam kalbas, kad labiau aprukl- veikalas išeitų spausdintas, ganai, tai Jurgelevičiui ir gą — vienu žodžiu vakarė kad tai pasekmės knygelės
kp. užkvietė visas konferen paaiškinimui mus teolagas nus žmonių protą, kurį šiek- dabar da rankraštyje. Su tiems, kurie ji ciciliku vadi lis buvo malonus ir įspūdin „Imk ir mušk” (skaityk);
Spūdis yra laisvamanis, gi
cijoje dalyvavusias draugi žioDlas, negali pats suprasti. tiek buvo apvalęs teisybės lošta gerai. Publikos prisi na, tas vardas pilnai pri gas.
klauso.
bet
kad
tasai
piktarinko
pilna
svetainė
ir
ma

jas dalyvauti apvaikščiojiAukų išliuosavimui iš ka mušeikos vyčių armijos na
Argi jus, klausantieji, ne žodžiais kun. Mockus. Tik
daris
butų
laisvamaniu,
tai
me tarptautiškos viso na vienas nesupratot jo veid reikia abejoti, kad ir ta tomas buvo užsiganėdinilėjimo Nashuės streikierių riai, kurie prasikazyravę su
ša u lio darbininkų šventės mainystės? Rauda sykiu su priemone tamsos palaikyto mas. Taipgi buvo deklama io paties maldos ir išpažin vadovų suaukauta keliatą manė pasipinigaut, žudyda
mi laisvamanius.
„Gegužinės.”
iumis. kad žmonės neturi jai geistiną sau tikslą at cijų ir sudainuota solo pora tis kalėjime priparodo, jog dolerių.
jis
neišsigydė
iš
fanatizmG
Senas Singelis.
Viršininkais draugysčių : kur pasidėti, neturi ko val- siektų. Sunku sulaikyt gy dainelių. Vakaras kuopai
Už Skrajojančios krasos
ir
pamatęs
pasibaisėtinas
jo
atnešė
gražaus
pelno.
ir lietuvių Viešo Knygyno l gyti, badu miršta, reikia au- vam žmogui protavimą,
laiškelius gavo dovanas P.
Sausio 8 d. vietos draugi pasekmes.
išrinkta: prezidentas K. Ai- : ku. bet aukas rinko ne al kuomet aplink matoma ir
Tropiutė, G. M. Jablonskiu- Seattle, VVash.— Pabaigo
je sausio mėn. čia prisnigo
rišiunas, sekretorius — St. kaniems sušelpti, tik juoda girdima protaujančius žmo jų suvienytomis spėkomis Paskatinti prie žemiausio itė ir M. Jablonskiutė.
surengtas
antras
vakaras.
melo
„Kataliko
”
ir
Kemešio
R ūsaitis, kasierius — Alex šimtiškai „Vilčiai” palaiky nes.
Bedievis. nėr dvi dieni 3 pėdas sniego.
Scenoj
statė
tą
pati
veikalą.
„Darbininko
”
jėzuitišku
beVasario 2 d. St. James CathMisiukevičia. Literatiškas ti dėl mulkinimo žmonelių,
Grįžtant prie kun. Moc Koncertą išpildė artistai iš sąžiniškumu ir vietos lietu I
olic
Cathedral bažnyčios
komitetas: V. Černiauskas, net ir šiam baisiam momen kaus prakalbų, reikia pripa
De Pue, III.— Lietuvių čia
Chicagos
ir
vietiniai.
Žmo

viai
katalikai
eina
tų
dvie

P. Klembauskas ir M. Leke- te! Nurodė, kad reikia tiek žinti jas labai musų visuo
randasi 11 šeimynų ir dusyk stogas nuo sniego sunkumo
nių
šiuo
kartu
susirinko
ne

jų
laikraštpalaikių
nurodo

šienė. Literatiško komiteto
tiek tūkstančių dolerių menei naudingomis. Laisva,
tiek pavienių, bet visuome Įgriuvo Į vidų. Nuostolio
daug.
Vakaro
pelnas
buvo
mais
keliais,
rašo
i
tuos
užduotim yra: tėmyti kokios „Vilties” palaikymui.
šviesi mintis visur ima vir skiriamas sušelpimui nuken laikraščius visoniekšiškiau- niško darbo tarp jų da nesi padarė apie 75 tukstaneius
išleidžiama naujos knygos:
J. Ramanauskas. šų ant tamsos ir fanatizmo.
mato. Dirbtuvių čia yra tik dolerių.
tės
usių
nuo
karės
lietuvių,
sius
melus,
kokių
gėditųsi
susipažinti su jų turiniu ir
Atsiranda tarp susirinku
viena Mineral Point ZincCo. Šiais metais čia uždarė
taigi
liūdna,
kad
tokius
Daskutinis
doriškas
supuvė

katros tik naudingesnės —
ATHOL, MASS.
siųjų ir kvailių, kurie ban svarbius reikalus musų žmo
Darbininkai dirba po 12 va saliunus, bet žmonės sau
lis,
gatvinis
latras,
o
tie
lai

partraukti knygvnan.
svaigalus parsigabena iš ki
Musų jagamasčiui nesiseka. do suardyt prakalbas, pyk nės nemato reikalo paremti. kraščiai skelbia tuos katali landų; gauna nuo $1.75 iki tur ir geria. Perkant gėri
Turtų komit. V. Ratušinsdami, kam kalbėtojas varo
3 dol. i dieną algos. Pragy
Musų dūšių ganytojas iš pasaulio lauk velnius, kad Įplaukė $122.50. Išlaidų bu kiškos doros ir jeuzuitiškos venimas brangus.
mus reikia gauti miesto val
kas, J. Tačilauskas. Progdžios
leidimas. Mokėt rei
resyviškos draugijos dar prieš Kalėdas buvo išdalijęs nebūtų kam tamsiųjų ir vo $88.00, pelno liko $34.50. sąžinės perlus. Tarpe tokių
Sausio 29 d. toj dirbtuvėje kia 25c.
minėtų
laikraštpalaikių
ko

žmonėms
kon
vertus,
kad
Aukų
nukentėjusiems
šel

Nuo 1 d. sausio to
buojasi. kad ką naudingo
nuodėmingų katalikų du
žuvo
Jurgis
Čepulis,
32
me

respondentų
atsižymi
bene
Įdėjus
Į
juos
dolerines
ar
kių leidimų policija išdavė
nuveikti. Na, o mus kleri
sios paimti, bet tokių prie pti banke buvo $285.16, pri
tų amžiaus vyras. Velionis
kalai ką veikia? Nugi po penkines sugrąžintų jam, tarų apgynėjai tuomi pa dėjus dabartinį pelną pasi didžiausiu savo begėdišku tą dieną jausdamasis nesvei virš 2 tūkstančių, šiaip va
mu J. Bėža. Tas tai tamsos
karų liuosą laiką žmonės
bažnytiniam sklene suėję vienok, matyt, permažai tų čiu tik prirodo savo kvailu daro $316.66.
ku
prašė
užveizdos,
kad
jį
apgynėjas
kemešiniame
konvertų
sugrįžo,
todėl
nu

daugiausiai praleidžia bi
jomarkus kelia ir šoka sau
mą, kas nedaro jiems ma Beje, pas mus atsirado
atleistų, bet šis neatleido ir liarduose. Dievai žino, ko
„Darbininke
”
rašo,
kad
Jur

burtininkė.
Musų
žmonės
ant cimentinių grindų. Pra- sprendė pats pereiti per stu- žiausios garbės.
Mockus
nelaimingas
bijodamasis,
baščius irgi drauge sukinė bas ir surinkti tuos dolerius. visur žmonėms liepia prit- traukia pas ją lyg į atpus- gelevičius buvo paprastas kad nepaklausius boso gali tie darbininkai laukia.
Senas Gluosnelis.
jasi tarpe, ragindamas dau- Turbut ir kalėdojimu jis ne gulėti prie LSS. ir kitų dar kus. Matomai prietarų da cicilikas, kas pas juos su- netekti darbo, dirbo iki kri
nrantamatama socialistas,
užsiganėdino, kadangi ap bininkiškų ir apšvietos orga pilnos galvos.
giaus biznio padaryti.
ir kada katalikai eidavo to negyvas.
Springfieldietis. skelbė, kad visi, kurie neuž nizacijų, steigti knygynus ir
Suv. Dr-jų sekr.
Paėjo iš Vyželių kaimo, Muskegan, Mich.— Dar
bažnyčion
jis
ant
gatvės
simokėjo Į parapiją perei lavinti savo protą. Nes kasbininkai jausdami nepaneKaz. Brazevičius.
kampo džiką šokdavo, arba Salaku valsčiaus, Kauno gu šamą skriaudą pastaruoju
tais metais, šiais metais iš- gi kitas, jeigu ne apšvieti
MINERSVILLE, PA.
Palaidotas vasa
kur-nors rudi traukdavo. Ji bernijos.
kalno tur užsimokėt 6 dole mas ir susipratimas paliuoBRADOCK, PA.
laiku pradeda gyvai bruzdė
Maliausko misija.
sai Jurgelevičių matomai rio 1 d. Spring Valley lie ti. Lietuvių randasi tik apie
rius, kitaip į bažnyčią ne suos žmones iš po išnaudo
Vasario 6 atsibuvo pra bus Įleidžiami. Bet ir tą tojų jungo? Kunigui Moc Lietuviai darbininkai atbun geriau pažinojo kaipo savo tuvių kapinėse.
10 šeimynų ir 50 pavienių,
da.
plauko žmogų, nes socialis Giminės lai kreipiasi pas tečiaus susipratimas auga.
kalbos, kurias sušaukė kun. Įsakymą pildyt nevisi kata kui pridera nuo lietuvių vi
Dumčius atvažiavusiam ku likai sutiko. Štai nesenai jis suomenės gili ir širdinga Šioj lietuvių kolonijoje tai nė džiko ant kampų ne Joną Smili, Box 223, De Pasidarbavus M. Puniui ir
J. Smilis.
atėjo i namus vieno savo nagarba už jo prakilnų dar randasi nemažas lietuvių šoka, nė praeinančių žmo Pue, III.
nigui Maliauskut
A. Avižai susitvėrė socialis
būrys,
tik
ikišiol
nedaug
ką
nių
neužkabinėja,
nei
gir

Ar kas galėtų tikėti, kad gero parapijono St. V., pas bą.
tų
kuopa iš 15 narių. Tegy
•
Burlington, N. J.— Čia
veikė.
Pastaruoju
laiku
tuokliauja
kaip
daro
chuli

daktarai teologijos laikosi kuri gy'vena tarp kitų ir K.
vuoja!
M. P.
Dvasia šventa. pradeda busti ir bruzdėti.
ganai, o chuliganais gali bū lietuvių randasi 30 šeimynų
„tikrųjų rusų” taktikos tar S. Kunigužis tuojaus pra~
r
Sausio 30 d. Įvyko čia su ti tik tamsunas, gi tamsunų ir keliatas tuzinų pavienių,
pe laisvos šalies gyventojų? i deda reikalaut, kad užmokė
Klaidų atitaisymai.
MONTELLO, MASS.
sirinkimas, kad atgaivinus tarpe
socialistų
nerasi. bet susipratimas visgi nega
Stebuklai, daktaras bažny tų 6 dol. bet K. S. atsisako.
čios, atstovas Kazimierinės Jagamastis daro nusileidi Pirmyneiga ir kova prieš mirusią LSS. 93 kuopą. Nu Tamsunas negali protauti, li pakilti. Buvo atgijusi L. Pereitam "Keleivio” nu
j?tarta 13 d. vasario sušaukti kad suprasti reikalingumą S.S. 113 kp., bet daugiau su- meryje tilpo iš Gardnerio
draugystės iš Kauno, atsis mą ir pasitenkina 3 dole
korespondencija,
tojęs ant pagrindų, pirmu riais, bet K.S. atsisako mo Vasario 5 LSS. 17 kp. sta formališką susirinkimą ir darbininkiškos organizaci sipra tusiems nariams išva- Onytės
žinėjus
ir
kuopa
vėl
užmigo.
kur
buvo
pasakyta,
kad 30
tiniais savo žodžiais kurstė kėt ir tris dol. Užsipuola J. tė scenoje „Jėzuito Sąžinė,” išrinkti valdybą, kad vėl jos. Taigi ir Jurgelevičius
Susitvėrė
SLA.
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kuopa,
d. sausio kun. Delianis laikė
prie riaušių susirinkusią mi B—ną. kad ir tas nemokėjo, 5-kių aktų tragediją. Ją lo stojus Į viso pasaulio prole- nebuvo susipratusiu žmogu
bet
ir
ta
jau
miršta.
Laik

tenai socijalistų svetainėj
šė
So.
Bostono
LSS.
60
kuo

tarijato
eiles.
Šitokius
gra

mi, jeigu, anot Bėžos, džikus
nią. Jam kaulu gerklėj bu bet ir šis atsisako mokėt, at
raščių
ateina
„Kova,
”
„Ke

misijas.
Dabar gi kun. De
Veikalas la žius darbininkų norus ir pa šoko.
vo : „žydai, socialistai, ir lai sakydamas, kad „jeigu par pos aktoriai.
svamaniai.” Da nežinoda duodi dievą, tai pardavinėk bai aiškiai atvaizdina, kaip siryžimus reikia pasveikinti. Apie patį tą nupuolėlį ne leivis,” „Laisvė” ir „Tėvy lianis prašo mus tą klaidą
atitaisyti. Jis tą dieną nė
malonu yra kalbėti; jį įsta nė.”
mas, kokios sriovės žmonės ji už tą pačią kainą visiems,” Rusijos carizmo reakcija su Te gyvuoja susipratimas!
Darbai
pastaruoju
laiku
Gardneryje nebuvęs. Red.
susirinkę, rėkė visa gerkle: o K. S. pastebi, kad verčiau pagalba kunigijos nusmau Taipgi 30 d. sausio šv. Pe tymai nubaudė ir turi at„Socialistai ir laisvamaniai už dyką eiti peklon, negu už gė pakilusią liuosybę ir tro ir Povilo dr-tė surengė metavot už savo tamsumą. eina gana prastai.
Kadugėlis.
prakalbas. Bet čia aš noriu tik parodyt
išeikit, aš ne jums kalbėsiu, dolerius dangun. Kunigu krauju užgesino revoliuciją. klerikališkas
”Kel.” No. 3 korespon
lietuviams katalikam!” pra žis, matydamas, kad čia Šis veikalas pilnas baiseny Kalbėtojumi buvo kun. Ma tą besąžiniškumą ir katali
dencijoje iš H ii vest, turi bū
nešdamas, kad kuris nusi žmonės iš jo šventenybės bių. publikoj paliko gilų Įs liauskas. Kartu su juo at kišką dorą
”Kataliko,”
Minersville, Pa.— Vietos ti susitvėrė 2 kp. SLA., o ne
pūdi.
Lošime
dalyvavo
22
važiavo ir kun. čiapanionis „Darbininko” ir jų kores socialistj kuopa buvo pa S. L. Canadoje. Taipgi vie
šypsotų, tai tą ištiks baisus sau juokus daro, movė lauk
___
_______ pondentų, kaip jie savo ne rengus’ 23 sausio prakalbas tos vardas turi būti ne HilIlikimas, kad potam nesigai iš stubos. Ir reikia pridurt, ypatos, aktoriai visi savo iš Homestead
’o,.,atsigabenkad ne toj vienoj stuboj jis užduotis atliko puikiai. J.!darni keliatą jaunučių mer- laimingą žmogų niekšiškai kruvinojo nedeldienio pami vest, bet Hillcrest.
lėtų.
Taip kalbėtojui šūkaujant, rado panašių žmonių, ką B. Smelstorius trumpai kai-' gaičių iš vyčių rotos dekla- šmeižia ir purvina, kada jis nėjimui. Drg. Pruseika aiš
Vienas iš kuopos.
tūli katalikai, ar tai dalyko drąsiai pavadino jį išnaudo- bėjo, nurodydamas teatrų macijoms atlikti. Kun. Ma- nuteistas. Kur jų artimo kino, kaip tas kruvinas nenesupratę, ar po alkoholio tojumi. Vargšas! Tie be vertybę. Žmonių buvo daug Jiausko prakalba nepadarė mailė? Jie taip purvina tą dėldienis atsitiko ir kaip „Kel.” F
No. 5 žinutėje iš
Įtekme, pradėjo nerimauti. dieviai visai jam biznį suga ir visi tapo užganėdinti. Į jokio gilesnio įspūdžio; kal- žmogų, kuris ir po šiai die prasidėjo Rusijoj revoliuci Benld. III., apie mirti BogVienas jų garsiai atsiliepė. dins, kad ant galo reiks da Vardan susirinkusiųjų ak- ba labai neaiški, o kurie lai- nai ištikimu katalikystei pa ja. Du bažnytiniu vyruku danckienės yra įsiskverbuKun. Maliauskas kad paleis eiti fabrikon ir ten gyvam toriam tariu širdingą ačiū, [kraščius skaito, tiems visai silieka, kuris lygiai kaip ir norėjo kelti per prakalbas si klaida, Mirė ne Bogdagerklę: „Tai koks cicilis- pamatyti pragarą.
Vas. 6 d. kun. Urbanavinesji© kasdien meldžiasi „at- triukšmą. Aukų surinkta navičienė, bet Bogdanckie_______ ji buvo
___ bereikalinga,
______________
tas! tai koks laisvamanis!
Vaikinas. čius iš sakyklos koliojo pir- nieko įdomaus iš tos kalbos leisk mums kaltes musų,” o $13.20.
J. Ramanauskas, nė.
Benldo senukas.
i

IS AMERIKOS.

sijoj įvest tokią pat tvarką, Kitas dalykas—tai studento
kaip čia. nedaug studentų gyveninio nuotikis-istorija,
liaudimi; išny- kuri stovės jo galvoj ir riš jį
beveiktų su liaudimi;
ktų iš jų rvoliucijoniškumas su khais, kada jis atsimįs,
—*.. "base
— u„n»>
ir atsirastų
bąli ar‘kas buvo daroma. Kiekvie- Ko darbininkai reikalauja.
kitokis užsiėmimas, Juk nam smagu atsiminti stu
"Kel." No. 5 daroma pas- Ii atsiminti apie kitųę šalių net ir tokiose aplinkybėse dentijos laikai, kada juose
New York.— Vasario 13
taba iš ”Christian Science smulkiąją geografiją' o v- jau būdama ir tai tik dale buvo koki nors nuotikiai. d. John Mitchell, buvusis
Monitor " kur nurodoma, pač politiką ir ypatų var- lė Rusijos studentijos daly Todėl studentai daro tuos angliakasių unijos vadovas,
kaip tamsių esama Ameri-idus. Iš patyrimo aš žinau, vauja žmonių judėjime, kita triukšmus, rengia banketus, o dabar valstijinės industkos studentų.
Į kad Amerikoj publiškas mo- dalis leidžia laiką sportavi šokius ar ką kitą. Žinote, rialės komisijos pirminin
Lai bus man leista pada- kyklas užbaigusieji vaikai me, vyno gėrime ir su mer kad mokintis ir mokintis, kas, kalbėdamas viešame su
ryti kelias pastabas, nes vi- geografiją žino veik nepra- ginom. Atsimenu, kad ir laikyt įtemptą protą ir lai sirinkime atvaizdino darbi
suomenėj jau senai auklėja- sciau_ ?z. ^US1J2® gimnazijos lietuviai studentai daugiau kyt, būt ir būt tame pačia ninkų reikalavimo progra
si pusėtinai klaidingos nuo auklėtinius. Prie visko to, po parapijas ant ’atpuskų” me monotoniškume galų ga mą, kame svarbiausiais rei
nesumaišyti
”studenvažinėjasi ir savo uniformą le nusibosta. Menkniekiu kalavimais yra šie:
monės apie Amerikos stu- reikia
••
.
yy ■
dentus. Tas pažemina stu,?tune? s.tu" rodo, negu užsiima mokslu. negali pasiliuosuot nuo į- "Minimum algos turi už
dentiją, mokyklas ir išrodo, ’ Intais vadinasi ir tie, ku- Ten kitas studentas 10 ar tempto protavimo, negali tekti vyrui ir moteriškei at
jog mokslas tik sugadina rJe
.mokinasi prie univer- daugiau metų sportauja, kol duot smagenims pasilsėt, to sakančiam paprastam Amežmogų arba kad mokyklos lytėtųir. rengiasi tapt stu- pabaigia mokyklą, nes nėra dėl laiks nuo laiko studentai rikoje gyvenimui, vaikų iš-neduoda tikros apšvietos. tentais kada nors Joje^‘ žo
zo- kada mokintis. Amerikos padaro kokį nors triukšmą, auginimui
(išmokinimui),
džio
prasmėje,
kaip
mes
ži

kokį
parengimą,
kuris
laiky

studentai
lai
ir
turi
pašali

aprūpinimui senatvės ir li
Budamas per keliatą metų ............. .
Stu nes išeigas, vienok mokina tų jų protą liuosu nors trum gos.
studentu vienoj iš ameriko nome juos Europoj.
Kartais tie
niškų mokyklų, kuri panėši dentais čia gali vadintis net si prisispyrę ir turi lankyt pam laikui.
’Aštuonių valandų darbo
tie,
kurie
tik
už
4
ar
kiek
triukšmai
pereina
rubežius, dienos, kad turėjus laiko ir
mokyklą/
Daugelis
jų
ir
į daugelį kitų, ir turėdamas
pažintį su kitomis mokyklo metų tegalės įstot i medici dirbt turi vakarais ir vaka- bet paprastai jie eina nor- progą kultivuoti savo gyvemališkai.
mis, aš tikiuosi, jog daug nos, advokatūros, inžinieri- kacijų laike.
. nimą, skaitymui, muzikos
jos
ar
kitas
mokyklas.
Juk
Apie
Vokietijos
augštaUžteks ir tų kelių pasta pasilavinimui ir šiaip pasi
neklysiu savo pastabose.
Valparaise studentais vadi sias mokyklas patįs vokie bų. Mažu nors kiek bus aiš linksminimams.
Pirimausiai turiu paste nasi ir tie, kurie spelyt da čiai
sako, kad studentas pir
bėt, kad "Kel.” tilpusioji pa mokinasi. Aš čia neįžei ma gauna šilkinę kepurę ir ku. jog Amerikos studentija i "įstatymiško uždraudimo
staba yra semta iš tokio lai džių geros Valparaiso mo lazdą, paskui įvalias alkoho nėra tokia jau prasta, kaip samdyti darban nesubren
kraščio, kuris tikrojo moks kyklos, bet mat joje yra vi lio ir syphilį — tuomet jis daugelis ateivių isivaizdina. i dusių vaikų, kas naikina
A. Montvidas. juos kūniškai ir dvasiškai.
lo nepripažįsta. Christian sokių skyrių ir visų skyrių esąs užganėdintas ir prade
"Įvedimo įstatymų, apScience agitatoriai viską da mokiniai vadina save stu dąs mokintis. Veik visi Vo
saugajančių
darbininkų gy
ro įtikėjimu; jie, daieiski dentais. Pasakyt, kad Ame kietijos studentai yra spor
Užnuodijo
100
kunigą
vastį ir sveikatą dirbant
me, mediciną visai atmeta rikos universitetai stovi la tai. Girtuokliavimas, leidi
pavojingus darbus; atlygi
ir gydo ligonius įtikėjimu: bai žemai, nes kiti juose da mas laiko su parsiduodan
I
puotoje.
nimo
už sužeidimus laike
jei apsirgai, tikėk, jog esi rašyti mokinasi, reikštų ne čiomis merginomis pas juos
darbo.
sveikas, jog pasveiksi — ir žinot, kaip jie yra surėdyti. labai madoj. Ten studentai
"Užvedimo darbavietėse
ištikro pasveiksi Jei nusi- Tūli jų neturi tų žemųjų politiškame judėjime irgi
Naujas Chicagos arcivys— Sustok, Maike! Noriu vo rojuje, tai yra, kad žmo laužiama koją, tikėk, jog ji skyrių, todėl jų studentai nedalyvauja daugiau, kaip kupas Mundelein surengė sanitariškų įtaisymų pagal
paklausti tavęs vieno daik gui nereiks nieko dirbti ir pasitaisys, suaugs — ir taip jau nedarys tokių klaidų, amerikiečiai. Ten jie stori didelę puotą, kurioje daly šių dienų patyrimą ir išgalę.
kad viskas jam bus uždyką. atsitiks. Yra tai nemažes kaip "Christian Seience Mo- da toliau nuo darbininkų vavo apie 200 kunigų ir šiaip "Saugojimo konstitucijos
to.
— Gerai, tėve, jeigu tik Žmogus gyvens sau su mer ni tamsus fanatikai, prieš nitor” nurodo, vienok ir tai reikalų supratimo, negu čio visokių ponų. Darbo žmo užtikrintų teisių, kad kieknių, suprantama, tenai ne viens butų teisingai teisia
tavo klausimas ne kvailas, ginoms, kaip Adomas su Jie- kuriuos mokyklos, mokyti reikalaut, kad kokiu ten nykščiai.
tau duosiu gerą atsakymą. Iva, ir naudosis svieto gery žmonės ir jų draugijos ko kanclerių ir premjerų var Galėčiau daug palygini įleido nė vieno. Ir štai pra mas renkamų teisėjų (jurv); kad nebūtų varžoma
— O ką tu žinai, kad tu bėmis. Prieš tokį gyveni voja. Nestebėtina, kad to dai butų žinomi — tai butų mų privesti, kurie parodo, sidėjus puotai kįla baisus laisvė
spaudos ir žodžio.”
mą
aš,
vaike,
nieko
neturė

kie Christian Science laikra tik kimšimas į smegenis ne kad Amerikos studentai au- triukšmas. Apie 100 kuni
galėsi duot man gerą atsa
Ar
tie
darbininkų reikala
kymą? Galbūt aš paklausiu čiau, o ypač jeigu butų da ir ščiai dergia svietiškas mo reikalingo šlamšto, kada yra ■gščiau stori praktiškojo mo gų pradeda raityties ir ste vimai nėra
reika
tavęs tokio daikto, kad tu išsigerti. Toks parėtkas, kyklas ir nurodinėja, buk svarbesnių dalykų moksle. kslo dalykuose ir yra nema nėti. ”Nuodai, nuodai!” pa lavimais? Artiesotais
jie
reiškia
kąsakau, butų orait. Ale kitą jų mokiniai negauna moks
sigirsta balsai. Ir pasiro
nežinosi nei ką atsakyt!
žiau
kultūriški
už
savo
nors baisaus civilizacijai ir
Mokyklų palyginimas.
sykį jus vėl tvirtinat, kad
draugus europiečius, bet už- do, kad ištikrujų jie užsi žmoniškumui? O bet kapi
— Jei ko nežinočiau, galiu jus norit padaryt tokią lo ir yra tamsus. Gal kada
nors
plačiau
pakalbėsim,
nuodiję.
Aš gerai žinau Rusijos
iš knygos dasižinot.
tvarką, kur kožnam žmogui kas per paukščiai yra tie gimnazistus ir studentus ir ■ teks.
Tuo tarpu iš virtuvės pra talistų valdžia už tų reikala
— Iš knygų, vaike, tai ir butų užtikrintas kasdieninis Christian Science žmonės.
Sportavimas.
puola lyg kamparas virėjo vimų statymą darbininkus
šiek-tiek žinau apie Vokieti
durnas gali atsakyt; ale tu darbas. Tas jau parodo
Amerikoj
tokie
dalvkai
pagelbininkas, tūlas Cranes. kriminalistais vadina, kali
Antras dalykas, lietu jos studentus, todėl galiu
man atsakyk iš galvos, o t, i -kad- jus
norit įvesti vergiją, viams yra reikalinga išgirs padaryti kokį nors palygini kaip "foot bąli,” "base bąli” Tuojaus riša bėda suversta na ir reikalaurimus durtu
tai busi vyras!
i ir kiti, skaitosi sportu. Aš ant jo. Pradėta jo jieškoti, vais ir kulipkomis atmeta
o ne pagerinimą padaryt.
ti, kad Amerikos universi mą.
— Na, tai kogi tu norėjai — Kaip matau, tai proto tetai yra sutvarkyti kitaip
šalin.
pats darydavau iš to juo bet veltui.
Su tokiais protiškai žva- kus,
manęs klausti?
kol arčiau susipažinau Ačiū greitai pagalbai už
tu niekad neturėsi, tėve. negu Europos: Netoli prie bais studentais Europoj ne— Pasakyk man, vaike, ■ Jau
su
reikalu.
Nėra abejonės, nuodytus kunigus ir kitus 200,000 AMERIKOS VO
kiek aš tau aiškinau, o visų jų yra ir high schoolės prisieidavo susitikt, kokius
ką jus darysite socializmo tu nesupranti.
kartais
tokiame
sporte yra pasisekė išgelbėt, nemirė nė
KIEČIŲ UŽPULSIĄ
kursas ir taip vadinamas čia neretai matau. Rusijoj
laikuose su tokiais žmonė
perdėjimo,
kvailo
entuziazvienas.
Pradėjus
tyrinėti
KANADĄ.
— Maike, aš tau dar sykį college kursas, kur mokina- žydai skaitosi gabiausiais :mo, bet jo užtenka ir risomis, kurie nenorės dirbti?
primenu, kad tu nesakytum, ma panašių dalykų, kaip studentais, bet Amerikoj, : se lenktynėse bile kokioj ša valgius, pasirodė, kad į
Sakoma, jog iš užsitikėti— Tai jau senas, senas jog
sriubą įpilta gera doza ar nų šaltinių Kanados valdžia
Rusijos gimnazijose. Prie kur žydų gana jau yra, ameaš
proto
neturiu.
klausimas, tėve. Šituo klau- į
tokių, kaip Valparaiso uni- rikonai juos pralenkia savo lyj. Tečiaus kur kas yra šeniko. Pabėgusio virėjo
simu labai susirūpinę veik į — Atleisk, tėve, jeigu aš versi tetas, yra net ir pradi- gabumu. Yra žmonių su to naudingiau ir protingiau iš kambaryje policija padarė patyrusi, kad 200,000 gink
visi tinginiai.
Socialistai tave tuomi įžeidžiau, bet ki ne mokykla, kur net angliš- kia aštria atmintim ir tiek eiti ir žaisti ”base bąli," ne kratą ir sako radusi anar- luotų vokiečių rengiasi už
paprastai atsako į tą klausi taip juk ir negalima pasa- kos kalbos ir nieko kito ne- surištai mokančių protaut, gu leisti laiką karčiamose ir į chistiškos literatūros (gal pulti Kanadą nuo Amerikos
mą juokais: ”Ką mes su to Ikyt, negalima pavadinti ta mokantis priimami yra. Jei kad reikia stebėtis. Žinoma, paleistuvystės
namuose, ir meluoja). Todėl tuojaus sausžemio. Ant laiškų ir
vęs
protingu,
kuomet
tu
kal

kiais ponaičiais darysim, ką
kaip daugelis turtingų Eu paskelbta, kad jisai buvo telegramų uždėta aštri cen
gu,
daieiskime,
Valparaiso
tokių
nedidelis
skaitlius,
vie

nedarysim, bet į kunigaikš bi tokias kvailystes. Juk aš pradinės mokyklos moki nok jie parodo tokį žinoji ropos studentų daro. Reikia anarchistas, o So. Bostonoį zūra ir į Amerikos pasienį
iš St. Catherine pasiųsta
-----.................
čius jų tai jau tikrai nekel tau šimtą kartų jau aiški niams užduot tokius klausi mą, atmintį ir gabumą, kad, neužmiršt, kad studentas Kemešio
laikraštis
jau
"ai

penkis
šimtus kariumenės
nau, kad socializmas, tai ne
sėdi daug valandų mokyk škina” savo skaitytojams,
sime.”
mus,
kaip
vadinasi
Anglijos
tikrinu,
Europos
gerieji
su
dviem
kanuolėmis. Ar
pasakiškas rojus, bet
I loj, kad kūnas negauna išsi- kad jis buvęs ir "prie socia
— Vaike, aš noriu, kad tu koks
premjeras,
kas
vra
Bethstudentai vargiai susilygin
mija taipgi daboja geležin
paprastas žmonių gyveniduotum man aiškesnį atsa mas,
tik taip sutvarkytas, niann-Hollweg ir panašiai, tų su jais. Europiečiai pilni I mankštinti, prigerti gana o- lizmo palinkęs.” Iš to ma kelius ir tiltus jungiančius
_
______
r rašantis nesu- Kanadą su Suvienytomis Akymą. Kunigaikščiu aš ir kad vienas žmogus negalėtų vargiai bent kas atsakytų, formališkumų, lėtesni ir ne ksigeno. Tokie žaidimai, tyti,
kad taip
kaip
"baseball,
”
”
foot
bąli"
pranta,
ka
reiškia anarchi- merikos Valstijomis. Kanenoriu būt, bet aš bijau,
Jei tokie klausimai butų už drąsus. Amerikos studentai
išnaudoti
kito
žmogaus.
Nė
kad jus manęs nepapiautuduoti ir Rusijos gimnazis gyvi, greiti, sumanus ir pra ir kiti, atliekami ant tyro o- stas ir ką socialistas. Vie- riumenė miega apsiginkla
reikia
nas nuv
nuo mvv
kito ovuvi
stori taip toli,
^y reikia bėgiot,
— vi- - iiao
vviij
mėt, jeigu aš neisiu dirbt, vienas socialistas nesako, tams arba ir kitų šalių vidu ktiški. Paimkite Rusijoj •ro,
vusi ir kiekvienoj valandoj
kad
žmonės
gali
gyventi
be
saip
lankstytis
ir
tuo
pačiu
kaip
dangus
nuo
žemės.
Sosimą statai. Juk dabar nie
tinių mokyklų mokiniams, mediciną, ir čia. Iš kelių de i_ri_. ____ i-i_____ :____ i____ i :x . ..
...
• - i pasirengusi stoti mušin. Sa
darbo.
Jeigu
žmonėms
ne

laiku eina klausimas, kad iš- cialistų partija yra vieša
kas tavęs nepapiauna, tai
reikėtų valgyt, nereikėtų vargiai ir jie atsakytų. Eu šimčių išpiaustytų lavonų lošt, todėl yra užsidegimas, politikos partija ir ją visi ko, vokiečiai traukia Kanakasgi ir kokiems galams ga drapanų,
namų ir kitokių ropos mokiniai neperdaug prieš ką yra skaitoma ligos interesas ir tas da labiau žino. Tuo tarpu apie anar- don iš Buffalo.
lėtų tave piauti prie sociali
Matyt, baimė tur dideles
tuomet butų galima žino apie smulkmenas Ame- istorija ir mirties priežas veikia ant ^kpno, ima daug chistų partiją niekas nežino.
zmo, kada kiekvieno žmo dalykų,
įtaisyti ant žemės rojų. Bet rikos geografijos, taip ir tis, aš da nemačiau, kad oksigeno. Visko to pasek
akis, baidosi savo šešėlių.
gaus gyvastis bus daug ge visi žino, kad be maisto, dra- amerikiečiai neperdaug ga- nors vieną sykį liga butų
Anglų
dabar
-- - i laikraščiai
j
j x i Kągi
Amerikos vokiečiai
mė
yra
sveikata,
išėmus
keriau apsaugota, negu šian
buvusi neatspėta. Rusijoj lis nelaimingus atsitikimus, ktivai susekę 15 anarchistų
panų
ir
pastogės
negalima
■
■
KaiD ileai iie *?alėtu
dien?
__ __________
hiU
kur
ersli
atsitikti
Jie galėtų
apsieiti, o tokie daiktai patįs paimti jų žmogus
negali,žmonės dreba prieš operaci- kiirip
— Dabar, mat, tai kitas savaimi neatsiranda. Juos O paklausk, kas tuos daik- jas, nes labai daug nuo jų kurie bile kur gali atsitikti, ir manoma, kad visi jie pri- (kovoti? Kas jiems prista
eina lenktynės, vi- gulėję prie šito suokalbio, tys maisto, ginklų?
biznis, Maike. Dabar žmo- reikia pasidaryti,
Todėl tus padarė? Tas pats dar- miršta arba ueka sugadin- si Sporte
žingeidauja,
kas įveiks ir Beveik visi jie italai, popiegus yra fry: nori — gali žmonės turi dirbti.
bininkas, kuris dabar ba- ti- Amerikoj daromos ste- tas stimuliuoja prie užsiėmi- žiaus tautiečiai. Detektivas I
dirbt, o nenori — gali ne- j
da dauja. Matai tėve, kame bėtmai keblios operacijos su mo tokiu sportu. Jei to ne- Riccio, kuris padėjo policiKUNIGAS APSKUNDĖ
dirbt, Niekas tau nepasa- i — Jeigu taip, tai kam
Juk
ir dabartinės tvarkos negeru- gerais pasisekimais. Paži- butų, išnyktų noras juo už- jai išversti iš italų kalbos tų
socializmo
reikia?
,
BAŽNYČIĄ.
kys už tai nei pusės žodžio.
mas. O taip yra dėlto, kad nojau Rusijoj keliatą dakta- siimt, o jis studentams rei- anarchistų laiškus, tvirtina,
dabar
žmonės
turi
dirbti,
Bostono ”Evening TransPrie socializmo, kaip aš su
Aš tau, darbo įrankiai priguli ne yV. ir studentų. Maciau, kalingas. Jei ne tokia, tai kad jų organizacijos centras cript” rašo, kad Rymo kata
j
—
Tu
ir
vėl
savo.
.
prantu, kožnas žmogus tu v^,
___ I. Todėl socijalis- kaip ten daktarai spėja ligas kitokia gimnastika jie turi yra Ryme, ten pat, kur gytėve, tik ką sakiau, kad šian- visuomenei.
likų kunigas T. Mady aps
rės dirbti, ne kad locka.
dien darbininkai yra išnau- tai Feikalauja šitokios tvar- ir
ir niekad aš I užsiimti.
----------—
kundė Fall. River, Mass.,
vena popiežius.
- -bet ne kos panaikinimo,
-• - nesutikčiau pnpazmti, kad
Ąš nežinau, tėve,^ tokių dojami. Jie dirba,
o įvedimo
lenkų šventos traicės bažny
Kol
kas
da
nė
vieno
jų
Studentų
trukšmas
ir
kitkas
žmonių, kurie
nenorėtų
i
— dir
Visi
jr fcngy. tokios, kad fabrikai, gele- i jie yra tokie gabus, kaip
nesuėmė.
Gal
būt,
kad
to
čią, kuri nenorėjusi jam už
bti. Šiandien žmogus kar klos, žemė ir geležinkeliai žinkeliai, kasyklos, žemė ir amerikiečiai. Žinoma, čia Kas metas visose didesnėse
tais ir labai norėtų gauti yra užgriebti saujalės kapi- kitokie dalykai prigulėtų vi- yra mokslo nebaigusių, dip ' augštesnėse Amerikos mo visai ir nėra, ką policija su mokėti už jo patarnavimus.
darbo, bet negali, jeigu fa talistų. Jeigu tiems kapita- suomenei. Tuomet niekas lomus nusipirkusių. Apie kyklose yra taip vadinamas detektivais sau įsivaizdina. Teismas nusprendė, kad ba
kapitalistų spau žnyčia turi užmokėti kuni
brikantas jo nereikalauja. listams darbininkų nerei- žmonių neišnaudotų, ką jie juos aš nekalbu.
naujokų priėmimas, kada daTečiaus
jau bubnija, kad susekta gui $1,385. O žmonės da ti
Socialistai todėl ir reikalau kia, tai darbininkai neturi pasidarytų, tas jiems ir pri- Su inžinerija aš neapsipa- eina imtynės tarp pernyk
baisus
anarchistų suokalbis ki, kad kunigai biznio iŠ ba
ja tokios tvarkos, kur .dar kur nė duonos sau užsiairb- gulėtų. Jeigu per daug dai- žinęs, bet matant stebėtinas ščių naujokų ir šiųmetinių.
išžudyt
visus kunigus (o Jė žnyčios nedaro.
bas butų užtikrintas kiek ti. Žmogus sveikas, stiprus, ktų pridirbtų, tai galima budavones ir mašinerijas, į Žinoma, tai nėra protinga,
vienam žmogui, kuris tik galėtų dirbti ir nori dirbti, darbus sustabdyti ir turėti (kalnus lindimą, geležinkelių nes kai kada atsitinka susi- zau!) ir išnaikinti viso pa
saulio bažnyčias.
nori dirbti. Bet jei atsiras bet negali, nes fabrikantas puikią vakaciją.
Badaut pravedimą ir kitką, reikia žeidimų, o kartais net ir už I Kvailumas ir melagystė REZIGNAVO KARĖS MINISTERIS.
tų toks stebuklingas žmo jo nesamdo. Ir tokių žmo- tuomet nereikėtų, nes pakol pripažinti, kad Europos in mušimų. Tai tūlų ypatų
neturi
nė
gėdos,
nė
rubežių.
gus, kuris galėtų gyventi nių visuomet yra tukstan- yra ištekliaus, žmonės gali žinieriai negali susilygink kaltė, bet tokie pat dalykai
Pereitoj sąvaitėj rezigna
nieko nedirbdamas ir kitų čiai, o kaip kada net ir mili- viskuo naudoties, nes viskas Tiesa, Rusijos studentijos daromi ir Europos univer
vo Suvienytų Valstijų karės
neskriausdamas, socialistai jonai pasidaro. Jų šeimy- jų. Matai, koks skirtumas dalis kai kada užsiinteresuo sitetuose. (? Red.) Kuomi GAISRAS KASYKLOJ. ministeris Garrisonas ir jo
nieko prieš tai neturėtų.
Butte,,____
Mont— ________
Anaconda pagelbininkas Breckinridge.
nos badauja, vaikai apdris- tarp socializmo ir dabarti- ja politika ir veikia su liau- gi tuomet geresni europie-1 ____
dim. Bet reikia'atmint, kad čiai?
vario kasykloj kilo gaisras Rezignavimo priežastis bu
— Man tas visgi neaišku, kę, kambariai šalti, žodžiu: nės tvarkos.
ten
kitokia
tvarka,
kad
ten
,
Vienas
dalykas,
kad
šitom
ir užtveri? darbininkams išė- vo tame, kad prezidentas
vaike. Sykį jus sakot, kad skurdas neišpasakytas. Tuo — Jes, vaike, kaip tu kal
kal-
ius padarysit ant žemės to- tarpu pilnos krautuvės šiltų bi, tai socializmas neblogas nėra tos politiškos laisvės imtynėm, kurios būna vie- jimą. Manoma, kad 22 vy- Wilsonas nesutiko su Garrisono ginklavimosi planais.
kaip čia. Tikrinu, kad jei Ru- šos, mokyklos pasigarsina, rai jau uždusę.
ki parėtką, kaip kadaise bu- drabužių, skanių valgių, bet daiktas.
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Prof. Scott Nearingo pra
kalbos.
"Russkoje Slovo” prane
Vasario 13 d. vakare Ford
Rengia Liet. Dukterų ir Sūnų Dr-ja Subatoje,
ša, kad tūkstančiai bėglių iš Hali svetainėje kalbėjo ka
vakarinių Rusijos sričių gy- pitalistų šaikos pavarytas
19 Vasario-February, 1916 m.
veną giriose suramstytose nuo vietos iš Pennsvlvania
tonai
,,
.
.
.
<'
Tabakas kurs
palapinėse.
Didis tenai Universiteto prof. Scott
------- LIETUVIŲ SVETAINĖJE,------->£
skurdas.
Norėdami kiek • Nearing, dabar užimąs pro kampas E ir Silver Sts
So. Boston, Mass.
duonos gauti, turi eiti pen fesoriaus vietą Toledos Uni
negraužia burnos.
Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare ir tęsis tik vieną
z
kis, šešis verstus. Didžius versitete. Savo prakalboje
Prince Albert yra padarytas tam
burius bėglių, kurie negavo jis skaitlinėmis ir faktais vai. laiko. Koncerte dalyvaus ‘‘Laisvės” choras iš Camb.;
tikru patentuotu procesu, kuris
jokios pastogės, išgrūdo be prirodė, kad Amerikoje po bus sulošta “NASTl’TE,” ir dainuos keliatas gabių solis-j
malonės atgal iš rytų.
prašalina kandimą ir kartumą ir
4/
šiai dienai viešpatauja dar čių. šokiai prasidės nuo S:45 ir tęsis iki vėlumai.
//
Menšikovas laikraštyje bininkų vergija daug baise
suteikia jums geriausį pypkės ta
Kviečia KOMITETAS.
£
"Novoje Vremia” straipsny snė už baudžiavos vergiją. __________________________________ ____ _________ j
baką, prie kurio jus esat bent kada
“U
je "Kova dėl duonos” sakosi, Jis sako: "Šiandien rūpina
Atitaisymas.
parsiduoda automobilius.
degtuką prikišę.
„T.
~
~
\
vertės $1.460
jisai turįs stebėties,.jog nie masi tik nuosavybės gerove,
Keleivio
No.
6
aprasy,
už
700
doleril)
Aotomobiiius
visi
.
kas nesirūpina maisto su bet niekam nerupi likimas me J. bedalio VCStUVIŲ bU\ Olekai naujas, tik 3 mėn. važinėtas, 7 !
tvarkymu. Sako, reikia už tų, kurie turtus gamina. įiucalrvt ji
”i?innavpdv’^ ’ sėdj’nėms, 6-mis mašinerijomis, 46
drausti pelnininkauti iš Baudžiavos laikais Europo pasaKVia, haa jauna\eaysiaklių sp-kos> elektrinė šviesa dir l
SU kunigu UZ SllU-:btas 1915 m. Pirkėjų dykai išmokim
maisto, nes esą pasirodę, je mažiau buvo neteisybės derėjosi
bą ir tas nepatiko kunigui
jiutomobiiių vaidyti. Kreipki- į
kad daug maisto yra paslė ir skriaudų, nes žemval- I ir jis pasakęs, kad šliubo ne-1 " ' Petrag Pilvlnls
(‘'
pta. Petrapilė, sako, turi dis dėlei savo labo turėjo ruSo. Boston, Mass.
badauti, o pakeliui tarp Pe- pinties savo pavaldinių svei duosiąs, nes jaunavedys gir- 233 Broadwa.v,
the national joy smoke
tas
ir
da
pabaręs.
”
trapilės ir Maskvos yra su- kata, pastoge ir apsaugoji
Kunigas Žilinskas mumsj PARSIDUODA lietuviškas
sikimšę 43,000 geležinkelio mų. Gi šiandien turime ver
turi puikų skonį ir kvapsni. Jis dega ilgai ir šaltai
paaiškino
sekančiai: „niekoį
RESTORANAS.
vagonų su javais.
ir užganėdina kiekvieną rūkymo pageidavimą. Nė
gijos systemą, kuomet po 1 panašaus nebuvo dėl pinigų.! Su visais geriausiais įtaisymais
nui
leidžiama tik pasiimti vi Už šliuba jaunavedvs buvo ''i.rtuvėŽ ‘F val-^om1?j. am ruime,, su
~
viens kitas tabakas nėra taip sutaisytas, kaip
BADAS IR ŠALTIS RUSI są darbininko triūsą, o kad ; .
v
S -•
•
j
.127 stažų
taių vietomis, lietuv
lietuvių apgvvenk
Prince Albert. Tai yra priežastis kodėl
jaU Užmokėjęs ir ksda rei-1 toj vietoj prie didelės gatvės po nuJOJE.
tam darbinikui gresia badas kėjo
“
.
—
%
žmonės įvairių tautų ji geriausiai myli. Joks
duote_ Šliuba,
jaunavedvs
"įjūriai
1«ri.u žemą
204 Broadway.
Parsiduoda už
•* _
•r *1—1 —
1 • - ,i labai
L'Oma
kKreipkitės
rainL’itnp Aaa
._.
kainą.
čiaIš Rusijos ateina žinių, mirtis, ligos, šaltis ar kiti
X
kitas tabakas jų taip neužganėdina.
todėl sliu- ' pat: 204 W. Broadway, So. Boston.
kas ten darosi dėlei kuro pavojai, kapitalistui visa tai įsroaė silpnu, ir
Prince Albert galima rūkyt pypkėj arba sutris
valandas
Mass
(7)
ba
jam
davė
trukumo šalčiams užėjus. Į nei kiek nerupi. Valdžia gi
sivyniot Į cigaretus, ir kaip jį nerukytumėt.
Daugelis jieško prieglaudos į kapitalistų rankose. Jei mes vėliau."
Todėl
tą
žinią
pataisome.
•
vis
busit užganėdinti.
policijos namuose bei baž esame demokratiškoji šalis,
Kares
Laiku
Pirkit Prince Albert visur, maišiunyčiose.
Miestų gatvėse tai joje turi turėti lygią pro Bostoniečiai stato scenoje
kuose 5c, raudonose blekinėse 10c.;
taipgi svaras ir pusė svaro blekiniuoSu j ieškome gimines ir pa
randa kas rytas peršalusių gą būti laimingu, laisvu ir
"Du Broliu.”
se ir krišpoliniuose drėgninančiuose
žįstamus, nežiūrint kur jie
žmonių. Vieną kartą 40 ne patenkintu kiekvienas žmo
homiduruose.
R. J. REYNOLDS
LSS. 60-ta kuopa nutarė nebūtų: pabėgę į gilumą Ru
gyvai sušalę. Gaisrai sun gus. Negali būt leistina pa pradžioje
TOBACCO CO.
gavėnios pastaty sijos. pasilikę Lietuvoje po
ku gesinti, nėsa trūksta van razitams grobti nuo darbo
Win»ton-Salem, N. C.
ti
toj
pačioj
svetainėj, kur vokiečių valdžia ar kur ki
dens.
žmonių visa tai, ką jie paga
metais statė veikalą tur. Norintieji, kad jieško43
Petrogrado
laikraštis mina, ir negali būt, kad val anais
"Magdalietė,
”
ką-tik
iš
Telephone: Back Bay 4200
Id f. MATHU8
”Rieč” praneša, buk Petro džia plėšikų turtus skaitytų
tumėm, turite prisiųst:
metinis
spaudos
išėjusį
naują
veika

grade turį kęsti badą 798 šventa nuosavybe.”
DAKTARAS
Geriausias Lietuvio
lą "Du Broliu." Pirma re Pilną vardą, pavardę ir surengtas So. Bostono Lietuvių
šeimynos. Ligoninėse su
antrašą
jieškomujų
ypatų
ir
;
SALONAS
IR RESTAURACIJA.
peticija Įvyks 60-tos kuopos
Ukėsų Draugijos,
Fr.
Matulaitis
žeistieji guli nekūrentuose
' Sveiki geriausios rųšies gėrimai
kiek
metų
amžiaus.
22 vasario (Feb.) 1916 m.
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
GYDO VISOKIAS LIGAS.
kambariuose. Mokyklas tu Vokiečių šnipai susikraustė svetainėje vakare, 18 vasa Ar tikrai galima bus su Utarninke.
(Washingtono Gimimo Dienoj)
lankus.
rio:
aktoriai
privalo
susi

PRITAIKO AKINIUS.
rėjo uždaryti, nes vaikai ne
Bostonan.
Prasidės
3-čią
vai.
po
pietų
ir
tęsis
rasti, užtikrinti negalime,
rinkt, kad pritaikyt roles.
Valandos:
gali ištverti nekūrentuose
>
i
bet
nekuriems jau surado iki 12-tai valandai naktį.
*
J.
B.
S.
Valdiškas
detektivas
su
Nuo 1 iki 3 dieną.
namuose, šalčiui pakilus iki
Parankiausia Lietuviška užeiga.
LIETUVIŲ SALĖJE,
me.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
pagalba
diktografo
atiden

33 laipsnių.
”Dab.”
J MATHUS
Atliekame tai su pagalba įvairių Kamp. E ir Silver gat. So. Bostone.
žymios prakalbos.
gė paslaptis vokiečių šnipų
419 BOYLSTON STR.
Draugysčių, Komitetų ir Konsulatų. Įžanga: Porai 50 c. Vienai Moterei5 342 Broadway, So. Boston, Mass.
25c.
(7)
konferencijos, laikytos na Ateinančioj nedėlioj va Už patarnavimą skaitome tik $1.90 Merginai
Suite 419. 420 ir 421,
Visus širdingai užprašo
už
y
patą.
me prie Milk st. Visas ži sario 20, 7 vai. vakare. Lie-j
Netoli
didžiojo miesto knygyno,
KOMITETAS.
Taipgi siunčiame pinigus pabėgė
nias. kokias diktografas su tuvių svetainėj J. V. Stasiu-1 liams
BOSTON, MASS.
į Rusiją, pasilikusiems Lietu
siėmė iš tos konferencijos levičius iš Philadelphijos L. voj (tik tokiems, nuo kurių laiškus
M. ANDRIUšIUTe,
gavę), ir kareiviams bei karės
kalbų, detektivas persiuntė S.S. Centro sekretorius sa esat
nelaisviams Vokietijoje. Pinigų kurc
(Andre ws)
Sustreikavo kriaučiai.
Washingtonan. Sako, kad kys prakalbas, Lietuvos Du i sas kasdien mainos, tad negalima MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.
t
bet abelnai. 10 rublių gali
S. Baracevičius
Ketverge. 12 d. vasario, vokiečių šnipai, kurie valdo kterų ir Sūnų Dr-jai. Nau paduot,
ma siųsti už $3.50, o 10 markių už
GRABORIUS.
■
Ta prekė yra jau su nusiun
SX
kaip tik laikrodis išmušė 11 visa vokiečių terroro Ame- jiems nariams nupigintas $2.25.
timo
kaštais.
Palaidoju
visuose
aplinkiniuose
mie

Įstojimas.
valandą visose dirbtuvėse, rikokoj ir Canadoj mašine
stuose.
Taipgi J. V. Stasiulevičius "KELEIVIO” AGENTŪRA z
priklausančiose moteriškų rija. yra centru, iš kur išei
PATARNAVIMAS GERAS IR
PIGUS.
rūbų firmai, kriaučiai dar na visi Įsakymai sprogdinti sakys prakalbas šiose vieto- i
So. Boston, Mass.
Dideli
palaidoju
už $45, mažą už $15.
se.
Cambridge
’
uj
vasario
■
bininkai ir darbinikės skai-. dirbtuves ir valdiškus načiuje 1,200 metė darbą ir iš- mus. Tasai centras pirma 20, Montelloj vasario 21,
APTIEKA
PLESZIKAI!
buvo
Nevv
Yorke, dabar
per Lavvrence vasario 23, Worėjo. Policija buvo priruoš- K
......XT
—
--------Teisingiausia
ir Geriausia
cesteryj
vasario
24.
Turi
bijotis.
Apiplėšimai
ir
apvo

ta jau susiremiman su sikėlė Bostonan. Kiek visa
Sutaisom Receptus su di- k
gimai
atsitinka
kožną
dieną.
BeabeM. M. Plepis. jonės Jus skaitėt vakar laikraščiuose
džiausią atyda, nežiūrint ar iš S r
streikieriais, bet streikieriai me tame teisybės, tai dide
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. < [
apie
apiplėšimus.
Tu
nežinai,
gal
lis
klausimas:
detektivai,
yramiai susirinko Į svetainę
Gyduolių
galite gauti, kokias tik < Į
Paskaitos.
rytoj tas pats tau atsitiks, jeigu ne
pasaulije vartoja, taipgi visados į r
po No. 724 Washington st., pač Amerikoje, labai moka
apsisaugosi. Geriausia apsauga —
60-tos kuopos svetanėje, tai geras revolveris. Turi rastis
randasi lietuvis aptiekorius.
fabrikuoti iš nebūto butus
kur buvo prakalbos.
Parduodu Paminklus ir Kvietkas. i
Galite reikalaut ir per laiškus, i Nelauk
vasaros,
nes
tąsyk
busime
kožnoj stuboj savo užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius Užlaikau automobilius greitam susi- i o mes per ekspresą gyduoles at- < [
Sustreikavę darbininkai daigtus. Tečiaus šiame at nuo 8 vai. vakare, ketverge
-Į
apsigynime. Dide drabužius dabar, kada galim greičiau nešimui. Atsitikus reikalui meldžiu : siusime.
reikalauja minimum algos sitikime sujudo net valdi 17 vasario atsibus labai
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei- ‘
Įdomi
paskaita.
Skaitys
F.
lis
išpardavimas
tik
EDVARO DALY, Savininkas
9 dol. Į sąvaitę prosytojams, ninkai.
aš turiu ir gatavų dresių vi čiau, negu vietiniai graboriai, nes 1 i
ant trumpo laiko. Taipgi
mano automobilius stovi visados ant i
-J.
Bagočius
temoje
"Velnias
sokios
mieros
ir
kainos
prieinamos.
18 Er acway, So. Boston. h
trimeriams ir knypskylių
kelio.
>j
Detektyviškas automatiškas
324 E STR-, kampas Broadway,
ir
jo
zbitkai.
”
Galite
reikalaut ir per laiškus,;r
siuvėjams; 12 dol. sąv. ope
Revolveris.
32
ar
38
kalib

Panika kalėjime.
S. BARACEVIČIA.
$3.45
SO. BOSTON, MASS.
> mes per ekspresą gyduoles at- < >
Kviečia
visus
60-toji
kpa.
rų
vertas
$15
tik
už
..............
258
Broadway,
So.
Boston,
Mass.
ratoriams, sampelių ir dra Apie 9 vai. nakčia spro
<:r»
i L
Detektyviškas dubeltavas se
Telephone: So. Boston 839-J.
212 iŠOCfr-E Ei. ichf
perijos darytojams; viršlai gus Charles-street kalėjimo
ptynių šūvių revolveris ver
8 dolerių tik už ........... $2.45
kį skaityt pusantro laiko; kieme gariniui katilui, ir tai
Atidarom Forničių tėsDidelė
H. S- Stone, Oph.D * I*
vertė už mažą sumą, todėl
viršlaikiu skaityt šventadie smarkiai ekspliozijai išmunelauk. įdėk 20c. stempomis į laišką
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
H
paminėk kurį revolverį nori, prisiusim
nių darbą visiems darbinin išus langus, kalėjimo celėse
Sztorą.
Akių
i’
tau tuojaus tiesiog į stubą.
Likusią
kams dirbantiems nuo są- kilo baisus trukšmas ir pa
sumą užmokėsi kuomet tau priduos.
Specijalistas. Į
Nuo
15
vasario,
mes
ati

vaitės. Visi ”piece work” nika: kaliniai išgąsdinti ek- darom gerą Štorą po No. Detektyviški revolveriai yra geriau
pilnai gvarantuoti. Jeigu butum
darbininkai turi gaut 15c. į jSpliozijos trenksmu ir Įbau- 380 Broadway ir parduosim si
neužganėdintas, mes sugrąžisim pini
10 m. So. Bostone.
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
valandą viršaus. Beto reika j ginti vieni kitų šauksmais gerus rakandus labai pigiai. gus. Pasiskubink prisiustį užsakymą
tuojrus.
Adresas:
399
Broadway,
laujama 49-nių valandų dar i stačiai padūko, kad kalėji- Ateikite apžiūrėt musų ge
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
HAMMOND SALE CO,
SO. BOSTON, MASS.
bo Į sąvaitę, ir uždarymo įmo sargams reikėjo nematavorą.
DEP. R. 20. ST. LOUIS, MO.
.
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
I
dirbtuvių subatomis po pie ižai riksmo, kol nuramino. rąPeoples
Forniture
Store.
Nuo
Reumatizmo
$1.00.
Nuo
slinkimo
plaukų
ir
pleiskanų
75c.
tų. Taipgi kad visos dirbtu Vienintelis tarp kalinių as
>
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
I) Adelson, Savin.
i
vės nepriiminėtų darban ne- muo, kuris nesikėlė iš vietos
Nuo saulės nudegimo 50c. Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
unijistų darbininkų.
Ponas Jonas Petravičia,
ir nenusigando mirties pa
Košė, o Nuolatos.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
ŠĮ panedėli (vasario 14) vojaus buvo Oscar F. Russ, atpirko saliuną, kuri pirma
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c.
* 'Aš psgavau dideli
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
šalti >r nuolatos kosė
sako, du trečdaliai streikie- kuris diena prieš tai likosi laikė Jonas Adamavičia po
jau. parašė p. W. WoGyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
loszyn.
VVeirton.
W.
rių sugrįžo Į darbą, tik neži nuteistas už nužudymą pa No. 58 Endicott st., Bostone.
S
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
į
Va., ir jeigu aš paimda
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
vau
stiklą
šalto
van

nia kokiomis išlygomis.
čios. Jis ir dabar kaip ir Užlaiko labai gerą gėrimą ir
dens. kosėjimas pasida
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c.
Jei taip, tai sustabdykite ji!
rydavo labjaus traukPilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
laike jo bylos nagrinėjimo užkandžius, ir lietuviai bū
{lojantis.
Dirbdamas
Tai yra lengva padaryti, jei
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Pienas priežasčia apakimo. I neparodė jokio gyvesnio dami toje miesto dalyj turė
blešinią dirbtuvėje arti
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 26c.
milžiniško karščio, aš
Jus imsite
turėjau gerti vandeni.
tų nepraeiti pro šalį.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
Harvardo Medikalio sky jausmo.
Aš perskaičiau apgarsi
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
nimą
apie
Severos
Bal

>
riaus mokykloje Dr. F.’ H.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
zamą Plaučiams, ir, iš
riDziAUSIS
NUPIGINIvanojus
25
centų
bonpaslaptingų ir kitokių ligų.
Verhoeff laikė prakalbą akutę. kosulis sustojo, ir
Muštynės.
MAS.
aš jaučiuos gersi ir
pie akių ligas.
Susirinku
sveikai.”
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
KOKĮ KADA KAS YRA GIRDĖJĘS
sieji klausyti jo prakalbos
Namuose po No. 387 West \nt DeK—.mtij. Liikrodžiij, Lenciūgų
jums
sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
ir kitokių auksiniu ir auksuotų
likosi nustebinti jo užreiški- 2nd st., So. Bostone, pas
daiktu.
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
mu, jog priežasčia akių li Juozą Šlaveri nedėlios ryte Taintri parduodu
grafpfonus su
gos arba taip skaitlingo. matomai nusigėrę susivaidi lietuviškais rekordais, siuvamas ma
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
ir rainkotus ant lengvų išmo
žmonių akių nusilpnėjimo' jo. Andrius Jakunskas su šinas
kėjimų. Tai yra viena iš geriausių
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
bei apakimo yra — pienas.; perskelta galva randasi Ci- vietų, kur jus galit nusipirkt sau rei
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite jj nuo
daiktą pigiai ir perą. Eida
Dr. Verhoeff sako, kad sa tv Hospital ligonbutyje, o J. kalingą
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
mas pro šalį užeik persitikrinti. Togusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.
vo tyrinėjime jis priėjo prie Į Šlaveris areštuotas. Pasta liaus nuo Bostono, prisiunčiam per
Užsakymus pristatom į na
siusime jum ekspresu.
išvedimo, jog žmogus apierasis
------ teisinasi,
-----------,___
kad_ Jakuns_____ pačtą.
mus: aš. ar mano agentai. GvaranSiandė.imal Kratinėje,
Severos lledlkakikas Kalendorius.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
45 metų amžiaus neprivalo ■ kas užpuolė ji su peiliu, o jis tuotus ant 20 metų atmainom, jeitru
ir jvairą.* kiti sopėjimai ir skaudėji
nubluks
anksčiau.
Visi
mane
žino
ir
1916
metam*
yra
dabar
gatavas
išpla

mai yra erei tai išvaromi, trinant ge
daugiau gert pieno kaip vie- gynėsi su buteliu alaus ir kas sykį pirko, tas nesigaili. Siųsk
tinimui Just} aptiekoje. arba tiesiog
rsi SEVEEOS GOTHARD ALIEJUM
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
226 BROADWAY,
ną stiklą i dieną, bet silpnų perskėlė užpuolikui galva, laišką, o mes tuoj priimsim į jūsų
(Severa’s Gothard Oil). Jisai yra
ją ir laikykite ją parankioje vietoje
puikus raminantis linimentas. Kainos:
namus.
per
visus
metas.
akių žmonės ir tame amžių- Šlaveris apkaltintas už pasi25 ir 50c už bouką. Visose aptiekose.
KAMPAS C STR.
Taisom laikrodžius, žiedus ir ki
je neprivalo gert pieno. Pie- kėsinimą ant gyvasties tu tokius daiktus. Darbas gvarant uo
ne užsilikusios gyvulių ligų rėš laukt kriminališko teis- tas.
W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, I0WA
P. KETVIRTIS JEWLERY CO.
bakterijos ypač kenksmui- mo. Jakunsko žaizda gana kampas
Broadway, 324 E street.
gos akių nervams.
pavojinga.
So. Boston, Mass.

VARGAI RUSIJOJE.

Koncertas ir Šokiai I
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Vietinės Žinios

z
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APTIEKA

■

Ar Jus Kosite?

!

Severa’s
Balsam for Lungs

K. ŠIDLAUSKAS

S0. BOSTON, MASS

KELEIVIS
Pajieškau tėvo Igno Alencikio, pra
DIDŽIAUSIAS BROOKLYNE
DELKO ŠAUKIAMA
Idel farmų lietuvių KO-1 LIETI
STREIKAS NEW BED- sišalinusio
LIET. DARBININKŲ K U UBAS,
1913 metais delei bylos ir
Piymouth, Pa.
FORDE.
LONIJOSE.
nuo to laiko nežinia kur randasi. Yra
RENGTIESI KA
svarbus reikalas ir meldžiu atsišauk
Valdyba:
Araknsas arba Louisianos val i Prezid.
RĖN.
New Bedford, Mass.- Au ti ar kas jį žino pranešti.
(9)
— Krištofas Čekanauskas,
Rengia
"AIDO"
choras
Nedėlioj
Veronika Alencikiutė
stijose, atsišauk į Immigracijos
137 Piymouth st., Breslaw, Pa.
dėjų
unijos
valdyba
galuti

Komitetas prieš Ameri1408 Antoinette st,
Peoria, III. 20 VASARIO (FEBRUARY), 1916, Bureau, Rock Island Lines. Dau I Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
Didelėj ir gražioj svetainėj
259 Vine st., Piymouth, Pa.
___ -a-.
• ,
,
Ikos rengimąsi karėn kovai nai nutarė iššaukti streiką,
Vasario 8 d. apie 1 vai. po
Drisiuntė mums nuste- kad išreikalavus pakėlimą Pajieškau draugų Motiejaus Gai- BROOKLYN LABOK LYCELM. gybė progų įgyti gerą žemę už Prot. sekr.— Jonas Balita,
215 Villow st., Piymouth, Pa.
ir Ma teušo Linkuniuko, abu Kau 957 Willoughby avė, Brooklyn, N.Y. pigią prekę. Mes galim suteikt
pietų salia Plymoutho, Pa., noErafuoU Pennsvlvaniios algos 10-tu nuošimčiu, nes ko
Finan.
sekr.— Stasys Antanavičius,
no
gub,
Zarasų
pav..
Jūžintų
parap,
Lehigh and Wilkes-Barre
FedSfos nr^ geruoju kompanijos atsisa Motiejus Civilių kaimo, Mateušas Ro Durįs bus atdaros nuo 3-čios vai. jums bešališkas informacijas
18 E. Railroad st., Piymouth, Pa.
po pietų. Koncertas prasidės nuo 3:30
Kasierius — Vincas Turauckas,
Coal Co. kasykloj ištiko eks- 0 - rede.raclJ0S„ Pr.ezikiškio miestelio. Meldžiu atsišaukti. vai
po pietų. Po Koncertui Šokiai! tuose kraštuose, per kuriuos mu
575 E. Main st, Larksville, Pa.
dento, drgo James H. Mau- kė tą reikalavimą išpildyt.
Motiejus Dylis
pliozija, kurioj 7 angliaka rero prakalbos turinį, kad jį Sustreikuoja dėlto 35,000 111 Warwick st.
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! sų geležinkelis bėga. Rašyk lie- | Maršalka — Mikas Raudonis.
Utica, N. Y.
Daug jau jus matėt įvairių koncertų, tuviškai pas L. M. Allen, Passen24 Elm st, Piymouth, Pa.
siai likos užmušti, o du su- paskelbus laikraštyje. Šiuo darbininkų.
140 E. Main st, Piymouth, Pa.
bet tokio koncerto, kokį dabar ren
Rock Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius,
• žeisti.
Pajieškau švogerio ir sesers Onos gia "Aido” choras jus dar nematėt, ger Traffic Manager,
tarpu iš tos prakalbos pamiBumbulevičiukės. Meldžiu kas apie šiame koncerte dalyvaus net vienuoli Islan Line. Room 718 La Šalie
Mitingai atsibuna kožnų mėnesi
Pasigirdus ekspliozijai nime tik išreikštą drgo FRANCU2UA NETEKO juos žino man pranešti ar jie patįs ka įvairių chorų. Protarpiais griežš
trečių nedėldienį popiet, antrų valan
teiksis atsišaukti.
(7) puiki orkestrą po vadovyste D. Ven Station, Chicago, III.
dų, Augusto Stravincko svetainėje,
tuojaus suorganizuota pa- Maurero nuomonę, kad jei
2,500,000 VYRŲ.
Konstantas Bumblevičius,
ckaus. Taigi, gerbiamieji Brooklyno
(I) 40 Ferry st, Piymouth, Pa.
galba, bet ji nedaug ką ga- Amerikos Darbo Federacija
58 North st, N. Manchester, Conn. ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės,
kaip matot iš programo, šis koncer
Įėjo padaryti, nes įnėjimas nestos atvirai prieš prisi- Anglijos darbininkų su Pajieškau Jokūbo Vainalavičiaus. tas
LI ETŲ VOS ŠELPIMO FONDO
bus labai užimantis, todėl visi
važiavimo,
kuris
pasibaigė
KOMITETAS.
ton kasyklon buvo užgriu- rengimo programą, jinai neVilniaus gub, Trakų pav, Varėnos seni ir jauni, atsilankykit.
įžanga
pereitoj
sąvaitėj
Bristolio
Į Prezidentas — K. Gugis,
Mergažerio kaimo.
Turiu tik 25 centai.
vęs.
galėsianti vadinti save dar- mieste, francuzų socialistų parap,
1840 S. Halsted st, Chicago, I1L
svarbų reikalų ir meldžiu atsišaukti.
Petras
Valiulis
Kaip matot "Aido” choras rengia
[ Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
Petras Rutkevičius
Kasyklos viršininkai lai- bo žmonių reikalus ginanti atstovas Longe pranešė, kad
šį koncertų ne dėl pelno, bet palinks
Cor. 12th and Vine sts, Phila., Pa.
LIETUVIS KRIAUČIUS į Susinės.
kė visas žinias apie eksplio- ■organizacija.^ Nesą tas pri- Prancūzija per šitą karę ne 133 Middle avė, Willmerding, Pa. minimui publikos.
Sekr. 1) M. M. Rice-HermanPasarga:
Iš
VVillenzburgo
paimt
140 E. 19th st, New York, N.Y.
ziją paslaptyje, tečiaus du sirengimas ištikrujų reika- teko jau pustrečio milijono Pajieškau pusbrolio Vinco ir Jono Bushwick gatvekarį, išlipt pasisu
Siuva Visokius Rubus
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackas,
pabėgę angliakasiai apie tai Hngas dėlto, kad Amerikos kareivių. Iš to skaičiaus Giedraičių, Rekaviškių kaimo, gude kant karui po (Myrtle avė.) eleveiVyrams ir Moterims
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y.
lių gmino, Marijampolės pav, Suval terius, nuo čia pusė bloko iki sveta1'Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
papasakojo ir gandas apie kapitalistai, gamindami Eu- 800,000 vyrų esą užmušta, kų
Visokį Darbų Padarome
gub. Turiu svarbų reikalų jis nės. Iš kitų dalių miesto galima va
P. 0. Box 511, Westville» DL
nelaimę pasklydo visoj apie- ropos karei amuniciją už tą 1,400,000 sužeistų, o 300,000 pats lai atsišaukia arba kas apie žiuot elevaiteriu Broadway ir Myrtle
PIGIAI.
i Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius,
jį žino malonėkit pranešti.
(8) avė, išlipant ant stoties skerskryžio i Už gerumų darbo ir gerų Rūbo
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa.
linkėj žaibo greitumu. Prie amuniciją gauna užmokėt paimtų nelaisvėn.
Jonas Blažys,
Broadway ir Myrtle avė, nuo čia pa
Iždininkas K. Šidlauskas,
pritaikymų gvarantuojam.
....................
ne
pinigais,
bet
neturinčio576 Pearl st,
Stoughton, Mass. ėjus nuo Broaduay į rytų pusę du
kasyklos pradėjo rinkties
226 W. Broadway, S. Boston, Mana.
TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
ir rasit svetainę.
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Marke*
angliakasių moterįs ir vai mis jokios vertės kvitomis. VOKIEČIAI MĖTO BOM Pajieškau savo sunaus Jono Bal blokus
ME
IK
PROS1NAM
SENUS.
Širdinagi visus užprašo
st, Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28
čiaus, Kauno gub, Raseinių pav, Ši
kai. ”Kiek užmušta?” "Kas Europos valstybės pasken
Meldžiame lietuvių duot pasiūt
"AIDO” CHORAS.
Broaduay, So. Boston, Mass.; J. GerBAS
RYGON.
lalės parap, Novainių kaimo. Jo
mums, o persitikrinsit koks
dauskas, New Britain, Conn.
užmuštas?” ”Ar nematėt do skolose ir karei pasibai
paties atsišaukti ar žinančiujų apie j)
bus skirtumas.
(13)
Pinigus siunčiant čekiais arba MoPajieškau
pusbrolių
K.
Aidukaičio
Petrogradas
praneša,
kad
meldžiu pranešti.
(7) ir Jono Subačiaus, abu Suvalkų guo.,
mano vyro?” Taip klausi gus, kad prisieis kalbėti apie
ney Orederiais. reikia išrašyt vardo
7
SHORT
ST
Antanas
Balčius,
•9
Lithuanian National Relief Fund.
Vilkaviškio pav., Vaitkabalių valsnėjo persigandusios motinos užmokesnį Amerikos kapi vokiečių orlaiviai kas diena BOX 327,
Courtney, Pa. čiauss, Gražiškių parap.
Visus pinigus reikia siųsti vardu
Kas apie
LAVVRENCE,
MASS
mėto
bombas
i
Rygą
ir
talistams
už
pagalbą
sunai

su kūdikiais ant rankų. Iš
kasieriaus per Finansų Raštininku
juos žino ar jie patįs malonės praneš
J T. L. Dundulį, P. O. Box 511, Wectgąstis ir nerimastis.
Vai kinti Europos ekonominį Dvinską.
Pajieškau švagerkos Magdalenos ti.
ville, III, kuris po kaucija >1,000.
Maldažukės-Anckaitienės,
Suvalkų
K. Randarčikas,
gyvenimą, tos Europos val
kai verkia.
Edwardsvile, Pa.
gub., Mariampolės pav., Platiškių pa 621 Main st.,
ATSIPRAŠOM.
| VISIEMS DOVANOS! H LIET. DARB. BROL. PAAELP.
rap., Sikavickio kaimo, meldžiu atsi
Iki 7 vai. vakaro nebuvo stybių tautos gali atsisakyr
šaukti.
mokėti,
štai
dėlto,
kad
Eu

Pajieškau savo pažįstamų: Viktoro
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA.
jokių žinių. Apie 7 valandą
"Keleivio” No. 2 šių metų
Kazimieras Simanavičia
Kas išsirašys per mane dienraštį H
Darulio Jono Šalčiuno ir Jono Papo,
Valdyba:
pasirodė ambulansai. Vie ropos tautas privertus at tilpo karikatūra ir kores 1209 So. 3-rd st., Cedar Rapids, lova. visi
"Naujienas
”
ir
prisius
$5.00,
?>
Paželvių sodžiaus, Vilkmergės
D. Lekavičia — pirmininkas,
lygint
Amerikos
kapitalis

tiems
duosiu
dovanų
svarbių
ir
š
;
pav,
Kauno
gub.
Turiu
svarbų
reinas, du, tris — septyni lavo
pondencija iš Waterburio aP.O. Box 138, Courtney, Pa.
puikių knygų MOTERIS IR SO- -Pajieškau Juozo Ručickio, Kauno kalų ir meldžiu atsišaukti.
B.
nai.
< tams, jie ir šaukia, kad rei pie drg. K. Gugio ir p-lės P. gub.,
Kirstukas
— fin. sekretorius,
CIALIZMAS
arba
laikraštį
”
KoJonas Valanga,
Šiaulių pav., Laižuvos parap.,
kia daugiau kariškų laivų,
1205 Cresty avė, Charleroi, Pa.
vų,” "Keleivį” ar "Laisvę” meBOX
398,
Painesdale,
Mich.
Važiuojant ambulansams kanuolių ir kariumenės, M. Pricevičiutės vestuves. Juodikių sodos, kas apie jį žino ar
tams. Naudokitės proga, PiniV. Gamulis — kasierius.
____
jis pats malonės pranešti.
per vartus, susirinkusios idant
gus siųskite šiuo adresu:
(12)
P.
0.
Box
400,
Courtniy, Pla.
Musų
korespondentas,
pasi

Pajieškau
pusbrolix
Juozo
LukaueAdolfas Dočkus
užpuolus Europą. Ar
Su
visokiais
Draugystės
reikslaia
ko
ir
Andriaus
Pupleso
abu
Kontautų
moterįs šaukė, kaip pavardė darbininkai gali leisti reng remdamas ”Waterbury A- 1825 10-th st.,
Rockford III.
reik kreiptis šiuo adresu:
sodžiaus, taipgi Vladžės Norkiutės iš
užmušto. Bet kompanijos ti naują kraujo praliejimą? merican” pranešimu, para
S. D. B. P. Dr-stė,
sodžiaus, visi Telšių pav.,
Pajieškau draugės Onos Žibaičiutės, Žutautų
Box
64
............
...Coortaey, Pa.
Kauno
gub.
Meldžiu
atsišaukti.
viršininkai nesakė.
šė, kad "tas laisvų žmonių Suvalkų gub., Mariampolės pav., Bal
Antanas
Vaišvilas
vaisė., Naujos Ūtos kaimo,
A. J. RASIMAS,
apsivedimas atlikta netaip, bieriškio
Kada paskelbta užmuštų
1656 Elizabeth avė.
PALAIMINTOS LIETUVOS
meldžiu atsišaukti.
Grand
Rapids,
Mich.
1840
Halsted Street,
$
DRAUGYSTĖ,
pavardės, pasidarė sujudin DARBININKŲ KRAUJU i kaip inteligentiškiems ir
Miss Annie Mitchell,
LietuviųSo.
Apšvietos
Dr-jos
Chicago,
111.
(
Lukauskiutė)
Chicago, I1L
žmonėms Box 13
ti scena.
Moterįs pradėjo NUPLOVĖ FABRIKOS protaujantiems
Narių Atydai.
Pajieškau pusbrolio Povilo Poškos,
01ix, Ark.
Valdyba:
priderėtų,
bet
pas
airių
ku

Kauno
gub,
Ukmergės
pav.,
Suba

Liet.
Apšv.
Dr-jos
mėnesinis
susi

klykti ne savo balsu, verkė
GRINDIS.
valsčiaus, Miliūnų kaimo. Kas rinkimas atsibus 20 d. Vasario š.m. Prezidentas — K. Meškauskas,
nigą, su visokiais sakramen Pajieškau draugo Jono Lukošiaus, čiaus
vaikai ir giminės.
663 W. 18th str., Chicago, HL
Name, nuo 10 vai. prieš
apie
jį
Pavvtucket, Mass.— Va tais, dievų valgymais ir ki Kubilių
kaimo, Papilio parap, Alek- liepti. žino arba jis pats, teiksis atsi Tautiškam
Prez
pagelb.
— Ed. Čepulis,
piet
Visi
draugijos
nariai
malonė

Štai užmuštų vardai ir pa sario 14 d. sustreikavo čiosandravsko pav, Kauno gub, gyve
906 W. 20th PL Chi
Jonas Petrauskas,
kite ateiti ant susirinkimo, užsimo
tokiais
prietarais.
”
no
Burlington,
N.
J.
Kas
jį
žino
ar
vardės:
So. Boston, Mass. kėti mėnesines mokestis, ir pas kų Nutarimų Rašt.— Ant. Tau
nykšičų verpyklų darbinin Dabargi išsiaiškino, jog jis pats teiksis pranešti.
(5) 89 B st,
1916 Canalport avė., Chi
randasi knygų paimtų pasiskaitymui,
1. Stanislovas Šusta, 28 kai, ir ties Royal Weaving
Amilė Sadauskaitė,
Fin.
Raštin. — J. Syker,
malonėkite
sugrąžinti.
Susirinkimas
So. Boston, Mass. Pajieškau brolio Karaliaus Kutros ir įvyksta prieš piet, nes popie "Aido”
5507 W. 25th PI, Cicero, ŪL
metų amžiaus, paliko mote Co. dirbtuve kilo smarki ka tas netiesa. Šliubas buvo 145 Silver st,
draugų Petro Rudausko, Kemšių kai
Iždininkas — L. Kasper,
visai
ne
bažnyčioj,
nė
su
sa

Choro
Koncertas,
daugumas
draugi

mo,
Žagarės
parap,
Kauno
gub,
rį ir 6 mažus vaikus.
Pajieškau brolio Jono Peloniaus,
rė. Policijai įsimaišius vi
3131 So. Wentworth avė., Chicag*.
narių priklauso prie "Aido” cho
nė su "dievų Kauno gub., Panevėžio pav., Glaude- pirmiaus gyveno So. Bostone. Mel jos
Organo užžiur.— A. Selemonavič,
ro, ant susirinkimo negalės būti.
2. Jonas Lasovskis, 26 me sos dirbtuvės grindis nusi kramentais,
džiu
atsišaukti
arba
kas
žino
praneš

lių
dvaro,
gyveno
Philadelhijoj,
Pa.
valgymais," bet namuose, be
1956 Canalport avė., Chicago, DL
Atsiveskite naujų narių prie drtų amžiaus, paliko moterį. dažė nuo pasiliejusio krau jokių bažnytinių ceremoni Kas jj žino malonės pranešti arba ti.
Susirinkimai būna kiekvieno mtaajos prisirašyti.
Mikolas Kutra,
jis pats lai atsišaukia.
(7)
3. Jurgis Gurskis, 22 me jo. 20 darbininkų likosi
251 Couch st.
Hotel Couch
J. Urbonas, Sekretorius. šio antrų nedėldienį, 1-mų vaL
Elzbieta Peloniutė,
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1M8
Portland, Ore.
Lowell, Mass.
tų, paliko moterį.
sunkiai sužeista. Policijai ją Nors imti bažnyčioj šliu 1 Coidy st.,
So. Union avė, Chicago, HL
CHICAGO, ILL.
4. Mykolas Mikelionis, lie- nuveikus riaušes dirbtuvė bas nėra prasižengimu i Pajieškau kūmo Jono Vaitkevičiaus Pajieškau apsivedimui tinkamos
SUNŲ IR DUKTERĮ)
tuvys, 49 metų amžiaus, pa išrodė tikru karės lauku. prieš įstatymus, bet kadan jau 4 metai kaip apie jį neturiu jokios draugės, nuo 18 iki 23 metų amžiaus. Tėv. Mylėtojų Dr-stė No. 1, LIETUVOSDRAUGUOS,
Platesnes
žinias
suteiksiu
per
laiškų,
žinios
jeigu
da
gyvas
meldžiu
atsi

liko moterį ir 9 mažus vai Sužeistieji gulėjo ant aslos gi šviesenių žmonių akįse šaukti
Dės Moines, lova.
meldžiu atsišaukti prisiunčiant ir sa Town of Lake, Chicago, III.
kraujuose.
vo
paveikslų.
(8) NARIŲ ATYDAI!
kus.
Mikolas
Franka
Valdyba:
tokios bažnytinės ceremo 114 E. 107-th st,
Wm. Bluse
Chicago III.
Prezidentas — A. Gailius,
5. S. Staniševskis, paliko
407 W. Center st. Dės Moines, Iowa.
nijos yra jau atgyvenęs savo
Visi nariai kurie norite 717 E. Market st. Dės Moines Iosnt
Pajieškau draugo Jono Milašiaus,
moterį.
— S. Kairis,
skaityt toliau ”Keleivį,” Vice-prez.
10 VYRŲ ŽMOGŽUDYS laikus paprotys, tai visgi 5 pėdų
5 colių augščio, 5 metai kaip
Pajieškau apsivedimui
merginos
R. 2, Box 44, Ankiney, Iowa.
6. V. Neviedomskis, neve
minėtoji korespondencija Amerikoj, gyveno Daisy Town, Pa., nuo 20 iki 25 metų amžiaus, laisvų pa kreipkitės prie L. Geležinio Prot. Rašt. — J. P. Shilaik,
TĖS SUOKALBIJE.
jis iš Šuparų kaimo. Telšių pav., Kau žiūrų. kuri sutiktu imti civiliškų šliu- priduodami jam prenume
dęs.
217 S.E. 9th st. Dės Moine, Iowa.
galėjo padaryti jaunave no
gub. Tipgi pajieškau švogerio An bų. Su pirmu laišku meldžiu prisiųs
New
Yorke
vėl
atsitiko
Turt Rašt. ir organo prižiūrėtojas —
7. V. Balesta, nevedęs.
džiams nemalonų įspūdį
ratą už 1916 m., nes draugy J. P. Shepetis, 501 S. E. 7th st.
tano Radavičiaus, Meldžiu atsišauk ti pveikslų.
Paul Daugšas
Iš dviejų sužeistų vienas toks pat skandalas, kaip Todėl šiuomi klaidą atitai- ti.
Dės Moines, Iew&
stė
ant priešmetinio susirin Kasierius — J. Bindokas,
Beckemeyer, III.
Box 193
yra taipgi lietuvis, Antanas nnais metais, kada nusam som ir atsiprašom jaunave BOX 271. Antanas Bukauskas
kimo
nuo
priverstino
orga

Coalton ,W. Va.
Capival City Hotel, Room 19,
Labanskis. Kiti turbut len dyti policijos lieutenanto džių už padarytą jiems ne
Dės Moines, lova.
Pajieškau apsivedimui merginos ar no užsiprenumeravimo na
Susirinkimai
atsibuna
antrų
^ekerio
žmogžudžiai
užmuPajieškau
savo
vyro
Povilo
Morkū

našlės,
mokančios
rašyti
ir
apsipaži

kai, nes musų koresponden
smagumą. Kaip jau sakėm, no, išvažiavo jieškot darbo 20 d. ba nusios su vedimu biznio. Platesnes rius paliuosavo. Todėl visi, nedėldienį kiekvieno mėnesiokas1:30
pe
K of P. svetainėje, No. 504—
tai. kurie prisiuntė iš angliš ’ė gemblerį Rozentali. Da tas atsitiko dėl neteisingų landžio, 1915 m. ir dingo. Jis yra 6 žinias suteiksiu laišku.
kurie norite "Keleivį” skai pietų
augščio, geltonais plaukais,
W. Cherman,
Sophia, W. Va. tyt ir toliaus, pasiskubinki 506 E. Locust st, Dės Moines, lova.
kų laikraščių iškarpas apie bar vištienos trustas nusam informacijų, kurias paskel pėdų
raupais
sirgęs,
sunkiai
kalba,
(mik

šita nelaime, sako, kad tik dė 10 žmogžudžių, kad už bė svetimtaučiu laikraštis. čioja). Kas jį žino malonės pranešti,
Lietuvių Pašelpinė Draugystė,
Pajieškau apsivedimui merginos te užsimokėt prenumeratą,
labai dėkinga.
Mikelionis ir Labanskis bu muštu tūlą Baffą. kuris
"Kel." Red. už kų busiu
ar
našlės
nuo
20
iki
30
metų
am

kitaip
"Keleivis
”
bus
sulai

"LAISVĖ,” EASTON, PA.
Ona Morkūnienė,
(8)
vo lietuviai. Iš devynių Ii- kenkdavo to trusto bizniui.
310 Pine st,
Elizabethport, N. J. žiaus, laisvų pažiūrų, mylinčios ap- kytas.
Susirinkimai
būna kas pirmų plo
(?)
švietų, apsipažinusios su anglų kalba.
nyčių kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
Rusių Mikelionio vaikų tik- | Ir žmogžudžiai nuvažiavę
L. Geležinis, .
Aš esmi 31 metų, platesnių žinių krei
kare, Anglų Socijalistų ruimą, 480
Pajieškau Juozo Naujalio, Suvalkų pkitės laišku.
(7) 4547 So. Paulina st,
tai vienas gali dirbti. Kiti ! automobiliuje Baffą nušovė.
Northampton str.
gub, Vilkaviškio pav, Vaitkabalių
K. J. Cheknis,
Policija septynis jų jau su
Valdyba:
da maži.
valse, Gražiškių parap, Aistiškių 150 Ford st.,
Chicago, III.
W. Detroit, Mich.
Prezidentas — O. Velioniutė,
ėmė.
Pajiškau Frano Šimkaus, Kauno ra kaimo, apie 20 metų Amerikoj, gyve
Į
1120 Jackson st, Eastou, Pa.
dybos, Skirsnemunės parapijos, pir- no Karieton, Pa. Meldžiu atsišaukti.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės.
miaus gyveno New Haven. Ct, paskui
DRAUGUOS Vice-prez.— A. Meškauskas,
Katrė Rupeikienė,
(7) Amerikoj gimusios, nesenesnės 25 LIETUVIŲ
101,208,315 GYVENTOJŲ.
34 So. Locust st, Eastou, Pa
Waterbury,
vėliaus girdėjau kad 16 M H st, rear, So. Boston, Mass. metų, ir ne augštesnės 5 pėdų ir ne
KURIOS TURI
Prot. raštininkas ir organo užžiur#’
Bridgeporte. Sausio 24 d. buvo šauk
toliau nuo Bostono gyvenančios kaip
Cenzo biuro ekspertai pa NELAIMĖ KASYKLOJ. tas
teisman. Turiu labai svarbų rei Pajiekau Antano Daukšos, Boleslovo per 100 mylių. Meldžiu atsišaukti
KELEIVJ” Už ORGANU tojas — J. Ratinis,
1113 Ferry st, Easton, Pa.
skelbė savo statistiką, sulyg Iindiana, Pa.— Ernesto kalų ir kas apie jį žino labai prašau Rutkausko, Vladislovo Zanko. Bene tik
ne dėl pasityčiojimo.
(7)
Fin. raštininkas — F. Vytinis,
man
pranešti
už
kų
busiu
labai
dėkin

dikto
Pobedinskie,
Kazio
Banevičiaus
kurios pasirodo, kad nuo ' miestelyje, Jeffersono ir gas ir r eikalui esant manau atlygin Antano Steckino, Povilo ir Kajetono BOX 57,
139 S. Bank st, Easton, Pa.
Hoibrook, Mass. Lietuv. Mokslo Draugy«t4
Kasierius — J. M. Jankauskas,
1910 metų iki sausio 1 1916 Clearfieldo anglies kasykloj ti. Taipgi prašau jo paties, jeigu šį Staugų, Jono ir Juozo Jočių. Miko
Pittsburgh, Pa.
kad atsišauktų. Pupkaus, Ant. Petruševičiaus, Viktoro
m. Suvitnvtų Valstijų gy pereitoj pėtnyčioj ištiko pajieškojimų K.skaitys,
REIKALINGOS MOTERIS
LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
Blazaitis
irGrašildos Tevainiukės, vi Patyrusios darbe guminių apsiautuvų. LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJI,
ventojų skaičius užaugo iki ekspliozija, kurioje žuvo 227 Chapel st, New Haven, Conn. Šidlausko
si Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.
DRAUGIJA.
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.
Nauja sistema, darbas lengvas, alga
Adomas Dubauskas
101 milijono 208 tūkstančių daug žmonių. Iki nedėlios
IVaukegan. III.
Indiana Harbor, Ind.
augšta.
Turime
keliatų
merginų,
ku

Cleveland. Ohio. rios uždirba 32.50 iki $2.75 į dienų. į
Pajiškau draugų ir draugių Jono ir 1551 36-th E.
Valdyba vardai ir adresai
Valdyba:
r 315 ypatų; dauginimosi išimta 25 lavonai. Kiek da Adalfo
Jesilonukų, Uršės Hanaičios
valandas. Daugiausiai rei Pirm. — Kaz. Va'tCKuna*.
^rezidentas — Pranas Hendersonaa,
skaitlinėmis remianties, sa- bus užmuštų, kol kas neži ir Marės Lebičios, visi Kauno gub, Pajieškau pusbrolių Juozo ir Antano devynias
822 8th st., Waukejt9n. Iii.
kia
moteriškių
raliavimo ir sti2112 137th st, Ind. Harbor. Iad.
Kairevičių ir Leono Vingio, visi Mi čiavimo. Taipgipriereikalaujame
Vilkmergės
pav,
Alantos
parp.
Ma

mer Pirm. pap. — M. Ambrazianas,
<oma, kad iki liepos 1 š. m. nia. Ekspliozijos sujudinta lonėkite atsišaukti ar kas juos ži šeikių kaimo, Batakių parap., Raseinų
Vice-prez.— Pranas Andrijausna,
ginų mokinties minimo darbo. Mo
b'»3 8th st., VVaukep-ii. l’«.
3730 Elm st, Ind. Harbor, lai.
skaičius pasieks 102,017,302. žemė užgriuvo ir užbėrė no pranešti.
o gub. Meldžiu atsišaukti. kestis pagal mokėjimą.
Dirbtuvėj
sekr.
—. A. F. S.ib c<:
Prot.
Prot. rašt.— Vin. Čiparis,
Antanas
Kai
ris,
Franas
Paudžius
802 Sth st., Wau ezan. (I
jiepos 1 d. pereitų metų žmones.
geriausia šviesa, venteliacija, sanita
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Imi.
st,
Kenosha, '.Vis. riški įtaisymai ir namas geriausiai Fin. sekr. — J. Bu šia.
2101 137th str., Indiana Harbor, Ind.
Kasierius — Antanas Mikalocz,
skaičius gyventojų
siekė
502 Utica str.. V>'p.ukepan, Iii
ir apsaugotas nuo ugnies.
PajieSTau savo vyro Jono Daniavi- aprūpintas
2112 137th st, Ind. Harbor. lat.
Pajieškau dėdės Gasparo Janulio,
'00,399,318 asmenų. ApskaiKasierius
- A. KripaAnglų
kalba
nebūtinai
reik
mokėti.
Finansų rašt — Pranas Vaitkus,
Kauno gub, Šiaulių pav., šapnagių čiaus, Suvalkų gub., Naumiesčio pa Atsišaukit laišku prie
776
Marion
-t.
Waukep><n.
I!
NORĖJO
PABĖGTI.
liavimai remiami gyvetojų
3619 Deodor st, Ind. Harbor, IaA.
sodos, jo paties ar žinančių apie jį rap.. žemo ūgio, rudų akių, apie 20
Kasos c’ b?jai - K. Driišin.
THE B. F. GOODRICH CO.
metų kaip Amerikoj, gyveno New
Maršalka
— Motiejus Drungnas,
iauginimosi dėsniais tarp Rio Janeiro.— Vokiečių meldžiu pranešti.
R12
8th
str.
Wnukesan,
Iii.
AKRON, OHIO.
Yorke. Meldžiu jo paties ar žinanUršė
Chilvina
M.
Valentikonis,
1346
So.
Par
av<
3730
Elm.
st, Indiana Harbor, lad.
910 metų, ir kiek gimimai garlaivis "Ascunsion" inter 121 Pattin str, Springfield, Mass. čiujų atsiliepti.
(7)
TCaukepan, III.
Susirinkimai atsibuna nedėbomla
Ona
Daniavičienė,
PARSIDUODA
FORNIČIAI
dršija mirimus.
Maršai1 a — F. Nerfcius.
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-mų va
nuojamas Para uoste gavo
Montreal.
Keturiems kambariams, užlaikyti
Pajiškau Jievoe Šnolikės, Kauno 1 Thibodean avė.,
919 Rth str, Waukep*n, 111.
landų po pietų, Antano Mikalocs uraleidimą apleisti dokus, kad gub.. Šiaulių pav., Meškučių parp.,
Canada. gerai, parsiduoda pigiai. Matyt ga
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne tainėj, 2112 137th st. Ind. HarborJaA.
lima
kožnu
laiku.
sodžiaus, jos pačios ar židėldienj kiekvieno mėnesio, 1-mų va
YIRDAS VĖL GARSINA pasiėmus prėsko vandens. Rupeiktų
Pajieškau savo krašto žmonių pa
Ignacas Trr menas,
nančiujų apie jų meldžiu pranešti
landų po pietų„ "Liberty Hali” sve
LIET. NEPRIGULM. KLIUBAB
Pasinaudojant
ūkana
laivas
žįstamų bei draugų, aš esmi Kauno 46 Washington str,
Jonas šnuolis,
tainėje, 803 Rth and Shendan Rd..
SI.
gub,
Vilkmergės
pav,
Jurgėnų
kai

Chicago, IIL
Cambridge, Mass. Waukepan. III.
pasileido j pilnas juras, bet BOX 346,
E. Millinocket, Me.
mo. Meldžiu atsišaukti.
(7)
Prezidentas — Juoz. Kriščiokas,
Detroit, Mich.— Pagarsė jį sutiko Brazilijos skrai
Tarnas Kassalis,
pusbrolio Juozapo Lange
2027 Union avė, Chicago, DL
ja "labdarys” Ford’as vėl duolis ”Republica” ir nega lio,Pajiškau
Los Angele*, Cal.
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskaa,
Kauno gub, Raseinų pav, Bata 4008 E. lst st,
923 W. 33rd pi, Chicago, ŪL
agarsino savo
prakilnų vęs atsakymui signalo, pa kių parap, Minšpautės kaimo, gyve
Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas —
Pajieškau savo broliavaikio Jono
no kur ten apie Chicagų. Meldžiu at
jmomškumo dėlei pasiryži- leido ”spangą” šūvį. Laivas sišaukti.
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Petras Kerinti*.
(9) Paulausko, 11 metų Amerikoj, pirma
gyveno Spring Valley. RL K* uno gu3238 So. Halsted st, CMcaga.
Jonas Langelis
ią. Jo misijai karei stab- nesustojo, tuomet paleista
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
Telšių pav., Tverų parap., Dau rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ Finansų rašt— Ant. Staniulis,
lyti nenusisekus, jis dabar projektilius ir laivas tuomet 54 Washington st, Cambridgeport, ber.,
gų sodos Meldžiu atsišaukti.
SKRIPKŲ, HRIUBŲ. ir daugybę kitokių MUZIKALIAKŲ INSTRU
3220 So. Vallace st, Chicago, Ift.
Dominika* Pameditis
askeTbė, kad praleis milijo- sustojo. Likosi atgal į uos
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGOJ, kokių tik randasi lietuviš Kasierius — Kaa. šilas,
Pajieškau pusseserės Rožės Ka Box 575,
Port Washington, Wi* koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 70 ir 102 raktais.
3842 So. Halsted st, Chieaga.
ą dolerių kovai prieš Ame- tą sugrąžintas. Laivo ka minskaitėsžvirblienės, Kauno gub,
Kainos labai prieinamos. Naujaosias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
Susirinkimai
atsibuna kas paikutiko« prisirengimą karėn. pitonas užginčija, jog laivas Vilkmergė* pav, Svėdasų parp, 15 Pajieškau draugų ir pažystamų: Pra 3x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavom pas nę subatų kiekvieno
mėnesio, 7:88
kaip Amerikoj, meldžiu jos pa no Ramanausko, Prano Garbenio, J. tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. valanda vakare, "Aušros"
utų tai gražus pasiryži- norėjo
w pabėgti.
v__ _____________
svetrfril
Amerikos metų
čios ar žinančiujų apie jų pranešti.
Jociau* ir kitų, Kauno gub, Laižuvos Rašykit tokį adresų:
je, po No. 9001 S. Halsted it Mag
Juozas Mikėnas
ia«, jei po juo nesislėptų valdžia paliepė dalyką ištirparap. Meldžiu atsišaukti.
nis susirinkimas pripuola sausio at
2423 Correct Rosd,
.Augustas Sutkus.
* orae pasigarsinti.
W <
VVnidplic 112 grand
st^
ti.
O. VVdlUCUb
BROOKLYN, N. Y. nešij. BerteninUi ■, Mdandttšo
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K E L E I V I S

tas. Jis buvo viešpats dangaus, valdonas
pasaulių, audėjas visos pradžios ir sutvertojas mėnulio ir saulės kiaušinio. Jis buvo
tveriamoji dvasia, turinčioji savyje abiejų
lyčių galę. Todėl jisai buvo Dvigubas DieRapolas.— Jis neišduos manęs policijai, jojo
akįs taip tyros, kaip krikštolas, jojo balsas skam ivas. Jo spalva buvo žalia, nes jis buvo ir
ba kaip mano tėvelio. Eisiu pas jį... štai čia yra augmenų davėjas. Vienoj savo rankoj jisai
jojo antrašas. Kaip ji švelniai į mane prakalbė 1 laikė Niliaus upės saiką, kitoj gi — skeptrą.
jo: ”šia tau pusė dolerio, nusipirk sau ką nors Jo stovyla randasi Berlyno muzėjuje ir ji
valgyti...” Pusė dolerio iš nekaltų rankelių... sai tenai aprašytas, kaipo vienitėlė dangu
(Bučiuoja pinigą.) Nuo šios dienos nustosiu ger je ir ant žemės esybė, kuri atsirado pati sati, pradėsiu dirbti darbą, sunkiai dirbsiu per die
vaimi, niekeno nepradėta. Todėl jisai pats
nas ir naktis, kol nebusiu vertu pagarbos... Lai
atsitinka su manim kas nori, aš eisiu pas j j. (At ivra pasidaręs dievu ir pats savo galybe sa
ve užlaiko. Jisai gyveno vabalo pavidale.
sisuka, susiduria su Dinda akis j akį).

Du Broliu

CArialicf oc
DUvlalldlad
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M I nnJnn skaitęs viename New Yor- patvirtins tai, kad jo prieO’Shaunessy nepasiganė!!• LUlIUull ko laikraštyje, kad Ameri- dermė yra ginti savo šalį. dina atsakymu, pasako, kad

kos socialistai priėmė pada- (Plojimas.)
į klausimą neatsakė, nes ji
ivadijimą, ką Londonas, kai
Kongresmanas Bortland sai turi mintyje tatai, jog
po socialistas, tikiuosi, pa-: klausia:
i socialistai priešingi prisi
tvirtins ar tas tiesa, kad tai
— Tas ponas kalbėjo pa rengimui karėn todėl, kad
yra prisiega, užvardinta smerkiančiai apie garsųjį tikisi, jog ši karė yra pasku
Kaip žinoma, vieninteliu išdavystės lyga’ ir skamba: ultimatumą, kurį Austrija tinė, ir vėl klausia:
’Aš būdamas virš 18 me pasiuntusi Serbijai. Kiek
— Ar tasai ponas mano,
darbo žmonių atstovu šalies
įstatymdavystėje yra socia tų amžiaus tvirtai priža aš atmenu, tai tas ultimatu kad jeigu Monroe doktrina
listas M. London, kuris pa-( du neiti kaipo liuosnoris mas išaugo iš kriminališkos turi būti Suvienytų Valstijų
smerkdamas patriotų šauk tarnauti kariumenėj ar Serbijos piliečių piktadar- tvirtai ginama, nėra reikalo
smą rengties karėn, sujudi laivyne dėl tarptautinės rystės ant Austrijos didžiū prisirengti prie karės?
Londonas: — Aš bandžiau
no visą širšių lizdą kongre Karės grobimui ar apsigy no. Kaip tas ponas atvaiz
nimui
vedamos,
ir
priedina kalbą apie atmonijimą pri parodyt, jog karė nėra
se. Iš visų pusių pasipylė
šinties
kitų
ėjimui
kariu15,000,000 Meksikos žmo atsitikimu; tai yra susikirklausimai, kad galima butų
menėn.
’
nių?
• timas ekonominių interesų
paskui paskelbti Londoną ir
Dinda.— O kur tu eisi? Ką tu čia kaip paLondonas:— Aš žiuriu j tarpe Europos šalių. Mano
Dievas Ra.
socialistus išdavikais tėvy "Aš noriu paklausti pono
bludęs vienas naktyj kalbi?... O kas čia? pini
atstovo
iš
New
Yorko,
kai

kalbas
apie atmonijimą kai argumentas yra šitas, kad
nės ir, galbūt, patį socialisgai... iš kur tu juos ištraukei? Duok juos man...
Sekantis po Pta buvo dievas Ra. Iš visų ' tų atstovą išvyt iš kongreso, po nario socialistų partijos, po į laukinių geidulius ir Suvienytų Valstijų ekono(Atima.) O čia ir daugiau... duokš man, ak, dar dievų, garbinamų Heliopolyje, jisai buvo
,bet Londono atsakymai bu ar jis mano, jog kiekvienas kaipo neturintį vietos civi kirsti su kitų šalių ekonomi
ir kitoj rankoj turi daugiau’... Duok, duok čia
j vyriausis. Galima sakyt, kad jis buvo vien vo nuoseklus ir nesukriti- socialistas deda savo para lizuotoj visuomenėj dalyką. niais reikalais; negal atsi
man juos greičiau.
Kongresmanas Lobeck už niai reikalai negali susi
tik saulės dievas, pas graikus žinomas var Ikuojami. Veltui tie kapita-: šą po tokiu apžadu?”
Londonas:— Aš džiau klausia ar dabartinėje Eu rasti dėlto kivirčo, kuris
Rapolas.— Tik pusė dolerio, šitą palik man,
du Helios. Nuo jo ir miestas vadinosi He- lizmo bernai sapaliojo ir giuosi, kad tas dalykas iš ropos karėje socialistai pri mus vestų karėn. Jeigu toaš to neduosiu...
stengėsi surasti klausimą, į
licpoliu.
kis kivirčas yra, mes norime
Dinda.— Tu niekše, man neduosi, tu esi sko
kurį duotas atsakymas ne kelta augštyn. Socialistiš- valo ginti savo valdžias?
kas
judėiimas
visur
pripažinoti
jį. Aš niekad nebal
Londonas:
—
Europos
ka

lingas man už šešis metus už burdą, mat dar ne
Kartais Ra yra perstatomas kaipo kudi- muštų jų kaip kuju galvon
suosiu
už skyrimą pinigų
ir
“
neSuplŠtV
nuo
“
jų
vėidž
»
s
‘
.
a
k
į
ek
'
1
e..ai
.
tautai
rėje
socialistai
atsirado
duos... (Kerta į sprandą ir traukia iš rankos pi ' kis, sėdintis ant vandeninės lelijos lapo, nes
nigą).
Į egiptėnai tikėdavo, kad saulė metų pradžio mainingų veidų apsimetimo apsiginti. Aš niekad nedė- prieš nepaprastą užduotį. i karės reikalams pakol neži
kaukės. Apleidžiant visus Siau. sav? Paras0 P° aP?ad“.’ Jie gynė taiką iki paskuti nosiu delko karė reikalinga.
Rapolas.— O Dieve mano! Ne, aš to neduo
je,
tai
yra
tuojaus
po
saulėgrįžos,
kada
die

Buvo da ir kitų visa eilė
parlamentariškumus, kurių ^uns neleistų man paskęsti nio momento. Vokietijoje
siu (verkdamas), nes ji man davė... ji, supranti,
na
pradeda
eiti
ilgyn,
yra
tik
ką
gimęs
kū

tur laikyties klausiantis ir gyvastį uz Amerikos zmo- jie suprato, kad karė jiems klausimų, bet visus juos čia
ji!...
dikis;
paskui,
vasaros
laiku,
tas
kūdikis
bū

atsakvtojas,
paminėsime nes, kuomet tie žmones atsi- yra apsigynimo karė, ir jie minėti užimtų visą laikraš
Dinda.— Ji tau davė, mano pati sakai, tau
(Ploji- paskaitė savo priedeme gin čio puslapį. Į visus juos
davė? Mat koks niekšas, prie mano pačios lenda. na jau suaugęs ir barzdotas žmogus, o ru bent dalį tų musų draugo randa Pavojuje.
ti savo šalį, savąją kultūrą drgas Londonas atsakė taip,
,mas.)
Sakau, kad duok! (nutveria už gerklės).
deniop jau susikūprinęs, pražilęs senis. Ki atsakvmų.
Militarizmo šalininkas .. Pirn?‘nika® nori uždaryt ir civilizaciją nuo mažiau kad buržuazijos spauda nei
Rapolas (prismaugtas).— Neduosiu, sakau taip sakant, žmogaus gyvenimo alegorija
King stato sekanti klausi- diskusijas, bet reikalauja- civilizuotos šalies ir tuo pa nedrįsta paminėti, nes ki
kad neduosiu, juk jau tu viską atsiėmei...
suteikdavo tam dievui simbolą.
ma"
ma, kad paskirt da dešimts čiu laiku jie visur Europoje taip visuomenė matytų prie
Dinda (parmuša Rapolą aukštieninką ir
Dievas Ra saulės pavidale keliaudavo ‘-Tasai ponas kalbantis |
Pi.rIninink^s Pa reikalauja karės užbaigimo. ko veda buržuazijos viešpa
smaugdamas ant žemės).— Tu, šuns vaike, tu
k.a.d J.ei Per die.n3 ir Vokietijos Reishstage ir Au tavimas.
dar man priešinsies, aš tau iš gerklės išlupsiu... i apie žemę tam tikram laive. Diena dienon varde Amerikos Sacialistų
strijos Reichsrathe, Angli
J dvasios veždavo nuolat augantį dievą va Partijos dažniausiai turi Pak9 klausimus davinėtų, jos
-pf) —• (svąSneuisud įbjįsįsįa nuf) SBjodejj
parliamente ir visur ki
ŪSŲ metodą išmokinsime jus antbalsą ir kalba... Aš noriu Londonas į juos atsakinės -r
glų kalbą labai trumpame laike,
bėkite, gelbėkite!... (Smarkiai raitosi ant žemės karų link, o iš tenai požemio vandenynais užklaust ji: jeigu Amerikos Pe^.us tam galo, vienok nu- tur jie reikalauja, kad butų
jūsų name arba kliasose dienomis
voliodamos, išsitraukia revolveri ir apačioje gu į rytus, kur jisai vėla pasirodydavo žmo ™a, kuri kabo viršui taria Paskirt 10.. minučių, pradėtos taikos tarybos, ir
bei va k arai s. tašyk paaiškiai*). Davaaai
vėliava
lėdamas šauna.
aš
be
svyravimo
galiu
per

American School of langaages
nėms paskirtoj savo vietoj. Ir galų gale kongreso pirmininko, liktų- Jei Londonas ap^nma atka
731W. IStkSt. 1741W. 47tl st.
Dinda (nuvirsta nuo Rapolo).— Jėzau Mari "senas vyras vėl lieka kūdikiu,” sako para si užpulta svetimžemio prie- kPet- Longi esmanas Da- spėti, kad jei karė neužsi
CHICAGO.ILL.
ja, mirštu (raitosi skausmuose).
šo, ką darvtų socialistai jos ) ,s’ Lexas, stato sekant) baigs traukyje kelių sekan
šai ant jo paminklų.
Rapolas (pašoka su rūkstančiu revolveriu,
apgynimui?
klausimą:
______ čių mėnesių, pasaulis pama
Egipto
skulptūroj
Ra
yra
perstatomas
^lyg mano bėgti, bet susilaiko).— O, Dieve, kągi
Londonas:— Trokštu pa- . *enas sv arbiausių klau- tys didžiausią revoliuciją,
raudonas
ir
su
vanago
galva.
Ant
savo
aš padariau?... Ne, lai atsitinka su manim kas
sakyti, kad jeigu Amerikos
nuo kada čia esmi tai I kokios žmonijos istorija da
krutinės jisai turi saulės skritulį. Papras žmonės liktųsi užpultais, ra sltas- .L’as nonu’. kad nemini.
nori.
Visiems Lietuviams
Kongresmanas O’Shaune
O’Konnell (atbėgdamas ir griebdamas Rapolą tai jo ženklu yra vanagas, kas reiškia sarkiekvienas socialistas stotų ™aa2
Geriausia Lietuviška rainkotų
už nugaros).— Kas jį užmušė?...
j vieną didžiųjų
* musų civili ssy stato klausimą, ką Lon
gumą. Mat saulė viską mato. Ji nuvaro ginti Amerikos respubliką »!|~
’
dirbtuvė.
kostumerių ar
zacijos centrų ir paversmę I donas mano apie pranašys ba pirkėjų Šimtai
Rapolas.— Nereik man pančių, aš jį užmu šalin nakties tamsą. Ra kovoja su tamsos (Plojimas.)
liudija,
kad tai yra
gyvenimo, atsakytų į šitą tę, kuri kongrese buvo pa verta pagirimo. Pamėginkit ir
šiau... (Visi kiti iš smuklės išbėgę apstoja, Din
King:
—
Bet
klausimas
ei

spėkomis ir nuveikia jas. Todėl jis buvo
klausimą: Jeigu šita šalis skelbta Europos karei pra patėmysit, kad lietuviai padaro
da miršta).
na
apie
vėliavą.
garbinamas da ir kaipo pergalėtojas, už
liktųsi užplaukta svetimže- sidėjus, kad ši karė busian daug geriau kaip žydai. Jei ne
Greita uždanga.
Londonas:
—
Aš
kalbu
ati paskutinė pasaulyje.
galit būt patįs, tai pas musų
kariautojas.
pie Amerikos žmones. Aš mės armijos išsėdusios ant
Londonas:— Tai labai pa agentus užsakykit ar per laiškus
Su šiuo ”Keleivio” numeriu ši veikalą perIšskyrus Ozirį, dievas Ra turėjo bene atmetu seną kodeksą apie musų pakraščio, ar mes ga vojinga
rašykit, o mes sampelius prisiųdaryt pranašavi sim
lime tikėties socialistų, kai
traukiam. Tą esame priversti padaryt dėlto, kad
ir paaiškinsim kaip primienacionalę
garbę,
kurią
mes
daugiausia garbintojų ir jo garbinimas tan
Thomas Paine 1790 ruot reikia. Tą galit kožnas papo organizacijos, pagalbos, mus.
daugelis pradėjo reikalauti jau knygučių lošimui.
paveldėjome
nuo
monarchų
kiai buvo jungiamas su kitų dievų garbini
metais pranašavo, kad gale 1 daryt, nėra skirtumo kur jus gykad apgynus musų šalį ?
Todėl 4-tas aktas tilps knygutėj. Red.
senojo svieto valdonų.
mu, kaip antai: Amun, Num, Sebek. To ir Kongresmanas
aštuoniolikto
šimtmečio vi- nat, mes siunčiam po visą Ame
Londonas:
—
Mano
atsaky

Hamilton
1 riką, užtikrinam visiems savo
kiu budu ilgainiui susidarė dvilypės dievy iš Michigan įsimaišo paste mas yra šitoks, kad pasau jsos Europos šalis bus res- darbo
ir tavoro gerumą ir pigu
bės: Amun-Ra. Num-Ra, Sebek-Ra ir t.t., bėdamas. Koks skirtumas lio socialdemokratija prie ' publikomis, bet pasirodo, mą. Nepamirškit kreiptis pas
karei, bet jeigu mes kad jis apsiriko, Frideri- lietuvį, ir patarčia kriaučiams,
kurios visuomet buvo garbinamos kar-tu, tarp Amerikos žmonių ir šinga
liekamės užpultais, mes pri- kas Engels 1834 metais pra- kad pareikalautų sampelių nuo
kaip, pavyzdžiui, krikščionis garbina savo Amerikos vėliavos?
musų, nes tai reiškia padidint sai valome ginties.. Jeigu kas- pašavo, kad gale deviniolik- J vo
Londonas:— Skirtumas
!
biznį; sampalai visiems uždytrejybę arba ”traicę.”
nors
atsitiktų
Suvienytoms
to
šimtmečio
kooperatyvištarpe
Amerikos
žmonių
ir
:
ką.
Adresuokit pas
(13)
Parašė Iksas.
Heliopolyje dievui Ra buvo pašvęsti du Amerikos vėliavos yra šito- Valstijoms— tas ”kas-nors' kas visuomenių surėdymas
(Medega iš Ridpal'n'o ’’History of the World.")
So. Boston Raiocoat Co.
gyvūnai: šventas jautis ir garsusis paukštis kis: žmonės yra gyvi as gi atsitikti gali tik vaiden- bus įvestas visose šalįse, bet
tuvėje
kai-kurių
ponų
iš
j
mes
vis
da
turime
tik
vieną
Feniksas. Nes iš šio miesto šventinyčios menis, virpantie gyvybe. A- Massachusetts — jeigu j Su- socialistų atstovą tarp dauS. PUTA Savininkas,
Pirmapradinė egiptėnų tikyba aiškiai nė tas pasakiškas paukštis (Feniksas) pakil merikos vėliava yra emble vienytų Valstijų žemę įsi- gelio republikonų ir demo- 344 Braadway,
Kvailys, nenaudėlis ir
ra da ištirta. Seniausi Egipto paminklai davo ir kas metai skrisdavo apie pasaulį, ma.
So. Boston, Mass.
idijotas gali užpulti vėliavą. veržtų svetimų šalių žmo- kratų atstovų ir 1916 me
liudija, kad egiptėnai garbino daugeli die šventa katė ir vanagas taipgi buvo to die Biskutį skirtingas dalykas nės, kiekvienas socialistas tais.
vų ; bet žymus egiptologas De Rouge, kuris vo numylėtais gyvūnais ir egiptėnai juos užpulti Amerikos žmones.
Sveikata
atsidėjęs tyrinėjo senovės Egipto tikybą, taipgi garbindavo.
Kiekviens protingas žmogus
tvirtina, kad iš pat pradžios egiptėnai gar Nuo šito saulės dievo Egipto karaliai privalo tą skirtumą supra
pajiegos
sti.
Pasiutėlis
pabėgęs
iš
binę vieną dievą. Kiti gi lygiai žymus Egi gaudavo visą savo galybę ir garbę: jie visi
ir
beprotnamio gali užpulti vė
pto tyrinėtojai sako, kad užsilikusieji iš -.kaitėsi dievo Ra vaikais.
Taip tikėjo liavą, ir nesuprasdamas jos
energija
Egipto senovės užrašai šitokios De Rouge’o egiptėnai.
šventumo sudraskyti ją į
nuomonės nepatvirtina.
skutus. Ar jus jį mušite?
Amunas ir Muta.
VADAS I SVEIKATA
Ne! Bet jeigu kas-nors už
Šiaip ar taip, bet vienas dalykas visgi yra
aiškus — egiptėnų tikyba, kad ir monoteis- Kuomet Pta su Ra buvo garbinami Mem- puls Amerikos žmones, tai
aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
kiekvienas socialistas kartu
tiška (viendievė) iš pradžios ji buvo, vėliau fijoj ir abelnai visam žemajam Egipte, tie su
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos,
kitais Amerikos žmonė
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
patįs mitai, tik kitokioj formoj, buvo palai
ji išsivystė i politeizmą (daugdievybę).
mis stos apgynime užpultumas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir
ligos lytiškai-šlapimo organu ir kitos ligos, kurios tik kankina
Kaip kitų, taip ir egiptėnų pirmapradinė komi ir Teboje. Taip memfiškis Pta liko jyvyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
Tebos
Amunu.
Šitas
dievas
turėjo
tokią
King’as kreipiasi į pirmi
tikyba buvo surišta su garbinimu gamtos
namuose už labai mažą atlyginimą.
ypatybę,
kad
jisai
buvo
nematomas.
Todėl
ninką,
sakydamas, jog jis
šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
apsireiškimų. Veik visi garbinami egiptė
nori,
kad
klausiamasai
at

dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji
ir
garbindami
jį
egiptėnai
visuomet
jį
pa

nų dievai atstovavo judomas gamtos spė
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
sakytų į jo pastatytą klausi
kas, nors prie to da buvo garbinami kroko- slėpdavo arba uždengdavo. Jį perstato sė mą.
diliai, jaučiai, šunis, katės ir kitokie gyvū dintį ant sosto, su skeptru rankoje, o ant Londonas atsako tikįs,
AR TAMISTA KENTI
galvos
dvi
plunksnos,
šalia
jo
stovi
dieve
nai.
$
jog jau atsakė Kingas aiš
nuo skaudėjimų strėnose: nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
Muta, kuri yra skaitoma motina ir tamsos kina savo klausimą, kad jis
dėjimo: nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu;
Dievas Pta.
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užjoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
karalienė. Jos ženklu yra kirlys (draskan norįs žinoti, ką veiktų so
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogu sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
Pirmiausis ir vyriausis dievas pas egip- tis vanagas).
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje? Ar
cialistų partija, jeigu sveti
turite juodus plėtotus apie akis, ambicijos nustojima gėdinimas; draugijos? Ar
tėnus buvo Pta. Vyriausioji jo šventenyčia Egipto skulptūroje, karės vaizduose, kir ma šalis ar svetimų šalių
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą? Tie syntptomai nurodo, kad jūsų kūnas
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.
buvo Memfijos mieste ir jo garbinimas čia lys tankiai skrenda virš faraono galvos, kas žmones kartu užpultų Ame
rikos vėliavą.
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
buvęs taip senas, kaip pats miestas. Veik vi. reiškia, jog mūšiuose jį saugoja dievai.
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musu gydymą delėi sugrąžinimo žmo
Londonas:— Aš tikiu,
nių i jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrą.
si Egipto faraonai dėjo pinigus padidinimui
kad
svetimtaučiai
priešai
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias
Dievas Atmu.
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
ir papuošimui tos garsios šventinyčios, kur
negali užpulti Amerikos vė
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės
Pta buvo garbinamas.
Jis buvo šviesos, Atmu buvo garbinamas augštajam Egip liavos. Vėliava nėra užpuo
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą Į sveikatą ir pasinaudokite
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
šilumos ir ugnies dievas.
te. Jisai išsivystė čia iš memfiškio Ra, taip lama, tik žmonės užpuolami.
Nedarykite dirbtino skirtin
Pamatinė egiptėnų tikybos imties buvo kaip Amunas buvo išsivystęs iš Pta.
Pristnskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
gumo. Jus negalite užpul
tokia, kad kas tik suteikia gyvybę, tas ver Atmu buvo ypatingas saulinis dievas. ti vėliavą, nes vėliava netu
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 501.298 N. 5th Avė.. Chicago. III., U. S. A.
tas garbinimo. Saulė gi, arba dvasia, kuri Su kaikuriais ypatybių skirtumais jis buvo ri jausmo. Bet kuomet žmo
Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta
pačta, jūsų brangią medikališka knygą.
valdė saulę, buvo žymiausia gyvybės davė dar vadinamas Tum ir Mentu. Kaipo Tum, nės liekasi užpultais, jie tu
ja; todėl saulė, arba saulės dvasia, buvo jis atstovaudavo sėdančią saulę, saulę pasi ri teisę ginties.
Vardas ir pavardė............................................................................................................
Kongresmanas
James
į
dievas ir ją reikėjo garbint. Šitokia gyvy slėpusią už vakarų, užėjusią po žeme. Kai
Gatvė ir Noė.....................................................................................................................
bės, šviesos ir teisybės dvasia ir buvo Pta. no Mentu jisai atstovavo rytų saulę, saulę tokį atsakymą daro savo pa
Valstija
stabą : ”Aš tvirtai tikiu,
Jis buvo pirmutinis dievas. Jo vardas šven tekančią ir nešančią pasauliui šviesą.
kad visa tai tiesa; bet aš esu

yra diegliu kongres
manų šone.
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