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Metas XII.

Rusai šluoja turkus; Erzerumo tvirtove ir keli miestai paimti šturmu.
Viena turkų divizija, nežinodama kad tvirtovė jau paimta, įnėjo tarp rusų ir likos suimta. Likusios turkų spėkos bėga, o
rusai skubinasi jiems už akių. Apie Rygą ir Dvinską pereito] sąvaitej ėjo smarkus mūšiai. Afrikoj anglai užėmė visą vokiečių
kolioniją Kamerūną. Generolui Hinderburgui paliepus pereitoj subatoj buvo padarytas Lietuvos gyventojų ir galvijų sąrašas.
Amerikoj susidarė amerikonų komitetas Lietuvai šelpti.
VEIK 500,000 VYRŲ ANKUN. H. SCHMIDTAS AT
VOKIEČIAI NUMUŠĖ
GIJOS LAIVYNE.
MOKĖJO Už SAVO
ANGLŲ ORLAIVĮ.
NUSIKALTIMĄ.
Anglijos parliamentui pa
Prancūzijoj, Peronų ry
reikalavus informacijų, kiek
Ossing. N. Y.— Sing Sing
tuose, tarp anglų ir vokiečių
dabar
išviso
yra
Anglijos
kalėjimo
kieme vasario 18 d.
orlaivių buvo ore mušis.
Didžioji turkų tvirtovė
Anglų šarvuotas orlaivis li 5:59 valandą rytmetyj liko
Erzerum jau rusų rankose. laivyne žmonių, laivyno ži
nyba
suteikė
šitokių
skaitli

kos numuštas žemėn, La- si elektriška srove užmuštas
Paėmę šitą tvirtovę rusai
nių:
karei
prasidėjus
Angli

buvusis katalikų kunigas
kūnai užsimušė.
dabar turi atvirą kelią į tur
Hans Schmidtas už nužudy
kų šalį. Nes į Turkiją nuo jos laivyne buvo iš viso 146,000
kareivių
ir
oficierių;
mą
savo numylėtinės Onos
Užkaukazėj tarp rusų ir
Kaukazo galima įneiti tiktai
turkų kova eina vis smar Aumuleriutės rugsėjo 5 d.
vienu keliu ir ant to kelio paskui tas skaičius padidin
ta
iki
320,000
vyrų
;
beto
da
kyn. Rusai nori apeiti tur 1913 m.
Erzerumo tvirtovė stovėjo.'
Anglija
turi
67,000
laivyno
kų armijas ir suimti jas. Jis buvo teismo pripažin
Kitų kelių per kalnus visai
Turkams eina vis blogiau ir tas užmušėju ir nuteistas
tenai nėra. Todėl galima atsarginių, 85,000 žmonių
dirba
įvairiuose
dokuose
ir
m irti n vasario mėnesyj 1914
blogiau.
suprasti, kaip tos tvirtovės
m. Kunigija stengėsi jį vi
kelis
syk
tiek
prie
kitokių
paėmimas rusams buvo
Vokiečių
orlaiviai
vėl
bu

sokiais budais išgelbėti, bet
svarbus, o turkams pragaiš darbų, taip kad išviso yra
vo
nulėkę
Anglijon
ir
metė
tas nepavyko, nors ir sulai
arti
500,000
žmonių
surištų
tingas. Dabar rusai pasipy
bombas.
Užmušė
3
vyrus
kė egzekuciją iki šiam lai
lė po turkų Armėniją ir ima su Anglijos laivynu.
ir
vieną
vaiką.
kui.
vieną miestą paskui kito.
ANGLAI
PAĖMĖ
DIDE

Kiek rusai paėmė grobio
I
Balkanuose bulgarai pe 35 ŽMONĖS UŽSINUODI
su tvirtove, tikrų žinių da LĘ VOKIEČIŲ KOLIO Amerikos ginklavimosi šalininkii reikalauja pajūrio apgynimui sunkių kanuolių, ku
NIJĄ.
JO BAŽNYTINE VA
rios butų pritaisytos ant tam tikrų vagotų ir gagėtų būt vežiojamos visu pajūriu rėjo Graikijos rubežių ir su
nėra. Iš pradžios buvo sa
sirėmė
su
graikų
kariumeKARIENE.
Afrikoj
anglai
vėl
uždavė
nutiestu geležinkeliu, taip, kaip parodo šitas paveikslėlis.
koma, kad paimta 100,000
ne.
Du
bulgarai
likos
už

Šalia Pittsburgo, Carnebelaisvių ir 1,000 kanuolių. i vokiečiams smūgį — atė
mušti.
Graikai
užpuolikus
mė
iš
jų
visą
kolioniją,
vadigies
miestelyje, pereitoj ne
Bet naskui Petrogradas tą
išvijo.
žuvo
prie
Dideli
mūšiai
apie
Ką
rusai
padare
skaitiinę' sumažino’ iki 1,500 namą Kamerūnu. Vokiečiai
dėlioj užsinuodijo “ bažnyti
i
Lietuvoj, Šventežerio a- II ne vakariene 35 žmonės.
NELIŲ.
belaisvių ir 300 naujų Krup- sako jie negalėję ilgiau laiRygą ir Dvinską. Klapedos apielinkej. pielinkėj, rusai sunaikino Vieni daktarai sako, kad i
jkyties, nes jiems pritruko Kur tik lietuvis nenusiba- i
po firmos kanuolių.
du vokiečių blokhauzu.
valgi buvo Įdėta aršeniko, b
Vėliausios Žinios sako, i amunicijos, todėl apie 15,000 to! Štai, rodos, ką gi lietuPereitoj sąvaitėj vokiečiai
Sulyg valdiškų Vokieti
jų
pabėgo
ispanų
Gvinėjon,
;
v
j
s
ve
jk
tu
p
r
j
e
Dardaneliu?
kiti tvirtina, kad valgis bu
kad viena turkų divizija, ku
bandė paimti Rygą, todėl vi jos žinių, rusai įpuolę Prūsų
Pereitoj
nedėlioj
vokiečių
o
kitus
anglai
suėmė.
D
1
vo nuodingas nuo skardinių
angiai
Is vi- q pasirodo, kad ten lietuvių su Dauguvos frontu ėjo di Lietuvon elgėsi kaip tikri
ri skubinosi tvirtovei į pa
orlaiviai metė bombas ant (kenų).
nemažai
butą?
galbą, nežinodama, kad Kj&g™1133 turi aPie ,3’- __
.v—.
jau antras delė kova. Vokiečiai bom barbarai, ■'Dabartis” apiei Rygos miesto.
tvirtovė jau paimta, įnuolė dOO.OOO gyventojų, o jo plo į žuvo nuo turkų kulkos. O bardavo rusų pozicijas su tai rašo:
Albanijoj austrai apsupo
stačiai į rusų rankas ir bu tas apima apie 111,700 ke j rasit dar daugiau žuvo to negirdėtu pašėlimu, o pas-1 ”Rusai įpuolę į Klaipėdos
Per
dvi
paskutines
savai

Durazzo
uostą, kuri turi už
vo suimta su visomis karės turkampių mylių.
kių, apie kuriuos mums ne kui jų pėstininkai ėjo atako apskritį, visiškai sudeginę: tes mūšiuose su rusais tur
įtaisomis.
teko sužinoti. Pereitais me mis. Vienam bandymui ne- Sendvarį. Laugalius ir Nim- kai netekę 100,000 kareivių. ėmę italai. Eina smarkus
musys.
TURKAI
PALIKO
BUL

Pabėgusi tvirtovės įgula
tais tenai užmušta lietuvis j pavykus, tuojaus sekė kitas, mersatt’ą. Dalinai sudegi
GARUS VIENUS.
dabar traukiasi greitai at
Andrius Žakevičius. Dabar Į trečias ir t.t. Bet visus už no ir kaimus Kiškius, Jur
gal. o rusai skubinasi jai už
Iki šiol turkai padėdavo i ten pat krito kitas lietuvis, puolimus rusai atrėmė.
gius, Mišeikius, Paugius,
akių ir gali būt, kad apsups bulgarams saugoti Bulgari Kazys Janušauckas. Abu Apie Dvinską taipgi buvo; Rumpiškius.
Mažiau ar
\*isą turkų armiją. Tuo pa jos pakraščius nuo sąjungi du vos trumpą laiką Brita didelių mušiu. Vokiečiai daugiau nuo ugnies nuken Ansonia, Conn.— Ameri- dėlioj streikieriai turėjo mi
čiu laik^ rusų laivynas bom- ninkų užpuolimo, bet paė nijos kariumenėje ištarna norėjo išmušti rusus iš duo tėjo dar šitie kaimai: Bir- can Brass Co. dirbtuvėj, kur tingą ir nutarė pastatyti
bardfflffii bėgančius turkus mus rusams Erzerumo tvir vę.
bės, kurią iišrovė vokiečių
‘
_________
__________
kenhain’as,,
Brusdeilynai., dirbama karei amunicija, į prie dirbtuvės sargus (pinuo -Wodujų jūrių. Negana tovę ir pradėjus jiems verž- Kazys Janusauckas (jo minos netoli Ilukštos. Apie Klausymėliai, Dauperai, Do- sustreikavo apie 3,000 dar ! kietus), kad neleidus streito. laivynas užėjęs turkams ties į Turkiją iš rytų, turkai tėvas Jurgis paeina iš Vei Rugeniškių kaimą vokiečiai! vilai, Dinvėčiai, Gobregiš- bininkų. Priežastis tokia: laužių. Kitų fabrikų darbi
už akių (jie bėga mat pajū paliko bulgarus vienus, o verių kaimo, Starapolės pa- užėmė mišką. Rusai skun kiai, Gimkaliai, Macai, Gi- pereitais metais kompanija ninkai Ansonijoj irgi pra
riu) sutrupino visus tiltus nusiuntė savo kariumenę rap., Suvalkų gub.) gimė džiasi, kad vokiečiai naudo bišiai-Petrai,
Gramboviš- prižadėjo darbininkams pa dėjo rengties streikuoti.
ant upių.
prieš rusus. Dabar Bulga ir augo Škotijoj. Vos tetu ja nuodingas bombas.
kiai, Grikšai, Karkelbėk’e, kelti 5 centus valandai mo- Taip Osbom & Cheesman
i
Šitos žinios padarė Kon rija labai persigandus, nes rėdamas 18 metų amžiaus, 5
Kunkiai-Jurgiai, Kolaičiai, kesties; pustrečio cento pri kompanijos žmonės padavė
stantinopolyje dideli sumiši jei sąjungininkai užpultų, i liepos 1915 m. prisirašė prie ŽUVO ZEPPELINAS IR Liebkiai, Lyveriai, Macai- dėjo tuojaus, o pustrečio sa reikalavimą, kad pakeltų
mą. Rusų armija, kuri da jai butu sunku vienai apsi Britanijos laivyno. Vos po
LAKŪNŲ.
■ Naudai-Baltrumai, Paulai- kėsi pridėsianti šįmet, vasa jiems algą nuo 15 iki 25c. va
bar taip šluoja turkus, susi ginti.
rą mėnesių pamuštravojus Vasario 21 d. francuzai Narmundai, šatriai, šlapši- rio pradžioje. Atėjo vasa landai. Kapitalistų laikraš
deda iš 250.000 kareivių. Jai
valdžia išsiuntė velionį į nušovė žemėn didelį vokie • lė, Šiaipiai-Tamošiai ir Už- ris, bet kompanija savo žo čiai jau skelbia, kad streivadovauja did. kun. Mikalo ROZA LIUKSEMBURG Dardanelius. Tenai gavo čių zeppeliną, kuris lėkė aičiai. Išviso yra sudegę džio neišpildė- Darbininkai kieriams slapta atgabenta
PALIUOSUOTA.
jus. kuris esąs gabiausis ru
stoti į frontą jurininkų bri matomai, bombarduoti Pa •627 trobos. Išgabenta 458 metė darbą.
Kompanija daug ginklų.^ Matyt, kapi
sų karvedys.
Francuzų socialistų orga gadoje prieš turkus. Neil ryžių. Kada francuzai jį asmens, tarp jų randasi 189 tuojaus suorganizavo šimti talistai planuoja jau užpuo
nas "L’Humanite” praneša, gai už Britaniją kariavo, pamatė, jis buvo 6,000 pėdų moters ir 100 vaikų. Sužei- nę specialės policijos ir pra limą, jei leidžia pirma paska
LIETUVOS GYVENTOJŲ kad Roza Liuksemburg, vie nes smarkiame mūšyje 27 augštumoj. Pradėjus jį dė 43, o nužudė 63 asmenis, šė valdžios jau milicijos. lūs apie streikierių ginklavi
IR GYVULIŲ SĄSKAI na iš veikliausių Vokietijos gruodžio krito, kaip val šaudyt, jis tuojaus užsidegė, Kiek aikštėn išėjo, įžagė 14 Jai rodėsi, kad streikieriai mąsi. Policija jieško EttoTA.
socialistų veikėjų, likos jau džios pranešta velionio se- nuo gaisro sprogo vežamos moterų. Sudegė arba rusai tuojaus pradės griauti fab ro ir kitų I.W.W. vadovų;
"Dabartis” praneša, kad paliuosuota iš kalėjimo. Ji serei, tebgyvenančiai Mos- jo bombos ir sudraskė jį į išsivarė 600 arklių, 1,300 riką. Kapitalistų laikraš varantai jų areštavimui jau
skutus. Iš jo išpuolė 30 vo galvijų, 600 kiaulių ir 500 čiai tuo tarpu paskelbė, kad gatavi, jeigu jie bandytų
generolas Hindenburgas lie buvo nuteista kalėj iman už send’e, Škotijoj.
įžeidimą
kariuemnės
gar

Velionio Kazio brolis irgi kiečių. Visi užsimušė.
Pe
avių. Grudų paėmė arba Ansonijoj atsirado koks tai streikieriams kalbėti.
pė suskaityti visus vokiečių
Britanijos
kariumenėje
tar

"didvyris
”
Grohol,
kuris
bės.
čiaus
Groholio
neareštuoja,
sunaikino 3,200 centnerių
užimtos Lietuvos gyvento
VOKIEČIAI SUMUŠĖ
rbgių, 6,00 centn. avižų, mokėdamas 7 kalbas užval nors jis kasdiena kalbajus. O taipgi suskaityti ir SAKO, RUSAI MELUOJA. nauja. Jis ilgai buvo prieš
vokiečius Prancūzijos fron
ANGLUS.
1,200 centn. miežių ir 3,500 dė visą situaciją. Jisai su Vėliausios žinios sako,
surašyti, kiek kas turi že
Austrai
sako,
kad
rusai
šaukęs visų tautų komite kad streikuoja visos ketu
te.
Dabar,
rodos,
jau
išva

Berlynas praneša, kad pe centn. dobilų.”
mės, gyvulių, mašinų. Są
meluoja
sakydami
paėmę
žiavo
su
savo
draugais
—
an

reitos sąvaitės pabaigoje
skaitoje turi būt pažymėta,
Bet kaip vokiečiai plėšė tus (streikuoja apie 10 tau rios American Brass Co.
prie Izero kanalo, Belgijoj, gyventojus Įsiveržę Didžio- tų darbininkai), liepęs jiems dirbtuvės, išviso 5,000 žmo
kas kokios tautos, kokio ti Bukovinos pasienyje Uscie- glais ir škotais i Egiptą.
čko
miestelį
ir
persikėlę
per
Tarp streikuojančių
”
1.
D.
”
vokiečiai paėmė 350 metrų jon Lietuvon, apie tai nesa nesipriešinti Įstatymams, iš nių.
kėjimo ir kas kokiam darbui
Dnestrą.
yra
daug
lietuvių. Streikie
aiškinęs
jiems,
kad
jie
be
ilgumo anglų poziciją. Nak- koma nė žodžio.
tinka. Toks surašąs buvo
reikalo sustreikavo ir, buvo riai reikalauja pridėjimo
kties laiku anglai buvo pa
padarytas 19 vasario, perei
VOKIEČIŲ RIAUŠĖS
PASKANDINO
FRANCU

sakoma,
darbininkai nutarė 5c. mokesties valandai, su
darę užpuolimą su rankinė
toj subatoj.
LIETUVOJ.
Ypro šiaurėje, Belgijoj, j jau grižti darban. Nešino- batomis po pietų nedirbt ir
ZŲ GARLAIVĮ.
mis bombomis ir norėjo sa
“*
4 *
1
• X’l “X* T'*’
Albanijos
pakraštyje
au

Iš
Petrogrado
atėjo
žinių,
vo pozicija atsiimti, bet vi anglai vėl buvo užpuolę v»; i rėj'o 'tai pasakartikėti7lš‘r<i- pusantros mokesties už virš
RUSIJAI TRŪKSTA
^as "didvyris*’ Gro- laikį. Šitą reikalavimą strei
strų submarinas paskandino kad Lietuvoje, netoli nuo sos jų pastangos pasibaigė kiečius, norėdami išmušt jg
PINIGŲ.
francuzų garlaivį ”Mem- Vilniaus, dviliktoj vokiečių niekais. Vokiečiai paėmė juos is pozicijų, kurias jie hoj, Įaj kompanijos pasam- kierių komitetas įteikė kom
nuo anglų pa ve rze. Vokie- dytas agentėlis, nes tikrojo panijos atstovams ir pasa
Rusijos laikraščiai pa phis.”
armijoj buvo didelių riau 280 anglų nelaisvėn.
ciai užpuolimą atrėmė.
Į darbininkų vadovo kapitali- kė, kad nė vienas žmogus
skelbė, kad rusų valdžiai
šių. Sukilę Girmantų so
reikia karės reikalams dar
VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
darban, pakol tie
džiuje kareiviai užmušė Užpuolimas nepasisekė.
laikraščiai taip nv
negarbifeaiui- negrįžš
j:J___ ____ __„
2,000,000.000. rublių. Tuos
Anglijos valdžia pareika lieutenantą Raache. Už tas Ties Berezina rusai buvo! Anglijoj išlipyta prokla- na ir didvyriu
nevadina. tIr.. reikalavimai nebus išpildyti.
^pinigus reikės kur-nors pa lavo, kad parliamentas pa riaušes kariškas vokiečių padarę ant vokiečių užpuo- macijos, šaukiančios
-1’ - - 1kariu-į dabar
’ 1
pasirodo, kad ištikru- Kompanija reikalavimus at
skolint, o žmonės turės ati skirtų da $2,100,000,000 ka teismas pasmerkęs 40 karei limą, bet jisai sutirpo vo menėn naujokus tarp 18 ir jų darbininkai nemano Gro- metė ir nori streiką sulaužy
duot.
rės reikalams.
vių ir oficierių sušaudymui. kiečių ugnije.
19 metų amžiaus.
I holio klausyti. Pereitoj ne- ti. Taipgi bus didelė kova.

Rusai paėmė
Turkų tvirtovę.

iD

—

-

Didelis streikas Ansonijoje.
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paskubėti atsakyti į minėtą
iššaukimą, ir pranešu, kad jei
negausiu iš Tamistos atsaky
mo per 24 vai. nuo gavimo šio
laiško, tai duosiu mano įgalio
tojui apie viską-ką raštu pra
nešimą ir Tamsta trečiųjų
teismo tvarkos įpročiais busi
paskaitytas nuo teismo atsi
sakiusiu.”

Peržvalga.
KUN. LAUKAITIS NE
STOJO GARBĖS
TEISMAN.
Atėjusi iš Petrogrado
"Naujoji Lietuva” praneša
apie incidentą, įvykusį tarp
durnos atstovo kun. Laukaičia ir studento A. Suginto,
tarnaujančio
Petrogrado
Lietuvių Draugijos nukentėjusiems dėl karės šelpti
komiteto raštinėje. Sugin
tas patraukė kun. Laukaitį
trečiųjų teisman ir kreipėsi
pas inžinierių V. Belskį,
prašydamas jo patarpinin
kauti. Manome, kad ne bus
prošalį, jeigu tą skundą per
spausdinsime, nes jis apš
viečia kunigo dorą ir po
draug parodo formą, kaip
traukiama kaltinamas gar
bės arba trečiųjų teisman.
Štai forma:

Kun. Laukaitis ir dabar
nieko neatsakė. Todėl su
lyg garbės teismo priimtų
papročių, jisai dabar skai
tosi pats prisipažinęs prie
daromo jam apkaltinimo ir
podraug nustojęs doro žmo
gaus garbės.

SAKO, REIKALINGA
NAUJA PARTIJA.
Kairiųjų tautininkų min
ties reiškėją "Ateitis” atra
do, kad dabar esančios lie
tuvių politikinės partijos ne
atsako gyvenimo reikalavi
mui ir todėl esanti reikalin
ga nauja partija. Ji remiasi
tuomi, kad nė socialistai, nė
klerikalai, sulyg jos nuomo
"Inžinieriui Vaclovui Biels nės, skelbiamų savo idealų
kiui.
gyveniman įkunyt nega.i.
"Gerbiamasai!
"Maloniai meldžiu Tamstos Anot jos —

neatsisakyti būti mano tarpi
ninku traukiant trečiųjų teis
man Valstybės Durnos atsto
vų kun. J. Laukaitį, kurį aš
kaltinu:
”1) kad jisai šio lapkričio
mėnesio pradžioje, ar pats nu
ėmęs kopiją uždaryto rašyto
man M. Šleževičiaus privati
nio laiško ar nuo ko kito ją
gavęs, leido sau pačiam ją
skaityti ir kitiems rodyti bei
skelbti;
”2) kad jisai, iškraipyda
mas minėtojo nepriderančio
jam laiško turinį, leido sau
šmeižti mane ir tvirtinti kaip
man į akis taip ir kitiems as
menims. buk aš, tarnauda
mas Petrogrado Lietuvių
Draugijos nukentėjusiems dėl
karės šelpti Komiteto raštinė
je, kurio Komiteto pirminin
ku yra jisai, atstovas kun. J.
Laukaitis,
varęs
intrigas
prieš jį. Laukaitį, stengęsis
paimti Draugijos Komitetą į
savo rankas ir norėjęs priduo
ti tam Komitetui politikinę
spalvą.
"Prašydamas, kad teismas,
išradęs prirodytu šį mano kal
tinimą, autoritetingai apvertintų tą atstovo kun. J. Lau
kaičio pasielgimą etikos žvilg• sniu.
"Pagalios, kadangi kun. J.
Laukaitis pats būdamas ir
elgdamasis šiame atvėuje,
kaipo visuomenės veikėjas,
įžeidė mane visuomenės dir
voje tarnaujant, todėl meldžiu
pasistengti konstruoti
tei
smą iš visuomenės veikė
jų, būtent iš penkių as
menų. Norėčiau, kad iš ma
no pusės teisėjais butų vie
nas Valstybės Durnos atsto
vas, geriau ne lietuvis, antras
— lietuvis, visuomenės veikė
jas.
”Su tikra pagarba
’IA. Sugintas.
"Petrapilis.
"Laipkr. 29 d. 1915 m.”

Inžinierius Bielskis, ga
vęs šitokį įgaliojimą ir apsi
ėmęs tame reikale tarpinin
kauti, įteikė kunigui Lau
kaičiui šitokį laišką:
"Valstybės Durnos Atsto
vui Kunigui Juozapui Laukai
čiui.
"Gerbiamasai!
"Čionai pridedu studento A.
Suginto laiško kopiją. Iš jos
Tamista pamatysi, jog aš esu
įgaliotas būti jo tarpininku
patraukiant Tamstą trečiųjų
teisman. Kaltinamas nuro
dytas taip-pat tame laiške.
"Meldžiu
Tamstos arti
miausiu laiku pranešti man,
ar Tamsta priimsi teismą ir
kas bus iš Tamstos pusės tar
pininku tam teismui kons
truoti.
"Petrapilis.
"Lapkričio 30 d. 1915 m.
"Su pagarba
"V. Bielskis.’

Bet praėjo kelios dienos,
o kun. Laukaitis nieko neat
sako. Tuomet igaliuotasai
rašo Laukaičiui apdraustą
laišką šitokio turinio:
"Praėjusio laipkričio mėne, šio 30 dieną vakare įteikiau
Tamstai, kaipo stud. A. Su
trinto įgaliotinis, iššaukimą
Tamstos trečiųjų teisman.
"Kadangi iki šiol nesu ap
turėjęs iŠ Tamstos jokio atsakvmo ir kadangi atsakymas
apie priėmimą ar atsisakymą
nuo trečiu.’ų teismo duodamas
per 24 valandas, todėl šiuomi
antru kartu meldžiu Tamstos

"pirmieji pas mus rodo tik
nežinia kada galimą idealą,
neduodami (arba bent permažai duodami) pozityvių ir
praktikos gyvenime pntaikintinų priemonių tam idealui
įkūnyti (viską suverčia ant
socialės revoliucijos, kun yra
visgi tik subjektyvių vaiden
tuvės įsitikinimų vaisius), o
antrieji (klerikalai) idealu
stato kožkokią ne šios žemės
karalvstę. kame viskas eitų
sulig Dievo valios ir kunigų
nurodymų, praktikos gi gyve
nime bijo kiekvieno naujesnio
apsireiškimo, kiekvienos lais
vesnės minties. Ir vieni ir
antri, todėl, gali minias tik
bovinti, bet nesąmoninti, gali
jas užboviję vesti, bet neįs
tengia naujo gyvenimo formų
sutverti. Reikalinga tat mums
visuomeniniai politikinę or
ganizacija. kuri savo tikslu
pasistatytų ne kurio vieno
luomo gerovę, bet visuome
nės...”

Vilnių užėmus. Turįs po visą BEREIKALO PURTOSI
Lietuvą 141 skyrių. Pačiame
KLERIKALŲ VARDO.
Vilniuje laikąs 4 prieglaudas
Klerikalų "Draugas” ir j
(mišrias) vaikams, kuriose
esą daugiau kaip 300 vaikų, 4 "Darbininkas” labai pyksta,1
prieglaudas našlaičiams ir pa- kad juos kas pavadina kle-1
senusiems, bent kelerius na
mus negalintiems savęs užlai rikalais. Sulyg jų, vadinti
kyti ir 3 mokyklas. Kaip Vil juos klerikalais, tai reiškia
niuje. taip ir visoje Lietuvoje juos šmeižti. Bet štai "Nau
visako stoka. Reikalingųjų jienos" paduoda Chicagos
daiktų kainos be galo didelės. arcivyskupijos
vaidytojų
Daug ko negalima nė už pini prakalbą, pasakytą arcivvsgus nusipirkti. Prieglaudose
vaikučiai neturi kuo apsivilk I kupo Mundeleino priėmimo
Tarp kitoko jis
ti. Dar visi tebesą apsivilkę iškilmėj.
vasariniais rūbeliais.
(pasakė:
"Vilniuje druskos svaras
”We have assembled kere, your !
kaštuojąs 35 kap.. žvakių sva grace, in the name and authority
ras—1 rub. 50k.. degtukai 8 of the holy see, who appointed you
kap. dėžutė, pora batų — 30 r. archbishop of this province; in the
Kauno gubernijos janavoje name of the arehdiocese which you
rugiu pūras — 7 rub. 50 kap., will govern; in the name of the
lašinių svar. — 80 kap. ir t.t.” Catholic people of Chicago and vi-

Visą maistą vokiečiai rek
vizavę ir išvežę Vokietijon.
Lietuvos girias taipgi naiki
na ir medžius veža Vokieti
jon.
GABRYS PRAPUOLĖ.
"Lietuva" pajieško Gab
rio. Ji persigandus, kad tas
"veikėjas" nebūtų įkišęs kur
galvos. Vargas tuomet bu
tų lietuvių tautai savo ”apiekuno" netekus.
"Lietuva” rašo taip:

dvasiškiją, klerikalus.
Taigi pasirodo, kad mū
siškiai klerikalai (kunigai) j
da nežino tikrojo savo var
do, jeigu jie skaito jį "šmei
žimu."

KAS NEGERAI, TAI NE-j
GERAI.
Nervų liga sergantį asme
nį menkiausias sušnibždėjimas išmuša iš lygsvaros.
Panašiai galima manyti ir
apie tulus musų LSS. cent
ro narius. Kokios tai kū
dikiškos baimės apimti tūli
jų mato didelius pavojus ta
me, kad kokiame ten mieste
iš kelių žmonių susitveria
švietimosi ratelis, tartum
socialistai žmonių švietimo
si bijotų. Vienam kenks
mingu pasirodo, kad sočia-1
listas socialistams prakal
bas laiko, kitam pasirodo
baisiu, kad laikraštyje patilpsta žinutė, trečiam rodo
si, kad privatiški laikraščiai
nuolatos kala suokalbį prieš;
Sąjungą ir t.t.
Visa tai matant liūdnas j
nusišypsojimas praslenka ir
tiktai...
"Laisvė" tečiaus dalyką
paskaito rimtu ir pašvenčia
net dvi laikraščio skiltis, kad
nurodžius drgo J. Šukio be
reikalingą baimę. Sakytu
me "Laisvė" gerai padarė,
tik kam prie nesąmonių de
da da vieną nesąmonę, bū
tent, kad jos nuomonė "la
bai skirtinga nuo ’Keleivio’
nuomonės.” "Keleivis" sa
vo nuomonės juk visai neiš
reiškė. Kaipo laikraštinin
kams reikėtų žinoti, jog už
žinias, po kuriomis dagi pa
sirašo tų žinių pridavėjas, į
laikraštis neima atsakomy- 1
bės. Toji žinutė gi buvo
priduota mums LSS. Vl-to
rajono Agitacijos Komisuos
nario su prašymu patalpin
ti. Netalpinsi — apšaukia
privatišku, "nedarbininkiš- i
ku” laikraščiu. Patalpinom i
— vėl riksmas. Visa tai yra
Apie tą skirtumą "Nau geriausiu liudijimu, kad pas i
Bet sakysim, tegul jau
mus yra kas-nors negerai. '
"A.” redaktorius ir teisybę jienos" rašo taip:
"Buržuazija — t. y. tie
kalba. Tegul jau socialistų
VERTAS PARĖMIMO.
žmonės, kurie gyvena iš tur
idealas negreit gyveniman
to, sutverto darbininkų ran
"The Masses,” radikališĮsikūnys. Ar tad naujoji
komis — stengiasi palaikyti
kas
anglų socialistų mėnesi
organizacija įkūnys savo
tokią tvarką valstybėje, prie
kurios ji galėtu kuolabiausiai nis, puikiai illiustruotas žur- idealus greičiau ? Pagalios,
išnaudoti
Dar- nalas, yra labai persekioja
koki idealą gali turėti par bininkai-gi darbininkus.
kovoja prieš tokią mas kapitalistų ir jų klap
tija arba organizacija, ku tvarką. Jie nori sutvarkyti
čiukų už tai, kad labai atvi
rios tikslu "ne kurio vieno
žmonių visuomenę taip, kad
luomo gerovė, bet visuome joje visai išnyktų išnaudo^- rai kritikuoja dabartinę;
tvarką kaip raštu taip ir j
mas.
nės?" Juk darbininkų ir
"Buržuazijai dabartinė val paveikslais. Už tai yra ap- i
darbdavių reikalai yra taip
stybė yra vienas galingiausių skelbtas boikotas, tad "Mas- i
priešingi, kaip du poliai.
įrankių padidinti savo pelną.
Darbininkų gerovė visuo Todėl ji ir i dalyvavimą vals sės” sutinka daug kliūčių. !
met reiškia darbdaviams
tybės reikaluose, t. y. į poli Todėl lietviai socialistai tu
tiką žiuri kaipo į pelno ir pa rėtų tą žurnalą paremti, už
nuostoli ir vice versa. To
dėl kalbėti apie "visų luo sipelnymo šaltinį. Tuo tarpu sisakydami jį. Metams tik
darbininkai .įieško politikoje tai $1.00. Antrašas yra se
mų" gerovę reiškia tą patį,
ne pelno, bet apsigynimo nuo kantis : "The Masses," 33 W.
ką kalbėti apie džiovintą
pelno darytojų; politika jiems
sniegą.
yra darbas, reikalaująs nema 14th st., New York, N. Y.
žo pasišventimo.
"Maišyti tas dvi politikos
Kada d-ras Harvey paty
ryšis gali tiktai neišmanėlis.” rė. jog kraujas žmogaus kū

O tečiaus daugelis musų
laikraščių mano, kad ne
remti dabartinės valdžios
yra stačiai prasižengimas.
Ypač tokios nuomonės drū
"Vilniuje Lietuvių Komite čiai laikosi i;etuviškujų kle
tas darbuojasi ir vokiečiams rikalų spauda.

šie lietuviai belaisviai
stovi belaisvių stovykloje
A rys, bet laikinai užsilai
ko jie įvairiose vietose ap
skrityje Sensburg:

Jonas Anužis
Abromas Bermonas
Jonas Barvinskis
Marcelinas Bajoris
Jonas Bružas
Pranas Bendikas
Simonas Enikis
Jonas Jurėnas
Petras Jukna
Kazimieras Kutis
Leonas Kalotiletas
Ustinas Leškunas
Justinas Miškinis
Baltramiejus Ozelis
Antanas Paulauskas
cinitv, both lay and clerical, over ' Konstantinas Remeky
\vhom’ you will preside...”
Juozapas Rupšis
Reiškia, pats arcivyskupi Samuelis Silberis
jos valdytojas katalikų vi Pranas žemutis
Tamošaitis
suomenę perskiria į dvi ka- Vincentas
Antanas Vaivada
tegoriji: "lay” ir "clerical." August. Vešnianskas
"Lay” reiškia paprastą ti Ant. Valentinavičia
kinčią minią, o "clerical” — Antanas Vaškelis

"Įdomu butų žinoti, kas pa
sidarė su p. Juozu Gabriu,
apie kurio siuntimą Amerikon
buvo paskelbta dar pereitais
metais telegramų iš Stockholmo. P-as Gabrys buvo
siunčiamas Amerikon Centrąlio Lietuvių Komiteto su tuom
tikslu, idant susižinojus čia
su žinomuoju Rockefellerio
Fondu, kuris darbavosi Belgi
joj ir Lenkijoj.
"Bet p. Gabrys neatvyko.
Dabar mes gauname paskuti
nius 'Lietuvos Balso’ nume
rius iš Petrogrado, iš kurių
matyt, kad ten manoma, jog
p. Gabrys yra senai Amerikokoje.
"Iš to matyt, kad nėra su
sinėsimu ne tik tarp p. Gab
rio ir amerikiečių, bet ir tarp
p. Gabrio ir Centralio komite
to.
"žinodami p. Gabrio stro
Sulyg ”A.»” tokią "visuo pumą. mes iš to negalime pa
meniniai politikinę organi daryti jokios kitos išvados,
zaciją" turėtų sutverti tau kaip tik tą. kad su juom kas
nors turėjo atsitikti. Jeigu
tininkai. "Naujienos ant v jis
yra Francuzijos piliečiu
to atsako taip:
(ko tikrai nežinome), tai tuo
"Mes nesistebėtume, jeigu
met valdžia galėtų jo, kaipo
taip rašytų koks-nors nupuo
iauno vyro, neišleisti. Bet jis
lęs ant žemės Marso gyvento
tuomet būtinai butų davęs
jas, bet kada taip rašo laik
apie tai žinią laišku.
raščio redaktorius, gyvenąs
"Turėjo kas nors nepapra
’šioje ašarų pakalnėje,’ tai
sto atsitikti.”
prisieina manyti, kad jisai
"Ateitis” ramina ”Lietuarba prasimanė tas nesąmo
nes tyčia, nemokėdamas ki tuvą,” sakydama, kad čia
taip sukritikuoti priešingų nesą nieko nepaprasto: ji
jam srovių, arba — kad jo girdėjusi, kad —
ranka rašė, galvos nepasi"Jisai sau gyvena Europo
klausus.
je. 'susitinka' su asmenimis,
"Apie klerikalų politikos
kurie dabar labai 'Letuvos li
darbą mes nekalbėsime, šios
kimu’ susirupine ir net 'Di
šalies politikoje jie aiškios
džiajai Lietuvai skiriamus"
pozicijos dar nėra išsidirbę,—
laikraščius leidžia, na, o delnors žinoma, svajonėmis apie
ko Amerikon neatvažiavo, tai
dangaus karalystę jie nepasi
turbut jis tik vienas ir težitenkina. Bet kas dėl lietuvių
no.
socialistų, tai jie atsiliepia į
Neatvažiuoja, nes turbut
kiekvieną svarbesnį šios ša
lies politikos klausimą: beto da nepravalgė tų $2,000, ku
jie yra politiškos partijos na riuos klerikalai jam pasky
riai. ir kaipo tokie jie daly rė, kaipo "nukentėjusiam
vauja visuose tos partijos
nuo karės.”
darbuose.
"Tūli žmonės iki šiol ma
nė. kad naujasis ’A.’ redak SKIRTUMAS TARP BUR
torius šiek-tiek nusimano apie
ŽUAZIJOS IR DARBI
socializmą.
Pasirodo.
jie
NINKŲ POLITIKOS.
klydo.”

DIDELIS VARGAS
LIETUVOJ.
Laikraščiai praneša, kad
Stokholmo lietuvių komite
to narys d-ras Senderbergas
(švedas) aplankęs Lietuvą
ir patvres šitokių dalykų:

BELAISVIAI LIETUVIAI VOKIETIJOJE.

ne nestovi ant vietos, bet
cirkuliuoja, tai jis apšauk
tas tokiu kvailiu, kad per 10
metų pas jį nenuėjo nė vie
nas ligonis gvdvties. Šian
dien gi ir maži vaikai žino,
kad kraujas cirkuliuoja.

Apskrityje Lyck.
Pranas Aidas
Petras Bušmanas
Kaz. Bartuševičia
Juozapas Bakanas
Kaz. Bakulinaitis
Antanas Dumeika
Juozapas Dransulys
Jok. Davydavičia
Valer. Einarys
Andriejus Girpa
Jonas Ješmantavičia
Jonas Grominas
Enrik. Jozefoviče.
Kaz. Gintautas
Ola Klav
Mykolas Kiškis
Petras Lukošius
Ant. Laurinkus
Juoząs Lupaitis
Vlad. Matusevičia
Stan. Mičiulis
Bron. Michalauskis
Kazimieras Movzejus
Bened. Mieskumis
Alyzas Madeikus
Juoz. Marcinkevičia
Jonas Navickis
Pran. Aštrauskis
Jonas Puodunas
Juoz. Petinenas
Blaž. Pivoravovas
Konst. Strelčiunas
Aleks. Sulla
Jonas Slirvas
Jurgis Švarcas
Jonas Zuikys
Andr. Tinauskis
Petras Tojanskis
Jonas larelka
Pranas Vitkus
Jul. Voinitovis
Ant. Vaškevičia
Albert. Zalickis
Juoz. Jccaskis

Apskrityje Loetzen.
Juoz. Aleksynas
Kaz. Armonavičia
Jonas Andrulaitis
Antanas Bulovas
Nikodemas Dirginčius
Pranas Emotavičius
Kaz. Ezerskis
Stan. Gesna
Pov. Grigaliūnas
Domin. Gryšius.
Mykolas Gemutis
Pranas Jurkus
Juris Kuršys
Mykolas Kunca
Jonas Kavolis
Juozas Karlau
? Lapajevas
Ant. Linėjus
Juoz. Lašinskis
Juozapas Leskauskas
Jonas Nikaliunas
Pranas Mačiulis
Ant. Medževepris
Stan. Medeika
Jonas Močiulis
Pr. Miramonovas
Jonas Mašalovas
Jonas Novosedovas
Pranas Nyderis
Jonas Norbutas
Jonas Norvaiša
Ant. Puštenojus
Pranas Pauga
Ant. Petrauskas
Mot. Plačius
Izid. Petrokas
August. Stunžė
Petras Zavackis
Juozas Stanis
Ant. Stujusta
Myk. Sveikauskis
Ant. šemulis
Myk. šaškus
Kazys Tarvajems
Jonas Upiaputis
Petras Venckus
Mykolas Volskis
Juoz. Vasiljevas
Petras Vasilevičia
Jonžs Vingis
Jonas Vaitkevičia
Pranas Vareika
Myk. Vasilauskis
Jonas žvigas
Juris Adomaitis
Vi ne. Adomaitis
Aleks. Andronus
Aifip. Alokijonis
Vinc. Ančereviče
Kusma Augustovas

#•
1.-

į Ant. Pinkevičius
Vincas Banys
Kaz. Anužis
Kazimieras Puodelis
Juras Burba
Stan. Bružis
Izidorius Barčas
Stanislovas Gampara
Juozas Bučkys
Antanas Badkeviče
Ivanas Povilaitis ,
Bernardas Blugis
Ignacas Bočanskis
Kaz. Povorotnikas
Pranas Burauskas
Ivanas Prišmontas
Bron. Bruzgalviče
Aleks. Barkauskis
Dom. Paulovskas
Aug. Dudėnas
Jonas Butkevičia
Ivanas Petraitis
Ant. Dombrovskis
Stan. Bazeris
Stan. Pacevičius
Juoz. Drebinskis
Antanas Brazius
Ivanas Pikčiunas
Ant.
Dumblevskis
Adomas Butkevičia
Vincas Petraitis
Grig. Dovnoroviče
Jonas Balnui
Antanas Petraitis
Juozas Dirša
Juozas Budnis
Mot. Pranevičius
Vincas Danalaitis
Mari. Boršvenskis
Juozas Rašis
Juozas Debeikis
Antanas čelkys
Ludv. Raštaikis
Viktoras Drungilas
Jonas Delidemius
Kasp.
Razmundas
Juras
Dzinkovskis
Petras Damaševičia
Petras Rudjance
Balt. Dumčius
Antanas Firepučas
Vinc. Rudzevičius
Pranas Galdikas
Jonas Fabianskis
Antanas Rimkus
Ivanas Galdikas
Petras Gudauskis
Antanas Rentnikas
į Ignacas Gedminas
Antanas Gošva
Pranas Rinkevičius
Ivanas Gervilius
Ant. Gerdimi.iskis
Domininkas Repšius
Kazimieras Grimca
Juozas Gineika
Stan. Rinkevičius
Ivanas Girdius
Stan. Gadeikis
Antanas Zarapas
Kaz. Geršva
Petras Grigalaitis
Stanislovas Surva
Ben. Gauriltšikas
Petras Gudaviče
Antanas Sandėris
Vaclovas Grašis
Antanas Gudovskis
Nikod. šėkas
Pranas Jasik^s
Juozas Gabalas
Grigorius šelpa
Aleks. Jarulevyčia
Juozas Geležinis
Teof. šidlovskū?
Povilas Jakštas
Kastulis Gelaitis
Jonas Jurka
Antanas šimkaitis
Ignacas Glušeris
Stan. šimkanis
Petras Indriulis
Juoz. Grigorovič
Antanas šimkevičius
Bronislavas Jokantą
Antanas Gadelis
Pranas Šimkus
Klem. Jurgelis
Antanas Gruzdąs
Kasparas Šimkus
Petras Janušoničia
Jonas Gimbulavičia
Ivanas šimuntas
Myk. Junaitis
Jurgis Jarulaitis
Jonas Jučas
Leonardas šišnevskis
Jonas Jurkštis
Ivanas Siekis
Martynas Eisis
Domininkas Jotautas
Ivanas šnipas
Kaz. Jančas
Jonas Karlovas
Antanas šiulis
Juras Jaršiunas
Ant. Kasparaitis
Feliksas Sereikis
Aug. Kalpokas
Juozas Jadelis
Klem. Sidorovičius
Ant. Krušinskis
Romualdas Janušis
Ivanas Zikas
Petras Jovaiša
Jonas Kruminas
Ivanas Šileika
Ignacas Jelinskis
Dov. Klivinskis
Juoz. Staševičius
Ivanas Jelinskis
Juozas Kadinas
Vlad. Šiušnis
, Tamošius Jagėlo
Petras Lokaitis
|
Aleks.
Jonaitis
Vinc.
Stanevičius
•
F.dv. Lukauskis
Pr, Stankevičius
l Pranas Kairys
Juoz. Leveckis
Kazim. Stančikas
Simonas Kačiulis
Baltrus Lakotas
Mikolas Strockus
Pranas Kačiušis
Pov. Lukaševičia
Kaz. Keturakis
Stanislovas Sungaila
Vinc. Lasdauskis
Ivanas šmatockis
Ludv. Klimaviče
Mot. Michailovičia
Povilas Sireikis
Pranas
Kontrimas
S+an. Mantovydas
Ivanas Skrodianis
Ivanas
Kovalevskis
Kaz. Matuševičia
Ivanas Saharka
Juozas Kvietkus
Pranas Markūnas
Kaz. Sokolovskis
Petras Kudukis
Tlarij. Malionokas
Liudvikas šiukis
Feliksas Kupreviče
Mik. Mazirskis
Juozas
Žilinskas
Vinc.
Keraševiče
Domin. Mikuckis
Frydrikis
Steinertas
Vinc.
Karsokas
P^t'-as Mesevičia
Ivanas
Stangvila
Ant.
Kasdaileviče
Vlad. Nainvčia
Ludvikas šiupis
Antanas Karklius
Tam. Olišauskis
Leonas Saburas
Sim. Kapustoviče
Jonas Odinas
Kaz. Saburas
Juoz. Krukovskis
Pov. Paeroreclris
Antanas Sastartas
Pranas Kriševiče
Sim. Pelatrauskis
Pranas Stankus
Nikolajus
Kadzis
Aleks. Petrauskis
Petras Zarcevičius
Ant. Kašaievskis
Pranas Pi^alis
Povilas Strušis
Peliksas Kumbrotas
Jonas Petrauskis
Ivanas Kubelis
Mikolas Šimkūnas
Vac. Petroševičia
Leonas ševeovas
Ivanas Laureikietls
Afartin. Platmonas
Vaitiekūs šeikis
Juozas
Lavrinovič
Kaz. Panlanskis
Rapolas
Leonas
Juras
Strumskis
Bened. Pilihaitis
Ivanas Stikeraitis
Juozas Lindę
Aleks. Panlauskis
Vinc. Snapkovskis
Pet. Lobanovskis
Bron. R°icevičia
Juozapas šėmis
Petras Loksikas
Jungas Rimkų*
Juiionas Tirylis
Ustinas Loševiče
Aleks. Rumboltis
Bron. Trivalas
Simonas
Lavkaitis
Petkas Rasmus
Antanas
čepkovskis
Tvanas
Laužis
Tadas Rukšonis
Pranas čerkas
Pranas Lukovskis
Mot. Stasnlaušikas
Juoz. Tamošaitis
Konst. Leščas
Antanas Sadolskis
Juoz. Tnška
Ivanas
Makarskis
Jungas šiška
Antanas Tarvainis
Antanas
Martišius
-T. Stechvanavičia
Juras čėsna
Juozas Martyševskis
P"an-><s Stasevičia
Adolf. Tilkevičius
Luk. Matuleviče
Karolius Stefanionis
Jonas Ūdra
Mikas Mockaitis
Pnn. či»”ranovas
Feliksas Unskis
•
Kaz. Mockevičius
7i>. šlička
Zenonas
Undžius
Antanas
Milevskis
Antanas šilonis
Juozas Vaineris
Vincas Milčius
-T”ozas .Paulis
Petras Vaišneris
Ivanas
Miniatis
Vincas šlvžas
Ilija Vaitkus
Simonas Miškinis
Juozas šuolis
Vlad. Valentinovičius
Ivanas Mickevičius
Juozas šriois
Feliksas Veitas
Ipol. Modestoviče
Simanas Skrabis
Juozapas Velionas
Vlad. Milaševiče
Juozas S tėra
Vincas Vilemaitis
Leonardas Mačiukas
Andr. Stromhergas
Valer. Vilimas
Ant. Mačiulaitis
Jnna<« Zairevičia
Kaz. Macius
Jefimas Vitkovskis
Jokūbas šnerė
Vincentas Vladička
Konst. Marcinianis
Mart. švedrevičia
Kaz. Voičialis
Povilas
Mučias
Vlad. Stanevičia
Tamošius Volynec
Ivanas Mačelinskis
r*r‘m. Tilušauskis
Kaz. Vilčinskis
Mot. Matušaitis
Pranas Tilvikas
Leonas Vasilevskis
Juozas Nasmoviče
Tadas Canaras
Kaz. Vaičius
Jonas Nasvytis
Kaz. čechanavičia
Kaz. Noreika
Juozas Varnas
Vai. černeckis
j Petras Vaičiūnas
Martynas Norkus
Petras TTkanis
Viktoras Novickis
Juozas Vaičiūnas
Aleks. Valukevičia
Juozas Nvkartas
Ambr. Valiūnas
Domininkas Visgirdą
Petras Vasilijunas
Ivanas Ošiunas
Petras Vainauskis
Antanas
Obelienis
Franc. Vaiculis
Myk. Veitsamas
Kaz. Vilinas
Juozas Petruosis
Pranas Vaseliauskis
Kaz. Petraviče
Adolfas Varnelis
1 Kazim. Ciautis
Myk. Kaz. Vičas

Stovykloj Halbe.
Rom. Abramaitis
Jok. Adomaviče
Kasparas Endrikis
Ant. Apulskis
Edv. Armatoviče
Dom. Augštika’nis
Ant. Ambrozaitis
Ignacas Bočanskis
Ivanas Bakšis
Pranas Balis
Stanislovas Beineris
Petras Bilackas
Juoz. Beliakovskis _
Konst. Belskis
Juozapas Berkis
Kaz. Bematanis
Ivanas Bičelis
Juoz. Brazovskis
Ignacas Briedis
Stan. Brinšas
Ant. Budreckis
Pranas Budnikas
Ivanas Belskis
And. Bergmanas
Klemensas Balta

X*

ATEIS LAIKAI.
Ateis laikai, kad sprogs mintis.
Nušvis tamsoj kaip kad žaibai,
Vergams truks pančiai ir nukris,
Suskambs džiaugsmų aplink balsai!

Ir sudrebės seni dievai,
Kad vainikuoti grius stabai!

Nušvis dangus, Dievs nusijuoks,
Pasklvs gaida bendrų jausmų.
Linksmai ratu sukibę šokš
Puriai laisvųjų angelų —
Dievą pagerbsim kai reikės.
Nes Dievs su mumis atjaunės.
J. B. S.

ŠELPKITE VISI NUKENTĖJUSIUS
BROLIUS LIETUVOJE!

x
KELEIVIS

3

Už pagarsįnimus nei redakci-įtu pardavinėji I.W.W. lite-! SAN FRANCISCO, CAL.

BALANTYRE,
ar iš tų miltų bus kunigėliui Aukų surinkta nukentėragaišio, tai laikas parodys. jusiems nuo karės pašelpti Į “Keleivio” Skaitytojus.
Scotland.
Mes visgi esam lietuviai.
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«u n.e ,del į™10’ du?k. ma.n
Gerbiamieji:*Gerbiamieji
:*- kurii# pre
pre-
Taip ir užsibaigė tas or $13.16, už ką tariame publi
Vasario 6 d. š. m. įįvyko į Organizuoja šv. Juozapo
kai ačiū.
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i
be
pinigų.
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pradėjo
rėi
tiems už maža pinigų apgarsiniganizavimas
sau
įrankio
bei
čia viešas susirinkimass su* draugiją sau į pagalbą.
kite atnaujinti, nes sulyg kramus netikėti ir pinigų nesiųsti kti, ko tu nori nuo manęs.
jokių kunigui gerų pasiseki
tikslu
sustiprinti
SLA.
kuo-J
sos
taisyklių priversti busim
nepersitikrinus jųjų žadamais
• o i,*
t • y t\ • ’
Musų dvasiškų avelių ga- mų.
Geležėlė sako, jog socia
Ten
buvęs.
sulaikyt.
Taipgi meldžiame
daiktais. Dažniausia tokie skel listai Baltimorėj skebavo t. pą ir San Franc. Liet. Dr-ją. rry tojas matomai dėlto, kad
Kas
mums
rašoma.
ir savo draugus pakalbint už
bimai esti tik pigi apgavystė ir
Kadangi vietos anglų lai- : pats Perdaug nutuko ir tinsirašyti "Keleivį” kaipo tik
iš negudrių žmonių pinigų vi y. dirbo tą darbą, kad ChiCLEVELANI), OIIIO.
tai lyg tąs
cagos
darbininkai
streikavo.
rai darbininkišką laikraštį,
kraščiuose buvo paskelbta gi
“ pasikrutyt,
’’
liojimas.
Prie
ko
eina
kunigijos
kuris
prie kiekvienos progos
Assumption,
III.
—
Lietu

tinginys
piemuo
pasirūpina
Kada pasakiau, jog I. W. W. apie čia organizuojamą lie
šventai
gina darbininkų rei
vių čia randasi 3 šeimynos
auklėtiniai.
dirbo tą darbą, ką būdamas tuvių draugiją, taipgi pa- sau pagelbininką šunį; mu
kalus.
Baltimorėj patyriau, ir Bal- tilpo ir platesni straipsniai sų piemuo nusprendė sau į Į Man nesmagu rašinėti ko ir iki šiol buvo 2 pavieniai.
Mainydami adresą būtinai
(ORESPŪNOENCkiO' timore
I.W.W. sakė, jog apie Lietuvą, kurią patiko pagalbą suorganizuoti nors respondencijas ir užimti be Sausio 30 d. nakčia anglių turit priduoti SENĄJĮ ir
dirbom todėl, kad jie nepri da liūdnesnis likimas, negu švento Juozapo sąjungą, nes reikalingai laikraštyje vie kasyklose likosi gazų eks- NAUJĄJĮ adresus. To nepaKENSINGTON, ILL.
guli prie I.W.W., tada Ge Belgiją, susirinkiman atsi vyčių, mat, negali suorgani tą, apie tokius piktos valios pliozijos sudegintas Alek darius, permainyt adreso neMainant adresą užI.W.W. prakalbos.
ležėlė išvadino mane mela- lankė nemažas būrys lietu zuoti.
žmones, kaip tai musų gel sandras'Anckaitis. Nuga galima.
tenka
parašyt
atvirutę, nes
vių. Susirinkimas buvo pa- Sausio 19 d. kun. J. Nor- tonieji „vyčiai.” Bet esu bentas ligonbutin i kelias tas pigiau ir parankiau.
Vasario 13 buvo čia I.W. gium ir t.t.
W. prakalbos.
Girdėjau Ant galo mato, kad socia vizdingas. Pirmiausiai per butas aplankė musų mieste priverstas atlikti, savo prie dienas pasimirė. Iš ligonDaugelis skaitytojų mainy
daug prakalbų ir mačiau listai stato klausimus ir kri skaityta protokolas, iš ko lį Blantyre ir pasakė mums dermę. Cleveland’o „vyčių” bučio likos pargabentas 6 d. dami adresą arba klausdami
kalbėtojų, tečiaus tokių rėk tikuoja, o jis negali atsaky susirinkusieji galėjo patirti prakalbą šiokio turinio, kad 25-to štabo korpusas taip vasario. Palaidojo anglia ko-nors, parašę laišką neužkli
Išrinkta girdi reikia atskirti gerą pradeda veikti, kad šiandien kasių unija, prie kurios ve juoja ir prilipina tik už lc.
snių nemačiau. Kalbėtojai ti į klausimus, uždaro dis kame dalykas.
markę.
Persergime visus,
bemoksliai žmonės, negali kusijas, ir šaukia į debatus, nauja 1916 metams valdy nuo brudo, aiškindamas, jog mums Clevelando lietu lionis prigulėjęs.
Taipgi kad tokių laiškų niekados ne
ba, kurion įeina: J. Adams jeigu darbininkus po žeme viam socialistams ir pirmei prigulėjo prie dviejų angliš siųstų, nes Amerikoj ar laiš
atsakančiai išaiškinti daly ant kurios dienos nori.
ko.
Jeigu eitų rimti debato- — pirm., K. Norkus—sekr.; užgriūtų ir jie ten išbuvę viams jau pasirodė jų to kų draugijų, iš kurių velio kas užlipytas ar neužlipytas,
nio giminės gali gauti 3,500 turi būt pridėta markė už 2c.,
Pirmininkas perstato J. riai, butų galima eiti ir da- J. Lavicky — pirm, padėjė per dvi ar tris dienas liktų darbo vaisiai.
tą laišką numeta arba
dolerių. Velionis paėjo iš kitaip
Simashką, kaipo „gerą ir rodvti jų silpnumą, bet su ju; V. Arimavičius — kasi si atkastais ir gyvi išgelbėti,
reikia
už
jį primokėt adresa
Štai
tos
nežmonių
grupės
Suvalkų gub., Mariampolės tui.
seną veikėją.” Tuojaus pa l.W.W. „kalbėtojais,” reik ninku; J. Pagee, J. Doykus tai jiems visupirmiausiai
pavyzdžiai: Nuo šio pavieto, Jevaravo valsčiaus,
sirodė kas per „kalbėtojas.” tų apsiginkluoti, nes iškeltų ir J. Bolinskis — kasos glo reikalingas butų maistas. darbų
”KeL” Administracija.
laiko
pradėjo
siuntinėt tam- Igliškėlių kaimo. Liko tė
Sakinių nemoka surišti, muštynes, t. y. jie patįs bėjai. Daktaro kvotėjo ko- Taip, girdi, išalkę žmonės
šnipus, panašius, kokie vai ir broliai Lietuvoje. Sa Cedar Rapids, Iowa.—
maišo viską, nieko negali kumščia norėtų priversti, misijon: J. Kolbin ir V. Ari dvasiško peno — nepasakė, tikru
Rusijos šnipai. Tokie kęs turėjo seserį Kanadoj. Sausio 29 d. vakare buvo čia
ma suprasti, ką žmogus no kad su jais sutikti. Ką pa mavičius.
kad kunigija tuos žmones iš yra
šnipai
atsišymėjo. Pirmą Giminės lai kreipiasi pas
ri pasakyti; kad „mes” (t.y. rodė jų prakalbos, o labiau Nutarta, kad apart mėne alkino — kada pasijuto liuo- žingsni padarė
LSS. 239 kuopos balius.
30 saus. SLA.
I.W.W.) labai mokyti, žino siai atsakinėjimai į klausi sinių mokesčių į SLA. kuo eais, puolėsi prie skaitymo.
Laike šokių buvo skrajojan
Julius Raugelis
14-tos kp. prakalbose. Vyčių
me kada atsirado gyvūnai mus. Pas juos jokio rimto pą, mokėti 25c. mėnesiui nuo Kunigai neturėjo spaudos, generolas
ti
krasa. Dovanas laimėjo
Box 435, Assumption, III.
M.
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tuoj
argumento
nėra.
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ant žemės... Manau sau. da
Lietuvių Draugijos katalikai nieko neveikė, tai puolėsi prie socialistiškų
Žmonių buvo mažai. Au nario
visokie
bedieviai
pristeigė
P. M. — moteriškas piršti
jokis mokslinčius nedarodė,
palaikymui, bet kurie norė
knvgų pardavinėtojų ir pra Elizabeth, N. J.— Atvy naites
savo
laikraščių
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pradėjo
; A. Armonienė — lai
kada gyvūnai atsirado ant kų surinko $2.10.
tų prigulėti tik į Lietuvių
dėjo
klausinėti,
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jie
per
Socialistas.
kęs
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čionai
ir
eidamas
gat

kraštį metams; M. šalaikiužemės, o jau Simashka žino.
Dr-ją, tai tie užmoka įstoji tuo, sulyg kun. N. nuomo vieni, kokios pavardės ir t.t.
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pastebiu
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lango.
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Žiūrėkite,
girdi,
kad
jus
į
cializmas.
tūkstančius tautų ir tūks BRIDGEPORT, CONN. mokestis. Lietuvių Draugi
reikalaudamas ir daugiau, nu. Jauna mergaitė už bu Žmonių buvo gana daug
tančius tikėjimų...” Ir vėl L. š. Fondo Komit. įlydai. ja stato sau uždaviniu įkur Škotiją neįsileistumėte dau kaipo
„vyčių” generoliui, feto (baro) alų šinkuoja, o ir kuopai liko pelno 12 dole
žau tokių šlamštų, aš prie
manau sau, tas žmogelis
ti knygyną.
reikalingu
„faktų.” T
Jau
neužilgo
sukaks
pora
'kęks tai vyriškis guli saliu- rių.
to pridurčiau: „Kataliko,”
• A. A.
turbut neskaito nei laikraš
laimė,
kad
dar
buvo
neišsimetų,
kaip
susitvėrė
BridSusirinkiman
nuo
anglų
ne ant nudėvėtos kanapkos
„Draugo” bei kemešinio
čių... Įdomu, kokioj knygoj
skirsčiusi visa publika, tai ir dejuoja.
Klausiu kam Gilbertille, Mass.— Prieš
rado suskaitytas tautas ir geporte L.Š. Fondo komite laikraščių atėjo keli repor „Darbininko.” Kun. N. vie- užpultieji
rado
nemaža
už

tas.*
kurį
visuomenė
išrinko,
teriai,
kurie
stebėjosi,
kad
čia
tą
valkatą
ar paliegėlį į kėlės sąvaites susitvėrus čia
toie nurodyt, kokiais šlamš
užva -dijimus jų ir tikėji
tarėjų
ir
„vyčių
”
mulkius
pasitikėdama
jų
darbštumu.
San
Franciscoj
randasi
tiek
laiko. Patiriu nuo jaunos
tais yra šie laikraščiai, iš
mų?
Į komitetą įnėjo visi pirmei daug lietuvių. Žmonių išti- keikė ypač „Keleivį” ir ki nosį nuleidęs išsinešė lau šinkorkėlės, kad tai jos "pa j laisvai draugijai, musų kaSako: „Žiūrėkit skrusdės, i viai. Rodos, reikėtų paro
: talikai tuoj sutvėrė ir savo
kan. Kad ne tie žmonės, tai
turi vienybę, o žmonės vie dyt veiklumą, bet yra visai krujų prisirinko pilna sve tus darbininkiškus laikraš gal tie vaikinai butų ir visai pe,’’ serga ir čia guli. To- bažnytinę, tik ar žinote konybės neturi... Mes I. W. kitaip, negu musų pareigos tainė, nes atėjo ir tie, kurie čius. O naskui pradėjo aiš sumušti; nes aš patsai ma iiaus patiriu, kad tas ”pa- I kiuo tikslu? — Ugi, kad iš
W. organizuojam darbinin reikalauja. Pabaigoje 1914 buvo visai suamerikonėję ir kinti reikalingumą darbi čiau kaip „vyčių” generolas nė” turi tris locnus namus, mušti laisvos draugijos na
kus panašiai kaip skrus ir pradžioje 1915 metų, mi gal gėdijosi lietuviais va- ninkams organizacijos. At- laikė dešinę ranką kišeniuj kad prieš du metu jam dak rius. Tuoj pradėjo gązdintarai uždraudė varyt smuk ti, kad jie tai padarysią ir
dės...’’ Čia biskį apsistokim nėtas komitetas biskį veike. dinties, bet kad iš anglų lai sakančiausia — tik ne dar ir vis kaž-ką kilnojo.
kraščių
patyrė,
kad
ir
mes
lininko
biznį, bet jis pasvei jau vieną buvo užpuolę, tik
bininkams,
bet
jų
išnaudoant tų skruzdžių. Pasirodo Štai: surengė prakalbas 18
esame
žmonės,
kurie
kaipo
kęs
kiek
vėl jį pradėjo ir da jiems nepasisekė juodašim
toiams — yra šv. Juozapo
„Garbė” už tai musų Ro
kad Simashka nepažįsta d. spalio, 1914 m. (kalbėjo
tauta
turime
teisę
gyventi,
sąjungą. Ar žinote,
rbi- mos agentams, kurie nepa bar vėl sergąs. Namie ne ! tiškas darbas. Pradėjo sa
skruzdžių gyvenimo, ir jei L Šūkis), surinkta 21 dol ir
irgi
pasijuto
lietuviais
jie
gulėti, nes jam sma vo kuniginiuose laikraščiuo
rinkai,
kodėl
kuni
ms
pažįsta, tai nori suorgani- 35c. Nuo visuomenės dele
• v miršta per savo laikraščius nori
besą.
giausia
smuklėje. Ir taip se blevyzgot, kad laisvos
niršo tą sąjungą?
ais- ir pamokslus sukurstyti ir
zuot da baisesnį kapitaliz gatų priimta 34c.; nuo ba
reik paversti musų jaunuomenę vargšas galutinai save nai draugijos nariai yra visi
kiai pasakė, tik trup
mą.
liaus, kuris įvyko 13 d. va Buvo susirinkusių daug ir pagalvoti, kad supra
A. Ambrazas. „grinoriai,” tai jie, lietuviš
nie- į panašius išgamas ir į dras- kina.
Skruzdės turi vergus, ka sario, 1915 m., pelno liko 17 Prūsų lietuvių, tarp kurių Ringus kunigo siekiu Esą
ki airišiai, išvaikys juos.
reivius, kurie eina užka dol. 15c., bet apmokėjus pra ir kun. Petraitis. Jie ypač tokia sąjunga galėtų urti kytojus darbininkiškos klesos
žmonių.
Tik
klausimas ar tamsa nu
Brighton,
Mass.
—
Vasa

riaut kitus skruzdynus ir kalbų lėšas $6, liko tik 11 žingeidavo Lietuvių Globa spaustuve ir tolesniai leisti
S.
šilkasparnis.
veiks
šviesą ir tiesą.
rio 6 d. krikštynose pas Kaužkariautas skruzdės parsi- dol. 15c. Nuo baliaus su iš Prūsų Lietuvos paim "Išeivių Draugą,’’ nesą jam,
A. G. Giltbertvilietis.
cerauskius susirinkus sve
vanįli, kad jos vergautų, nerstatvmu komed. „Neti tiems nelaisviams šelpti, ku račiam nepatogu tas dar
AKRON,
OHIO.
čiams
ir
besilinksminant
iš
taip kaip mes dabar ver kėtai,” kurį surengė LSS. 41 ri tai draugija įkurta 1914 bas dirbti, kadangi neturi
tėvų džiaugsmo sulaukus sū Rockford, III.— Vasario
gaujant kapitalizmui. O to kuopa 8 d. gegužės, 1915 m., m. Vilniuje, *ir kurioje ypač nei
Vyčiai veikia.
atsakančių agentų, ku-{
naus, F. Kačerauskas pada 12 d. I.W.W. unija turėjo
kia tvarka patinka aidobliu- pelno liko $15.75. Vietinė uoliai darbuojasi Landsber rie laikraštį
išplatintų, nėgii Vyčiai savo chuliganiškoj
dobliečiams.
LSS. 41 kuopa per prakal gienė, Jonas Valaitis ir ki savo pinigais iis nenoris lai „Santaikoj” užreiškė, jog vė sumanymą parinkti aukii maskaradinį balių su dova
Sako: „Mums nereikia val bas surinko $10.36. J. Gel- ti. Kun.. Petratis prižadėjo kantį leisti. Gi draugija su netrukus išvysią iš Akrono nukentėjusiems nuo karės nomis už geriausi pasirėdy
džios...”
reiškia; kad tie bagis aukavo 25c., T. Segevi- anglų ir vokiečių spaudon dėtų pinigų išperkant akci Ikaip Rusijos juodašimčiai musų broliams Lietuvoje. mą. Dovanų buvo 6. Pub
žmonės nori eiti į primity čia $1.00. Tuom tarpu drau parašyti straipsnį. Prūsų jas po 1 svarą šterlingų; žydus) visus socialistus ir Sumanymas priimta ir su- likos buvo virš 300 ir unija
višką, laukinio žmogaus gy gystė D.L.K. Vytauto auka lietuviai giliai džiaugiasi pa kiekvienam draugijos na laisvės mylėtojus. Tik kol- aukauta $12.00. (Aukavu turės gražaus pelno.
venimą.
„Neklausykit va vo $75.00. Viso pasidarė tyrę, kad „Didžiosios Lietu riui nupirkus akciją pasida kas tie chuliganai savo tiks sių vardai tilps aukų sky Vasario 16 d. vakare bu
Aukos pa
dovų...”” o pats kalba, kad $135.36, ir pasiųsta L. Š. F. vos lietuvninkai,’’ kol jie ne rytų 200 svarų, už kuriuos lo nepasiekė ir turbut pirma riuje. Red.).
vo balius kokios tai švento
klausytų ką I.W.W. vadovai centran. Tuomi ir pasibai buvo galutinai suterioti, gel galima įtaisyt spaustuvę. išnyks patįs negu jį pasieks. siųsta L.Š. Fondo iždininkui Juozapo unijos. Ant pa
K. Šidlauskui. Aukavusiems
sako, ir rašytųsi prie tos gė musų komiteto veikimas. bėjo savo brolius iš Mažo Girdi, jis galėtų tai ir pats
garsinimų skelbiasi Lietu
unijos.
A Teisybė, užstojus vasaros sios Lietuvos patekusius Ru padaryti, bet jis savo pini Vasario 5 d. „Laisvės” Pa- tariame ačiū, o Kačerauskių vių sąjungos 23 kuopa. Kas
sijos naguosna ir išblašky
Draugystė buvo su sunui sveikatos ir jo gimdy ji, dėl ko ji ir keno naudai
Toliaus kalba B. Šidiškis. sezonui, negalima buvo vei tus po šalto Sibiro taigas; gų į biznį dėti nenori. (Ma šalpinė
tojams džiaugsmo iš savo
Sako: „socialistai nori kalė kti, bet juk vasarai pasibai kad Vilniaus lietuviai siun tomai tiki, kad biznis pelno rengus prakalbas. Kalbėjo į sūnelio.
K. J. Vaškis. organizuojama? — Darbi
drgas T. Kučinskas. Pra
neatneš).
Reikia
pasakyti,
jimų ir į kalėjimus grūda gus reikėtų sukrusti.
ninkai nežino. Taigi ir ba
savo ingaliotinius aplan kad tasai dūšių ganytojas kalbos buvo taip puikios ir
darbininkus...” Tečiaus ne Kada Bridgeporte darbai tė
kyti tuos nelaimingus bro ne nuo senai Škotijoje gyve pamokinančios, kad ir tam- Jersey City, N. J.— Pas lius nepavyko ir pasidarė
parodė, kur tie socialistai eina gerai, tūkstančiai žmo lius
nuostolio.
ir
gelbėti
juos
nuo
mir

sunams
vyčiams
butų
nema

taruoju
laiku
mūsiškiai
ka

nių
pribuvo
iš
kitur
jieškot
na,
o
jau
tur
susidėjęs
ban

grūda į kalėjimus ir ko
Indijos Vaikas.
ir šalčio. Vienu žodžiu ke apie 300 svarų. Jis žino, ža naudos, jei jie butų į pra talikai taip bjauriai pradėjo
kioj knygoj jie rašo, kad sau uždarbio, tame skaitliu- ties
Be tų elgties, kad sarmata prsije ir nemažas būrys lietuvių šis susirinkimas suartino kur dėti pinigus, kad jie kalbas atsilankę.
kalėjimai reikalingi.
lietuvius,
surišo
juos
broliš

tamsos
palaikytojų
vyčių, pažinti jų už savo tautos VVorcester, Mass.— Vasa
pribuvo
į
Bridgeportą,
kad
jam
pelną
neštų,
gi
į
spaus

Taipgi sako, kad „socia
kumo ryšiu ir pridavė noro
šiaip žmonių susirinko ga
Ypač paleido savo rio 6 d. pas S. C. prie Heallistai persekioja ir išmeta pasinaudot ta proga, musų tolesniai bendrai veikti la tuvės biznį sudėkite jus, na skaitlingai ir buvo labai žmones.
neapykantą ant socialistų, o bet gatvės, atsitiko karė.
tuos, kurie eina į bažny L.Š.F. komitetas turėtų iš- bui savo tautos žmonių. Su kuriems pelnas- nereikalin užganėdinti. Prie draugys tamsunais
jie savo Tūli barbarizmo garbintojai
čią...” Čia ir pasirodė tik naudot ją; geresnės progos sirinkime susipažinome ir gas. Tokia švento Juozapo tės prisirašė 22 nauji nariai, neapykantaibūdami
išlieti pavarto nutarė apsivainikuot didvy
ras žioplys apie socializmo pas mus neatsitaikys. Tuom su tokiais vyrais, kurie pa sąjunga įtaisius spaustuvę didžiuma tarp jų buvo mo- ja žiauriausius
budus, kokių rių vainikais. Tuo tikslu
žinojimą. Sako, „Amalga- tarpu musų komitetas mie garsėję tarp Amerikos so padarytų, girdi, ir patį „Iš terįs. Matomai musų akro- tik paskučiausias
ne padarė sueigą, pasikvietė du
mated unija yra socialistų ga miegu nekaltųjų, ir sap cialistų; matėme juos kal eivių Draugą” geresniu, nes nietės sesutės pradeda su pasigėdytų. Kaiplatras
rodos į vaikinu, kurie turėjo būt
unija; jon priguli visi ske- nuoja, kad musų tėvynėj iš- bant prakalbas bei socialis dabar jis pas vieną, pas kitą prasti reikalą liuosuoties iš tokius gaivalus musų
tam aukomis ir padarė ataką.
bai...” Čia taipgi pasirodė tikro „rojus.” Teisybė, bu tų mitinguose svarstant rei bobele naujienų pasiklausęs tamsos ir prietarų pančių. sius žmones paverčia viso
Sako, kad nevisai pavyko.

vo
sušauktas
susirinkimas
negalįs
parašyti
daug
ko
į
nepažinojimas minėtos uni
kie Milukai. Tik ar tokiais Didvyriai be garbės vainikų
minėto kom. 27 lapkričio kalus ir mažai kas lietuvių laikraštį, nes nėra kam ra Sveikiname jas.
jos.
Ten buvęs.
tikėjo,
kad
tie
žmonės
lietu

įrankiais kovodami prieš pasiliko.
1915 m. ir nutarta surengt viai, o dabar pamatėme, jog šyti. Girdi „aš neesu tikęs
Kalbėtojas
pirmoj
savo
Ant galo kalba K. Geležė prakalbas, kad parinkt au
šviesą ir pažangą jie pasieks
•s redaktoriauti, dėlto buvau prakalbos dalyj apipasako savo purviną tikslą, tai ga
lė, tas irgi panašiai. Baig kų, bet tų prakalbų musų taip.
Klaidos pataisymas.
parsikvietęs kun. Kemešį, jo Lietuvos istoriją, kaip ji
damas kalbą Geležėlė pasa visuomenė turbut negirdės. San Francisco Lietuvių bet
tam Amerikon iškelia senovėje buvusi laisva ir lima abejot. Šuo loja, žmo „Keleivio” No. 4 kores
kė, kad duotų klausimus, —
Draugijos
adresas
pasiųsta
vus likau vienas ir nepajie- demokratiška, kaip vėliaus gus važiuoja.
pondencijoj iš Boulevard,
Atsišaukiu į draugystes,
atsakysiąs. Ir priminė, kad
Kudrisi
Japonijos uostan Yokoha- giu darbo atlikti.” Čia tai krikštijantiems ją krauju ir
Pa., pasakyta, jog VII rajo
bei
kuopas,
kurios
turi
iš

socialistai ir Kemešio juoma
laivų
agentūrai,
vadina

jau
kun.
N.
pasakė
teisybę.
no
prakalbose, Kurios
praKaioose,
kurios jvyKo
įvyko
zapinė darugija yra vienoki. rinkę savo komitetus į L.Š. mai Miuray, 25 Nichome Ačiū jam nors už tuos kelis kardu kryžiuočiams ji ne
F., lai reikalauja iš savo ko
teko savo laisvės ir kaip lai East St. Louis, III.— Liet, tenai 7 sausio, „dainavo ir
Prasidėjo klausimai. Ant mitetų, kad kaip nors pa Chojamachi.
Yokohama, žodžius teisybės. Taipgi pa svi lietuviai pasiliko ver Dramos Dr-ja ir Žiburėlio deklamavo vietos draugai.’S
klausimų Geležėlė neatsako, stūmėtų tą darbą pirmyn. kur atvykstanti iš Europos, girtina jam tas, kad patarė gais ypač Romos popiežiaus choras sausio 23 d. turėjo Turėjo būt: ”dainavo ir de
tik šmeižia. Sako, kas socia Draugai, Bridgeporto lietu ypač iš rusiškos Azijos emi žmonėms mokyties ir imt ir jo juodosios armijos ku vakara. Scenoje statė dvie klamavo Aldona ir Anėlija
listams tiki, tas asilas, kar viai ! Imkime pavyzdį iš grantai apsistoja, idant at- navizdį nuo socialistų; kaip nigijos. Antroj prakalbos jų veiksmų komediją „Mul Pietariutės iš Wilkes-Barre.
vė ir t.t. Užklausė Geležė kitų tautų, kaip jiems rupi vvkstantieji lietuviai pribu jie pasišventę dirba savo dalyj atvaizdino dabartinį kinę ir Mulkintojai.” Sulo Pa.
lės, delko Juozapo draugija jų nelaimingų brolių liki vę San Franciscon žinotų idėjos labui. Taip, jeigu darbininkų padėjimą ir nu šė neblogai. Publikos buvo
netikus. Geležėlė atsako, mas. Musų merginos turė prie ko kreipties. Taigi tie, žmonės pasimokintų nuo so rodė kelius, kaip iš jo išsi- nemažai, daugiausia laisva Pietų Amerikoj, Venezukad jis nežino apie tą drau tų sukrusti šelpime savo ne kurie dėl stokos pinigų ar cialistų, tai tokiems nenau I liuosuoti. Pertraukoje de manių, nors tai buvo vaka- elos republikoj, auga toks
giją nieko. Pasirodo, jog laimingos tėvynės. Lai žo kitų kokių kliūčių butų su dėliams, kaip kunigai už klamavo 9 metų mergaitė A. ras klerikališkų dr-jų. Pa medis, kurio sula panaši į
!>ats nežino, ką kalba. To- dis stojasi kunu. Visi su laikyti San Francisco imi truktų pieninga karvutė.
Valatkiutė: „Ateis laikai,” girtina, kad ir katalikai pra pieną. Vietos gyventojai
iau sako, kad socialistai su kruskim prie darbo nešdami gracijos name, galės rasti Ant galo liepė pamesti šv. „Pirmyn” ir „Be mokslo.” deda šį bei tą veikti, vietoj vadina ji „karvamedžiu.”
aikraščiais ir knygomis da tėvynei pagalbą!
Lietuvių Draugijoj pagalbą. Kazimiero dr-stę, o tverti Taipgi deklamavo O. ir J. prie bačkutės dainuoti.
Jo sula vartojama vietoj
ro biznį. Užklausiau delko
Vietinis.
K. Norkus, sekr. švento Juozapo sąjungą. Tik Bruožiukai.
Katalikė. pieno.
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KELEIVIS

apie Anglijos pakraščius ’ kolonijomis labai plačią pir- vaitės, gal už mėnesio, gali Daug ko reikalaujama :SianiXad^intas
užsidegt gaisras. Na, man
blokadą ir neprileisti per tą klvbą.
kurios verčia literatūros
laiką nė vieno laivo, kad nu Bet štai Anglijos pašonėj rodos, mes, Amerikos visuo
ir
daug
ko
neduodama
•
!
agentą
reikalauti iš išleismarinus ją badu.
pradeda plėtoties vokiečių menė, privalome žinoti ka
•
,tuvės tokių knygų, kurias
Anglija negali prie to da- pirklyba ir kartu auga jų i me slepiasi tas jiems mato
mas
pavojus!
Esu
užganė

"Keleivio” No. 6 p. A. Ra jis gali parduoti ir tuomi
sileisti, o vienintelė prieš tai galybė ant jūrių. Kur tik
gyvenimą pasidaryti, o
gvarantija yra stiprus lai Anglija žengė, ar tai Euro dintas, kad Vokietijos, Aus čas savo straipsnyje "Rašy bau
palikti išleistuvės lentyno
vynas, kuris iškalno jau vi poj, ar kitose pasaulio dali- trijos ir talkininkų valsty tojai” pasmerkia lietuvių li se
geriausias kny
sas priešų pastangas verstų se, visur ji pradėjo susidur bių žmonės šiandien jau teratūrą, kad joje nėra dai gas.dulkėti
Leidėjais, kaip minė
i niekus.
Todėl nutarta, ti su pavojinga konkurenci stengiasi patirti, kame bu lės — tik ot taip sau, auto jau, yra
irgi tankiausiai
vo
ta
kibirkštis,
kuri
pa

riaus žodžiais sakant, skukad Anglijos laivynas visuo ja iš Vokietijos pusės. Vo
proletarai;
laikraštis be to
met turi būt dusyk stipres kietijos prekiai pradėjo to gimdė Europos gaisrą. Kas durnikė, nes redaktoriai lei šaltinio, kokis
pasidaro iš
nis už dviejų didžiausių pa lydžio stumti iš pasaulio rin jiems nebuvo žinomu pirma, dėjo verčiami deda by tik pardavimo knygų, kasžin ar
dabar
liekasi
aišku.
(Plorašinj, kame nėra nei dai
saulio valstybių laivynus su kų Anglijos prekius. Vokiemas.)
lės,
nei literatiškumo, bet apsimokėtų leisti, tat ir lei
Itijos
kapitalas
atstojo
prie

dėtus krūvon. Mastu iki šiol
Manau, nėra tarp musų deda, kad užganėdinti savo dėjai verste verčiami leisti
būdavo Francuzija ir Ame šais Anglijos kapitalą. To
knygas, kurias at
rika, o šiandien Amerika ir liaus eiti nebuvo kur ir su kvailių, kurie reikalautų nu- j agentą ar korespondentą ir tokias
sirėmė.
siginklavimo, kuomet pa- kad per tai rekliamuoties. spausdinę nereikalauja su
Vokietija.
Ir dabar visa karė eina,
randasi civilizuotos Kaipo dailiosios literatu- kraut lentynose.
Kaip sakėm. Anglijai bū galima sakyt, vien tik tarp šaulyje
apsiginlavusios. Aš, roS mylėtojas aš pilnai su Tuomi tečiaus nemanau
tinai reikia kur nors uždirb Vokietijos ir Anglijos. Ki tautos
manau,
tai praktiškaI tinku su p. Ruču ir labai išteisinti visus leidėjus už
ti puspenkto milijardo do tos valstybės yra tiktai pa- pažiūra. kad
Bet
mes esame: geisčiau, kad pats p. Ručas leidimą sapnininkų ir tiems
lerių. kad nusipirkus mais gelbininkės jų. Visą karės trimis tūkstančiais
i musu literatūrą papuoštu panašių šlamštų. Galima
to: uždirbti gi galima vien nugarkauli sudaro dvi pir atskirti nuo Europos\ mylių
ir
kerūbais, numetęs leisti ir dailiosios literatū
tik išvežant i kitas šalis sa- mutinės. Anglija yra pasi liatų tūkstančių mylių nuo gražiais
nuo jos tuos skudurus; ros, jei ne rinkinėliai, tai
Ivo produktus. Bet produk ryžus pasmaugti Vokietijos Azijos. . Gal vokiečiai karę1 jam tas padarvti rodos ne- bent apysakaitės. (Apie atų išvežimui reikalingos at pirklybą, o Vokietija nerasi islaimės. Didžiausiu jų lai- butų sunku, jeigu jau 13-se pysakas da nekalbu).
Tik
viros rinkos, kur galima bu iš kailio, kad uždavus mirti mėjimu, kokio tik gali tikė-įgavo amžiaus metuose rašy tame bėda, kad ponai Rulių juos lengvai ir su pelnu ną smūgį Anglijos pirkly- ties,
tas, tai užkariavimas :že- davo apysakas ir eilės; jei čai, kaipo talentingi rašytoi parduoti.
bai. Negalėdama kitaip jos mes. Jeigu jie tų savo troš gu 15-se savo amžiaus me jai neprirašo tų apysakai
Bet to da neužtenka. Kad pasiekti, Vokietija papirko kimą atsieks, tai tą žemę tuose jau pažinojo taisykles, čių, kurias galima butų vie
palaikius ir nuolatos plėto bulgarus, patraukė savo pu turės valdyti ir rupinties, kokių literatūra nuo rašy- toje pasakų parduoti ir iš
jus savo pramonę, kad butų sėn turkus, kad atsidarius kad jų kareiviai butų vokie tojaus reikalauja; jeigu jau dirbti pas rambių jausmų
iš ko darni tavorai, Angli kelią per Balkanus Į Angli čiais. Nemanau, kad su tuo nučiu būdamas jau bendra darbininką dailės ir grožės
jai reikalinga ir žalioji me- jos Egiptą ir Indiją ir at jie greit apsidirbs ir galės darbiavo tokiuose laikraš- skoni.
dega, kaip antai: vilnos, me imti jai šitas kolionijas.
pradėt karę su Amerika, čiuose kaip "Rus,," "Novaja Ant galo apie musų lite
džiai, geležies ruda ir t.t Kaip matot, Anglijai šita Netikiu. Bet daleiskime žizn,"” "Naša Žizn,” "Volna" ratūrą
taip pesimistiškai,
Šitokių medegų Anglija te karės buvo neišvengtina jos pradės. Ką tuomet veiks ir gal daugelyje kitų, kurių kaip p. A. Ručas, aš neno
gali parsitraukti tik iš už kapitalo plėtojimosi pasek talkininkai? Jeigu gi talki- mes nei nematėme savo gv- riu manyti, atsiminus, kad
jūrio. Norėdama turėti už mė. Ji' kabojo kaip ant ninkai
pradėtų, ką veiks VoJau to
užtenka,
. .. V
v venime.
> zuiniu.
vdu
uu
uz-iuim.ct, jinai (literatūra)
pas mus
tikrintus
žaliųjų
medegų
plauko
ir
jei
ne
dabar,
tai
kietija
ir
Austrija?
Ne,
jus:kad
mes
tikėtumėm,
jog tu- labai jaunutė. Kiek žinome
dale raižydavo orą ir šaudy
davo perkūnais, musų bočiai šaltinius, Anglija susitvėrė vėliau katastrofa butų atsi negalėsite tikrai atsakyt, rime reikalą netik su talen iš praeities, kitų tautų lite
Lietuvoje kurdavo laužus ir sau visose pasaulio dalįse tikus. Dabar gi Anglijai iš nežiūrint kaip jus begalvo- tingu rašytojumi, bet su ratiškųjų genijų daug turė
genijum. Aš visa tai pripa jo iš bado mirti iki plačiau
degindavo ant jų ožkas, nes milžiniškas kolionijas. Kur rodė labai gera proga, nes tumėt.
tik
buvo
galima,
ji
Įlindo
vi

prieš
Vokieiją
stojo
didžioji
žinčiau,
jeigu nematyčiau sios minios apkainavo dai
jiems rodėsi, kad tai Dievas
"Bet aš pasakysiu jums tik
sur.
Su
pagalba
milžiniško
Rusija
ir
Francuzija.
Ro
trankosi po dangų, reikalau
rą priežastį musų 'prisiren straipsnyje "Rašytojai" tiek liosios literatūros vertę. A.
damas aukų. Bet mes šian pirklvbos laivyno, kurio ap dėsi, kad 3—1 sąvaitės ir ji gimo.’ Amerikos kapitalis daug rekliamos, dagi pigios Ručas matyt gudresnis, jis
dien to jau nedarom. Mes saugojimui vėla reikalongas bus sutriuškinta. Todėl An tai finansiškai palaiko Eu- rekliamos ir išgarsinimo sa- savo talento nepašvenčia
' ' , bet žodžiu, musų plačių minių nauda?.
paėmėm tą jų Dievą už ra milžiniškas kariškas laivy glija ir griebė Vokietijai už ropos karę; jie pristato jai v§s ne darbu,
nas.
Anglija
veda
su
tomis
gerklės.
gų, pakinkėm ji prie maši
amuniciją ir naikinimo Įran.j (Mums taip neišrodo. A. Jis rusų literatūroje milži
nos ir šiandien jis mums
kius. Jie riša tai neparduo- Ručas yra netikras vardas, nu statosi, bet toj literatū
dirba. Matai, ve kur bėga
da už pinigus, tik kredituo-. bet slapyvardis, o kas sla- roj, kurią musų prastuolis
ūždamas gatvekaris. Kas
ja. Milijonų dolerių vertę pyvardžiu pasirašo, tas gar- nemokantis svetimų kalbų
ji traukia? Tai elektra, ta
jie atidavė už popiergalius bės turbut netrokšta. Red.) suprastų p. A. Ručo nepažį
pati spėka, kurią musų bo Jau esame paminėję, kad ; programe. Mes spėjame, su kriputėmis — vekselius
Tūlą laiką buvau literatū stame. Gerai, kad pasakė,
čiai vadino Dievu, kada ji komitetas prieš apsiginkla-i kad jie yra visa priežasčia — o bankos parūpina pini ros agentu, kiekvienos išė jog "V. L.” jo apysakaitę
žaibuodavo. O tu, tėve, sa rimą kovai vesti, taip vadi- tos agitacijos už ’prisirengi- gų darbininkams algas ap-!jusios iš spaudos netik kny nerkrikštijus atspausdino.
kai. kad vaikai negali tėvų namas ”Anti Preparedness. mą.' Mes nematome jokios mokėti ir medžiagos paga gos, bet ir knygelės auto- Taip, daug ko reikalaujama
mokyti- Ar atsikėlę iš ka Committee," kuris Įkūrė sau i priežasties, kuri verstų sve- minimui. Tų vekselių skait■ riaus vardus paprastai Įsi- ir daug ko neduodama. Kad
T
pų musų tėvai šiandien ne kvatierą Munsey name Wa- timas šalis užpulti mus iki linės auga ir auga. Jįį®: tėmydavau, kad rekliamai išėjus iš to keblaus padėji
salėtų nuo mus pasimokyti? shingtone, kad vedus kovą mes to nesuruosime.
tur būt galas. Europos ka"'panaudojus,

bet p. A. Ručo mo, reikalinga visupirmu
Jeigu vaikai visuomet laiky
rė užsibaigs. Skolininkai ir puikios literatiškos (apysa- panaikinti tas sąlygas, ku
Amerikos patrio- Į „Jeigu butų kalbama apie kreditoriai apsės stalą dėl L“'
tųsi tiktai to, ką žinojo jy
i nei. eilių) knygos kaž- rios leidžia daile naudoties
tų
šauksmą,
jog
reikannga
■
u
obmo
p
avo
j
u
prieš
du
’
tėvai, tai mes šiandien buapsirokavimo — inelaimė,
1 ' ‘ jie ko(‘ jgĮ negavaui matyti. Sa- tik išrinktiemsiems, neuž
kuogreciausiai
ginkluoties .■ m S,,
Kuogreciausiai _ gmKiuoue>
j tog kalbos iv
ir gaIė. negali
tume da laukiniai.
to
stalo
apsėsti
kvsime, autorius straipsnio imtiems rūpesčiu dcl kas
ir rengtas karen, vasario 8; tų da*.t kokį ispudj. Eu. karė dega (plojimas) ir kol
jie
dieninės duonos kąsnio, ne
— Tai tu, vaike, nori Pa- d. š. m. sušaukė viešą susi
"Rašytojai
”
pasislėpė
po
-akyt, kad tu esi civilizuo rinkimą. kur kalbėtojumi7 ropos šalis ginklavosi ir bu I diskusuos apie atsiteisimą, pseudonimu.
Man rodos nuvargintiems 12 valandų
vo
prisirengusios
kaip
nie

simą.
tas, o aš da laukinis?
toks garbus ir talentingas dienos darbu ir turintiems
buvo Pennsylvania valsti kad pirma. Bet nuo dviejų
"Manau, gerbiamieji, jog musų rašytojas neprivalo pinigų, kad dailės tvėrėjus
— Aš nesakau, kad tu, tė jos legislatorius, socialistas,
apmokėti ir
ir Įsakyti
Įsakyti jiems
jiems
ve, esi visai laukinis, bet drgas J. H. Maurer. Jisai metų jos tarp savęs kariau iI skolininkai Amerikos amu 'eėdinties savo varduįduoti apmokėti
ja.
Jos
išaikvojo
nedaug,
v,
savo
dailės
tvariniais
linksnicijos fabrikantus apkal mums sveiką pamoką, už ką
visgi tu esi pusėtinai atsili pasakė šitokio turinio pra
tik
keturicsdešimts
bilijonų
tins
už karės padarytus jam butume dėkingi ir dagi minti juos, o sykiu su tuo
kęs nuo naujos gadynės ir kalbą :
savo turto, išžudė ir atėmė nuostolius. Manau, kad jie garbę atiduotumėm pride išnyks ir tos sąlygos, kurios
•tori arčiau laukinių, negu
"Musų
pirmutinė
prieder

sveikatą virš vienuo’ikai mi gal atsisakyt mokėti tą plė
leidėjus verčia leisti tai, kas
nes jauni. Kad taip yra.
rančiai.
mė
yra
priešinties
tam
pa

lijonų
geriausių
savo
asme

šikišką kainą, kokią jiems Siekiu mano šio straips atneša jiems materialę nau
ai parodo tas faktas, kad
kėlimui.
kame
mes
nemato

nų.
Ir
dabar,
kada
jos
pa

paduos Amerikos amunici nelio yra ne kritikuoti ta dą, bet mažą dvasišką nau
u nepajiegi suprasti naume
iš
to
jokios
naudos.
Mes
skendusios
skolose,
tūli
mū

jos fabrikantai. Galbūt jie lentingą literatą, nes ma dą skaitytojui.
ų idėjų, tu organizuoji dar
i
jaučiame,
kad
vietoj
aikvoti
siškiai
nuogandauja,
jog
jos
Jonas Lazdauskas.
sutiks atlygint tiek, kiek su žiausios pretensijos prie li
’včius, nešioijesi kardą, tau
daugiau
pinigų
kariumenei
negalės
jiems
išmokėti
pa

vartoti daiktai verti, o gal terato sau nesisavinu, pa
patinka visokie blizgučiai,
“Muzika” jau išėjo.
u greitai užpyksti, šoki ■ ir laivynui, bus patriotiška skolų, sumažėjus jų gyven ir visai visą dalyką atmes. sakęs iškalno savo profesi
pareiga
kongresui
ištirti
tą
tojams
ir
pasilikus
tik
uba

Amerikos
kapitalistams
la

mušties — vis tai laukinio
dalyką, kuriam suaikvota gams, moterims ir vaikams. bai geru daiktu tuomet bu ją. bet pasakyti tai, ko ta Pirmutini numeri to laik
žmogaus ypatybės.
pinigų traukyje pastarųjų Ir kuomet jos taip naikinasi tų turėti didelę kariumenės lentingi literatai kartais vi-' raščio jau gavom ir, reikia
— Vaike, aš eisiu pas kuni dešimčio metų.
mums sakoma, kad reikia jų ir laivyno spėką. Jie pano cai nežino. Visupirma A. pasakyti teisybę, jis daro
gą Kemėši pasiklausti, ar
Ručas užmiršta, kad laikra
Įspūdį.
"Iki nesenai Amerikos bijot. Aš manau, kad su to rės mus, darbo žmones, pa ščiai leįdžiami vieni dėl par gerą
štikro taip yra.
Sakant
jos pačios redakci
žmonės kalbėjo, jog mes kiais pasakotojais yra kas siųst užjurin, kad iškolek- tijos, kiti dėl religijos pro jos žodžiais,
"Muzika” gimė
esame prisirengę nuplakti nors negerai. (Ilgas ploji tuoti ju pelną.
Aš sakau pagandos. Jie dailiąja lite vien tam. kad "žadinti, gai
mas.)
jums, aš neisiu! (Ilgas kar ratūra negali užsiimti, kaip vinti supratimą ir pajauti
KODELSANGLMA ’ kiekvieną
V• . •
— gaivalą.
•
• TPrieš
1• •
dešimtį mėnesių ginklinis ”Aš paeinu iš senos ameri štas plojimas.)
kareivis negali svajoti apie mą tyrosios muzikos; kad
» KARIAUJA?, - I Įsikišimas Meksikon buvo koniškos giminės, kurios "Noriu būti atviras jums. dausų
bervbes būdamas ant būti kelrodžhveidrodžiu
apkalbėtas — ir buvo prisi pradžios reikia jieškot dau Mes neleisime savęs Įtraukti kovos lauko.
Laikraštis musų muzikalio gyvenimo."
Kad atsakius Į tą klausi rengę. Kada "Lusitania” giau kaip prieš du šimtu i tokius dalykus. Mes esa kokios srovės reikalus at
Pirmam numeryje, ne
mą, reikia žinoti ekonominį likosi nuskandinta, visa metų Pennsylvanijoj apsi me perdaug jau pavargę to- stovauja tatai ir rekliamuo- skaitant Įžanginio redakci
Anglijos padėjimą, reikia spauda skelbė apie pradėji gyvenusių žmonių tarpe. Ir lešniai klausyti ir eiti savo ja, kas tai srovei yra nau jos žodžio, telpa sekantis
būtinai atsiminti šitą domi mą karės su Vokietija. Fak jeigu man reiktų manyti, gyvastimi ir krauju šerti dingu. Musų visuomenė straipsniai: ”Šis-tas apie
nuojantį faktą: kad išmaiti tiškai laikraštija užsiga- jog merdančios Europos kanuoles, kad apmokėjus ne yra darbininkiškoji; tos Dailę,”
”Musų Chorai,”
nus savo gyventojus, Angli nėdijo, kad susirėmimo su valstybės gali mums gręsti, musų rokundas.
Norima žmonių klesos gyvenime nė "Daina ir gyvenimas,”’ "Mu
ja kas metai turi nupirkti ir Meksika ir Vokietija pavo- man butų gėda amerikonu dėti ant musų mokesčius, ra nieko tokio, kuomi gėri zikos teorija,” "Apie chorų
parsigabenti iš užsienio už ius praslinko tuo pačiu lai vadinties. Mes pučiame ir kad apmokėjus apsiginkla si ir didžiuojasi buržuazija. vedimą” ir "Prie musų baž
Š4.500,000.000
valgomųjų ku, kuomet mes buvome šaukiame apie amerikoniš vimo lėšas. Norima eiti i Darbininkiškus laikraščius nytinio giedojimo."
Beto
'prisirengę.'
kąjį žmoniškumą ir garbin musų namus, kad iš jų pa leidžia, rašo ir skaito darbi da yra kelios kompozicijos,
daiktų.
šitos būtinybės pasekmė ”Ir dabar, kuomet išsekė gumą ir tuo pačiu laiku šau ėmus musų brolius, tėvus ir ninkai. Jie rašo, skaito, tarp kurių viena "Pulkim
je išeina kitas neišvengtinas paskutinis baimės lašas, u- kiame ginkluoties priešais sūnūs, ir išsiuntus juos žu- kalba ir siūlo tai, kas suriš ant kelių," kita "Dievas mu
mai mes išgirstame, jogei Europos tautas, kurios išti- dyties. Jeigu teisinga pa ta su jų gyvenimu, kas jiems sų gelbėtojas" parodo, jog
reikalas:
Anglija turi tuos puspen mes turime laivyną iš senų krujų dabar tik pagailos imt bėdino žmogaus gyvastį, žinoma, suprantama ir pri "Muzika” turi tikinčią sielą.
tai tur būti teisinga paimti einama.
Beto da "Muzikoj” plačiai
kto milijardo dolerių kur geldų, kad musų armija pra vertos! (Ilgas plojimas.)
ir
turčio
turtas.
Mes
turi

sčiausiai
aprūpinta.
Ger

"Tūli mums Įkalba, kad
Per tūlą laiką, kaip jau reklamuojami klerikalų or
nors uždirbti ir užpirktus
kitur valgomus daiktus turi biamieji, tai biski perdaug mes turime būt prisirengę me turėti tame dalyke bal sakiau, buvau knygų parda ganai "Draugas” ir "Darbi
vinėtoju ir laikraščių užra ninkas."
kaip nors parsigabenti na taip trumpu laiku padaryt prie slapto, savaimingo są!"
tokia
nuomonėje
pervartą.
Kas tą laikraštį leidžia,
sprogimo. Ką visa tai reiš
šinėtoju. Daug naudingų
mo. Iš to išeina Anglijos
pastangos viešpatauti ant Jaučiame, kad mes nesame kia? Ar yra kas-nors to Didžiausias vulkaniškas knygų pas mane nuplyšo be- visai nepasakyta. Redakci
taip prastai apsaugotais, kio. kas turi būt nuo musų krateras (ugniakalnio duo nešiojant jas ir besiūlant, jos adresas paduodama Phijuri$
riepiama? Prezidentas Wil- bė) yra Japonijoj ir vadina kada tuo pačiu tarpu sapni ladelnhijoje, o administraci
tistikai tvirtina, kad kaip mums Įkalbama.
sonas mano gimtinoj valsti si Asosanas. Jis turi sker ninkai, pasakos ir malda jos Brooklyne. "Muzika” ža
"Tikrai,
mes
jaučiame,
ja niekados neturi
;au7 daugiau maisto, kaip jog amunicijos gamintojai joj prieš kelias dienas savo sai vienaip 14 angliškų my knygės glėbiais eina. Tuo da eiti kas mėnuo. Kaina
a
_ _pasakė,• -jog
- „kiek- liu. o antraip daugiau kaip mi nenoriu pasakyti, kad metams $3.00. Rodos, kad
oms savaitėms. Taigi yra daugiausiai užintere- prakalboje
tokios rūšies knygas tik ir laikrašti veda p. St. Šimkus.
suoti
tame
'prisirengimo
’
vienoj
valandoj,
gal
už są- 10.
enka priešininkui uždėti
I

— Maike, kam tu vis lai
kai tą pirštą Į mane atkišęs,
lyg kunigas pamokslą saky
damas? Man tas nepatinka.
— Taip reikia, tėve.
— Kam to reikia?
— Kad mano kalba dary
tų ant tavo proto geresni
efektą.
— Maike, nesikoliok, ba
vakar šoblę išsigalandau.
— Aš nesikolioju.
— Kaipgi ne! Tu sakai,
kad savo pirštu nori daryt
ant mano proto efektą- Ar
tu žinai, parše, kad už toki
žodi aš galiu tave sumušt ir
policija nieko už tai nesa
kys?
x
— Pamaži, pamaži, tėve,
nešokinėk kaip avinas i jerką Įkirptas.
— Ar tu mane jau ir avi
nu vadini?
— Pasakyk, tėve, ar tu ži
nai, ka reiškia žodis ''efek
tas?” '
— Šiur. žinau!
— O ką?
— Tai yra paškudnas žo
dis, vaike, aš nenoriu tau
aiškinti.
— Geriau tylėk, seni. Nie
ko nežinai. Efektas reiškia
pasekmę, veikmę. Kada aš
noriu savo pirštu padaryti
ant tavo proto efektą, tai
reiškia, jog aš noriu, kad
mano žodžiai giliau Į tavo
protą smigtų. Matai, tėve,
kaip tu pastatei save ant
juoko, šokdamas prieš tą
žodi protestuoti!
Lygiai
taip, kaip lietuviški musų
kunigėliai, kada jie protes
tuoja. buk jie ne klerikalai.
— Orait, Maike, gal būt,
kad tas žodis ir nėra toks
blogas, ale visgi man nepa
tinka, kam tu vis tuo pirštu
i mane rodai.
— Aš rodau dėto, kad no
riu daugiau tave išmokyti.
— Nausa! Tu negali vy
čių generolą mokyti!
— Tai reiškia, kad vyčių
generolas būtinai turi būt
kvailas.
— Vaike, aš norėjau pasa
kyt, kad tu negali manęs
mokyti, nes tu per jaunas.
O jaunesnis vyresnio negali
mokyt.
— Klysti, tėve! šiandien
jauni daugiau žino, negu se
ni. Kitaip ir negali būt, nes
jeigu žmonės visuomet tik
tiek žinotų, kiek žinojo jų
tėvai, tai pasaulyje jokio
progreso nebūtų. Visas gy
venimas stovėtų ant vietos.
Bet taip nėra. Tūkstantis
metų atgal musų bočiai da
nežinojo, kas yra elektra.
Kada šita si>ėka žaibo pavi

Tikra priežastis ginklavimosi.
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'$ AMERIKOS.

IŠLĖKĖ PER UPĖS
ATSKAITA
DUGNĄ.
ŠELPIMO FONDO
New Yorke buvo pereitoj I LIETUVOS
FIN. SEKRETORIAUS
subatoj nepaprastas atsiti nuo sausio 1 iki vasario 1, 1916.
kimas. Kasant po East Ri
ver upe tunelį, suslėgtas Sausio 1 balansas $10,945.73
oras prasimušė per upės du Per D. Petrauską nuo C.S.
gną ir išmetė per vandenį 3 T. D. Mirtos prakalbų, Clevedarbininkus augštyn į orą. land, Ohio.......................... $9.05
Vienas likos užmuštas, kitas Per Astrauską nuo Red
sunkiai sužeistas, o trečias Lodge, Mont. lietuvių . . 10.75
lengviau. Jie išlėkė apie 25 Per vietos LŠFK. nuo pa
rengto koncerto West Lvnn,
pėdas virš vandens.
Mass.................................. 30.25

Pajieškau brolio Jono Vaitkaus, gy- ■
GRĮŽKIT ANT ŪKIŲLIET. DARBININKU K U UBAS,
veno Chicagoje, bet jau apie 8 metai
Piymouth, Pa.
kaip prasišalino ir nežinia kur ran-1
Apsigvvenkit palei Rock Isdasi. Jo paties meldžiu atsišaukti ar land geležinkelį. Daugybė
Valdyba:
ge- Prezid. — Krištofas Čekanauskas,
Pajieškau draugo Vinco Baluno, žinančiujų apie jį pranešti.
VYČIAI UŽPUOLA KUNI
Joe Vaitkus,
rų progų įgyt ūkę Arkansas,
gyveno Bostone po nr. 124 Bowen
137 Piymouth st., Breslaw, Pa.
Chicago, 111. Louisiana, Okla'homa, Texas, .Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
st. Rašyti laiškai tuo adresu grįžta 4520 So. Honore st,
GĄ M. X. MOCKŲ.
atgal. Kas jį žino malonės pranešti
259 Vine st., Piymouth, Pa.
"Baltimore American” iš
arba jis pats lai atsišaukia.
Pajieškau draugių Marijonos Gra- New Mexico, Colorado ir Misso- Prot. sekr.— Jonas Balita,
Jonas Bendoraviėius,
215 Villow st., Piymouth, Pa.
bliauskiutės ir Petronėlės Baniulie- uri valstijose. Nepaprastai ge-1
19 d. vasario paskelbia atsi
Finan. sekr.— Stasys Antanąvičius,
25 Gorman avė., Edwardsville, Pa. nės, Albinos Budginienės ir pussese
tikimą Lietuvių svetainėje
18 E. Railroad st., Piymouth, Pa.
rės Veronikos Kundrotavičiutės, taiprėš
taip ra žemė, kaina' pigi. Musų im--------------------- 7------ ~
Pajieškau Antano Jakubauskio,, gi draugų Jono Dzevenkausko, Leono migracijos biuras suteiks jums Kasierius — Vincas Turauckas,
prie Barre st., kur 18 d. va
575 E. Main st., Larksville, Pa.
Kauno gub., Raseinių pav., Kelmes Grubliausko, Kotrinos ir Uršulėsi Vasario vakare kun. M. X. Mo
bešališkas ir pasitikėjimo vertas Maršalka — Mikas Raudonis.
parap. Turiu svarbų reikalą ir ntel- siliauskaičių Meldžiu atsišaukti.
24 Elm st., Piymouth, Pa.
džiu atsišaukti ar kas jį žino prackus laikė savo prakalbą.
Uršulė Kondrataviėiutčinformacijas apie ukes kraštuo
140 E. Main st., Piymouth, Pa.
nešti.
Virkutienė,
Kun. Mockui pradėjus pra
Boleslau Ragauskis,
BOX 45,
Thomas, W. Va. se, per kurius mus geležinkelis Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius,
Mitingai atsibuna kožną mėnaai
BOX 929
Stoughton ,Mass.
kalbą tūla moteris metė
bėga. Rašykit lietuviškai pas trečią
nedėldienį popiet, antrą valan
kiaušiniu, bet nepataikė, o
Pajieškau Juozo Cučunkevičiaus, L. M. Allen, Passenger Traffic dą, Augusto Stravincko svetainėj*,
Per 'Laisvę” nuo Gaskins
Pajieškau draugo Kazimiero Vaši- Matelių kaimo, Seinų apskričio, Su
40 Ferry st., Piymouth, Pa.
tarpe susirinkusios publikos SUDEGĖ 3,000 BAČKŲ City, III. lietuvių .............. 5.95 liaus.Sarmacinų
kaimo. Požerių vaisė. valkų gub. Jo paties ar žinančiujų jį Manager, Rock Island Lines.
BULVIŲ.______
Vilkaviškio
pav.,
Suvalkų
gub.
Melpakilo sujudimas. Keli vy
Room 718, La Šalie station.
meldžiu atsišaukti
Per "Laisvę” nuo SunnyLIETUVOS ŠELPIMO FONDO
Ant. Strankauskas.
rai pagavo moterį ir pradė Houlton, Me.— Čia sude side, Colo. lietuvių.......... 10.00 džiu jo patiesM. atsišaukti.
Chicago,
III.
(2)
KOMITETAS.
Kairys,
BOX 653,
Red Lodge, Mont,
jo vest lauk, kita pradėjo gė tūlo Tompkinso 3,000 ba Per 'Tėvynę” nuo Juozo BOX 94,
Shenandoah, Pa.l
Prezidentas — K. Gugis,
1840 S. Halsted st, Chicago, IIL
Pajieškau Mikolo Domininko Mo- DĖS MOINES, I0WA.
nesavu balsu spiegti. Pra čkų bulvių, kas padaro 10 Guogo. Rockford, 111......... 3.00
Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ku lukso, Kauno gub. Mudu 2 metu gy
Nuo
LSS.
34
kp.
choro
va

Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
einantis policistas išgirdęs tūkstančių dolerių nuosto karo pelnas $20.32 ir smulkiu lakausko, Kauno gub, Raseinių pav. venome Danijoj ir abu atvykom AmeCor. 12th and Vine sts, Phila, Pa.
BALIUS! BALIUS!
Girdiškės parapijos. Meldžiu jo pa j rikon. 5 metai kaip jis išvažiavo Rengia Lietuvos S. ir D. Draugystė Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-Herman.
riksmą atbėgo svetainėn ir lių.
aukų sutinta vakare $16.25,' ties
ar žinančiujų pranešti.
140 E. 19th st, New York, N.Y.
Chicagon. Meldžiu atsišaukti.
Sl'BATOJ, 26 VASARIO. 1916. I
areštavo moterį už ardymą
VVaterbury, Conn................ 36.57
Teofilius Kibartas,
i Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviackaa,
Jocius Bartulis,
svetainėje
\V.
O.
W.
po
No.
516
M.
Minden, W. Va.
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y.
tvarkos.
%F. Žemantauskas.
M. SANGĖR IŠTEISINTA. Per A. Snooks, Arnold, Pa. BOX 37,
3rd str.. Dės Moines, Iowa. Prasidės
i BOX 172,
Franklin, Mine, Mich. nuo 7:30 vai. vakare. Balius bus la Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,
nuo
krikštynų
pas
L.
BačianSekančią dieną popiet kun.
P. O. Box 511, Westville, BĮ.
M. H. Sanger’ienė, kuri
Pajieškau dėdės Povilo Jasinsko,
bai linksmas su skrajojančia krasa.
Creighton. Pa............. 2.70
i Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičius,
Mockui pasirodžius ant pa buvo jau nuo poros metų ską.
Kauno gub, Panevėžio pav, Svilų so
Pajieškau
pusbrolio
Augustino
Ivoir
skiriamos
bus
2
dovanos:
pirma
—
Nuo šv. Juozapo Dr-tės pra džiaus, 25 metai kaip Amerikoj, gy škos, ir pusseserės Onos Ivoskaitės. kas daugiau atviručių gaus; antra j
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa.
grindų, priėjęs policistas ap persekiojama New Yorke už kalbų, Hudson, Mass......... 17.15 veno
Brockton, Mass. Jo paties ar Pirmiau gyveno Hudson Fall, N. Y. dovana — antram daugiausia gavu Iždininkas K. Šidlauskas,
reiškė, kad turi išpirktą va- I leidimą laikraščio ”Woman Per "Naujienas” sekantjs: žinančiujų jį prašau atsišaukti.
, Kauno gub, Šiaulių pav, Užberžinės siam. Bus gera muzika. Kviečiame * 226 W. Broadway, S. Boston, Mass.
, sodos. Jie patįs lai atsišaukia arba visus Dės Moines ir apielinkės lietu Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Marka*
J.
Jasinskis,
rantą areštuoti kun. Mockų Rebel,” šiomis dienomis li Dramatiško Ratelio vakarėlis.
vaites ir lietuvius- atsilankyti. Jžan-, st, Brighton, Mass.; J. Gegužis, 28
Lawrence, Mass. kas juos žino, malonėkit pranešti.
už piktžodžiavimą katalikų kos išteisinta ir jos byla pa Chicago Heights, III. $8.00, 196 Park st,
Antanas Ivoškus,
(10) ga vyrams 50c. Moterims ir ntergi- >' Broadway, So. Boston, Mass.; J. GarKOMITETAS. dauskas, New Britain, Conn.
tikėjimui.
Kun. Mockus naikinta. Savo laikraštyje V. Mencevičiaus varduvėse
Pajieškau savo kūmų Jono Menel- 220 Athens st, So. Boston, Mass. noms dykai.
Pinigus siunčiant čekiais arba Moir jo žmonos, Dabašinskių kaimo,
truputį nusistebėjo, bet ap ji agitavo už apsaugojimą Westville, III. $6.45, svečiai gos
ney Orederiais, reikia išrašyt vaid*
Pajieškau savo švogerio Alekso
Eriogalos parap,
Raseinių pav,
stuboje pas M. Karčiauską.
DĖS MOINES IOWA.
Lithuanian National Relief Fund.
reiškė žmonėms, kad palau- bėdinų šeimynų nuo vaikų. Melrose Park, III. $4.00, krik Kauno gub. Turiu svarbų reikalą ir Jouėionio, Skemanių miestelio. Vilk
Visus pinigus reikia siųsti vsrd*
Atminkit
Lietuvaitės
ir
Lietuviai,
mergės pav., Kauno gub. Gyvena
meldžiu atsišaukti.
ktų, o jis sugrįžęs kalbės to
kasieriaus per Finansų Raštininke
štynose pas Atkačiuną Chicakad
dabar
yra
geriausias
laikas
pribene Toledo Ohio. Jo patis ar žinan
Rulienė-Majenskytė
liaus. Nuvažiavo į policijos
sirašyt prie Lietuvos S, ir D. Drau T. L. Dunduli, P. O. Box 511, Wwt111. $5.75, šeimyniškas vaka 321 Michalina
Edwards st,
Rockford, III. čiujų meldžiu atsišaukti
gystės,
12 d. Kovo ir 9 d. Balandžio, ville, III, kuris po kaucija $1,000.
Marijona Maleckiutė,
rėlis, Sheboygan, Wis. $5.00.
stotį, kur užstatė $500 kau
1916
m,
pigus įstojimas. Pirmo sky
235 Wayne st,
Jersey City, N. J.
šeimyniškas vakarėlis, Chica
cijos, sugrįžęs 8 vai. vakare,
Pajieškau savo draugės Mic’nalinos
riaus $2.00; antro skyriaus $1.00. LIET. DARB. BROL. PAŠELP.
go, III. $6.50, šeimyniškas va
K1 i matės, gyveno Chicagoj. Paeina
Pirmo skyriaus moka $1.00 mėnesi
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
ir pasakė prakalbą.
savo vyro Povilo Morkū nės,
iš Kauno gub.. Raseinių pav., Leliū no,Pajieškau
laike lios gauna pašalpos $10.00
karėlis Zigmonto namuose.
išvažiavo
jieškot
darbo
20
d.
ba
Valdyba:
Varantą išpirko kunigo
į
savaitę;
posmertinės
gauna
$125.00.
nų
parap.
Meldžiu
atsišaukti
ar
kas
Chicago, III. $3.00, surinkta
landžio, 1915 m. ir dingo. Jis yra 6 Antro skyriaus moka mėnesinės 50c, D. Lekavičia — pirmininkas,
šiuomi
pranešame,
jog
Ame

apie
ją
žino
pranešti,
nes
turiu
svar

klapčiukai vyčiai, teologijos rikos Daudonojo Kryžiaus Dr-ja per Baltos Rožės Kliubą, Chi bų reiaklą.
pėdų augščio, geltonais plaukais, laike ligos pašalpos gauna $5.00 į sąP.O. Box 138, Courtney, Pa
raupais sirgęs, sunkiai kalba, (mik
8.
studentas Jonas A. Bučinis atsisakė
cago,
III.
$13.00,
surinkta
tar

Kirstukas
— fin. sekretorius,
vaitę,
posmertinės
$75.00.
(13)
Bronislova Ragauskytė-Jesikienė,
siųsti senus drabužius
čioja). Kas jį žino malonės pranešti,
Nepamirškit ateit ir prisirašyt.
1205 Cresty avė, Charleroi, Pa.
Stougton Mass. už ką busiu labai dėkinga.
ir medicinos studentas Jo nukentėjusiems nuo kares, ka pe lietuviu iš Lead, So. Dak. 1 BOX 927
________
Sekr. J. P. Shepetis. V. Gamulis — kasierius.
Ona Morkūnienė,
(8)
nas Weber.
dangi nusiuntimas brangiau ap $20.00, viso...................... 71.701
P. O. Box 400, Courtney, Pa
Pajieškau
Leono
Griniaus,
Marcijo310
Pine
st.,
Elizabethport,
N.
J.
Su visokiais Draugystės reilalalu
Nors vyčiai pakilo kaip sieina, negu drabužiai yra ver Per LSS. 183 kuopos komi nos Griniaus, Leono Bugailos, FranPARSIDUODA per 6 metus gerai reik kreiptis šiuo adresu:
nuo lietuvių ir svetim ciško Bugailos ir Bačkauskių. Visi
liūtai, bet nutupė kaip zui ti. Draugija atsakė netik lie tetą
S. D. B. P. Dr-stė,
Pajiškau pusbrolio Juozapo Lauge- bizniu puiki kostumeriška kriaučiška
paeina Samalių sodžiaus, Kuršėnų
tuviams, bet abelnai visoms tau taučių (K. Seredžius aukavo
dirbtuvė, storas ir namas, viskas sy Box 64..............
lio,
Kauno
gub,
Raseinų
pav,
Bata

...Courtney, Pa.
kučiai. Gėda tamsos apgy toms,
valsčiaus,
Kauno
gub.
Girdėjau,
kad
ir nuo šio laiko vien tik $5.00), Raymond. Wash. 33.35 gyveno kur apie Youngstown, Ohio. kių parap, Minšpautės kaimo, gyve kiu už labai žemą kainą. Kas neno
nėjams !
Per LšF. Kom. iš Lavvrence, Atsišaukit, arba praneškit .nes svar- no kur ten apie Chicagą. Meldžiu at rėtų pirkt namo, gali pirkt tik biznį.
naujus drabužius tebus galima
PALAIMINTOS LIETUVOS
Mass
.................................. 16.90 bus reikalas.
(9) Priežastis pardavimo ta, kad savinin
siųsti per Raudonąjį Kryžių.
(10) sišaukti.
DRAUGYSTĖ,
kas
turi
kitame
mieste
namus.
Kreip

POLICIJA IŠVAIKĖ I.W. Taipgi patarė mums R. K. Bush Per I. čižinauską nuo ves
Jonas Laugalis
Paul Vaitkus,
kitės
pas
.(10)
Chicago, IIL
162 Silver st.
So. Boston, Mass. 54 AVashington st, Cambridgeport,
W. SUSIRINKIMĄ.
Term. skyriaus pirm. p. Stoub, tuvių K. Lašimo su K. MosWil!iam Urban.
Mass.
Valdyba:
726 Gorham st,
Lowell. Mass.
Waterbury, Conn.— I.W. kad siųstume daugiausia šiuos taite, Joliet, III.................. 6.60 Pajieškau draugų Antano Dausos
Prezidentas — K. Meškauskas,
drabužius
:
stveaters,
blankėtus
Per
"Keleivi
”
nuo
prakalbų
Pajieškau
giminaičių
Petro
ir
Juo

663 W. 18th str., Chicago, IIL
Jono Maleiškos Leliūnų parap., Mi
W. unija surengė čia perei- (paklodes), apatinius rubus ir iš Cambridge, Mass..........21.20 ir
Prez pagelb. — Ed. Čepulis,
liūnų sodžiaus., Vilkmergės pav., zapo Milučių, Vilniaus gub, Trakų
toj nedėlioj prakalbas Gar- vilnones pančekas. Šiaip marš906 W. 20th PI,____
Kauno gub. Aš esu Utėnų parapijos. pavieto, Ratnicos parapijos, Vieciunų
marš
S. Zaleską nuo vestuvių
kaimo, gyveno Braddock. Pa. Mel
Nutarimų Rast.— Ant Tamk
Meldžiu atsišaukti.
den salėj. Policija dažino- koniai drabužiai, sako, maža K. Per
Preitys su M. Zagorskiute,
džiu atsišaukti.
1916 Canalport avė, Chicago,
A. Mamaniskas,
jus, kad kalbės Elzbieta vertę turi, Todėl. gerb. ir ger- West Lynn, Mass........... •. 14.84 2224 Tustin
Julius Tečialis,
Fin. Raštin. — J. Syker,
st,
Pittsburgh, Pa.
581 Millbury st,
AVorcester, Mass.
5507 W. 25th PI, Cicero, m.
Flynn ir kiti I.W.W. agita biamosis, pagal išgalę pasi- Per "Tėvynę” nuo J. Krei
Iždininkas — L. Kasper,
reikalingus
siusti
stengkime
Pajieškau
giminaičio
Petro
Petrau

toriai, nusiuntė buri detek- drabužius, nes laukia jų ten mu vėno iš Blaine, W. Va......... 6.00 sko, Kauno gub. Telšių pav, Darbie- i Pajieškau draugų Povilo ir Mateu3131 So. Wentworth avė., ^hing*
Organo užžiur.— A. Selemonavič,
tivų su varantais, kad juos sų šąlantieji žmonės.
Per V. Kroli nuo LSS. 85 kp. nų parap, Auksudių sodžiaus. Jo šo Vaitaičių ir Juozapo Mikitos, Ra1956 Canalport avė., Chicago, DL
ar žinančiujų meldžiu atsi piališkių sodžiaus, Jono Šamo, Kliū
areštavus. Atsidarius 6-tą Siunčiant adresuokite: AME- vakaro iš Hyde Park, Mass. 5.00 paties
čių sodžiaus, visi Kauno gub, Pane
_ Susirinkimai būna kiekvieno mta^
šaukti.
Nuo
LSS.
235
kuopos
pra

vėžio pav. Biržių parap. Meldžiu
valandą salei, atėjo seržan RICAN RED CROSS, Bush Ter
šio antrą nedėldienį, 1-mą vaL ■*
Petras Lapinskas,
West Pullman, III.
5.25 BOX 33,
pietų, G. M. Chernaucko salėje, 1N*
Rumfc’rd Falls. Me. atsišaukti.
tas Keegan su detektivais ir minai Building, 20, Brooklyn, kalbų.
P.
Jasinskas,
So. Union avė, Chicago, IIL
Per
"Laisvę
”
iš
Collinsville,
Y.
pradėjo jieškoti Elzbietos N.Nepamirškite
BOX
112
Spring
st,
Le.vington,
Mass.
III.
(nepažymėta
nuo
ko)
8.75
Pajieškau pusbrolio Petro Armono,
FOR
Kiekvienam kuris tik prisius 2 do LIETUVOS SUNŲ IR DUKTBRŲ
Raukų kaimo, Girsudos valsčiaus,
Flynn. Tūlas Nelsonas tuo- LITHUANIANS, parašyti
Per "Naujienas” sekantis:
ir nuo ko siuPapieškau Onos Dereškevičiutčs, leriu aš duosiu puikią barberišką britaipgi draugo Miko Plutos, Petrikių
DRAUGUOS,
tarpu užlipo ant pagrindų sta.
surinkta VVoodmans sviet.
kaimo, abu Panevėžio pav., Kauno Suvalkų gub., Mariampolės pav., Vi tvą ir dar pridėsiu priedo didelę MoDės
Moines, Iow*.
šakio Rudos parapijos,. Dambravinos nų arba Juodąją knygą dykai. Iš ši
ir rodydamas į policiją pra Surašą, kiek ir kokių drabužių Rockford, III. $28.85, surink guberniojos. Meldižu atsišaukti.
Valdyba:
tos
knygos
galima
lengvai
ir
greitai
kaimo. Turiu svarbų reikalą ir mel
dėjo kalbėti žmonėms: "Ma išsiųsta, malonėkite prisiųsti ta per Lietuvių Moterų Pro- 15 Hine pi., P. Kukorys,
(9) išmokti padaryti šimtus visokių ki Prezidentas — A. Gailius,
New Haven, Conn. džiu atsišaukti.
gresyviško
Susiv.
draugiška
Brooklyno
Lietuvaičių
Komite

717 E. Market st. Dės Moines Iowa.
tiems nesuprantamų ."štukų.” Adre
John Puskinigis,
tote. broliai, jie nori uždrau tui Drabužiams Rinkti, adresuo- vakarėli, Rockford, III. $9.00',
(10) Vice-prez. — S. Kairis,
1131 E. 33rd st..
Cleveland. Ohio. suokite taip:
Pajieškau
Jurgio
Griškėno,
Kauno
sti mums apsvarstyti savo iant sekretorei Miss. P. Jurge- viso....................... z.......... 37.80
R. 2, Box 44, Ankiney, lova. .
L. J. PAULAUSKAS.
Aleksandravos pavieto. Čedasų
Prot. Rast. — J. P. Shilaik,
reikalus. Jie nori panaikin liutei. 807 W. 30th Str., Ne'.v Per P. Maršoną nuo vestu gub,
Pajieškau
Petro
Smilingio,
Kauno
152 Millbury st.,
Worcester. Mass.
valsčiaus. Oniškio parap, Gricgalės
217 S .E. 9th st, Dės Moine, lova.
gub, Telšių pav, Lieplaukio parapi
ti laisvę žodžio. Ar tai ne Vorik. N. Y. Tuomi pat antrašu vių J. Bedalis su Ona Gulbi- ‘•aimo. Turiu svarbų reikalą ir mel jos,
Turt. Rašt. ir organo prižiūrėtojas__
gyveno Kensington. III. Meldžiu
džiu
atsišaukti.
J. P. Shepetis, 501 S. E. 7th st,
aišku, kad policija tarnauja kreipkitės ir delei informacijų. niute iš So. Boston, Mass. 12.30
atsišaukti, ar kas žino jį pranešti.
Angelina Adomeneičia,
. .
Dės Moines, lova.
Iki
šiam
laikui
į
Amerikan
Jonas
Gailiūnas.
Lawrence, Mass.
fabrikantų reikalams?” Po- Red Cross Bush Terminai Buil- Viso per sausio mėn. įplau 90 Holly st,
p VISIEMS DOVANOS! p Kasienus
— J. Bindokas,
BOX 154,
Ledford, III.
kė
..................................
365.16
Capital City Hotel, Room 19,
licija tuojaus prišoko prie “’ing. Brooklyn. N. Y., prisiuntė
Pajieškau draugų A. Ašmono, M.
Kas išsirašys per mane dienraštį - „ . . ,.
Dės Moines, lova.
Paiieškau apsivedimui merginos I "Naujienas” ir prisius $5.00, ?5
Nelsono ir liepė sustot. Sa lys»bužius šios voatos:
Grigo. J. Baguckio. P. ir M. MaginioSusirinkimai atsibuna kas rnCta
Viso su balansu
SI 1.310.89 nių,
visi Suvalkų gub., Veiverių kai nuo Biržėnų ar Papilės, turi būt ne
tiems duosiu dovanų svarbią ir i ž nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:3c m>
lėj pasidarė triukšmas ir su -•. Sn"krov, Glaston. Conn.
puikią knygą MOTERIS IR SO- H pietų K of P. svetainėje, No. 504__
mo. Meldžiu jų pačių ar žinančiujų jaunesnė 20 metų ir ne senesnė 28
išlaidos.
A. Kaunienė. Bridgewater.
sirinkimas likos išvaikytas.
metų. Merginos mylinčios dorą kyo06 E. Locust st, Dės Moines, lova.
"KoUž išmain. priv. čekiu .. .12 atsišaukti.
venimą atsišaukit, prisiųsdamos paMass.
J. Benešiunas,
meVasario 1 d, 1916, lieka
64 Herold st.,
Rochester, N. Y. veikslą.
M. Šamas. Bamstable, Mass.
PiniFONFERfJNC1JA ANG
Lietuvių Pašelpinė Draugystė,
J. Lapenas,
L.
š.
Fondo
Iždininką
K.
Ši

(12)
O. Navickienė. Norwood. Mass
LIAKASIŲ REIKALA
BOX
532,
"LAISVĖ,” EASTON, PA.
Hoąuiam,
VVash.
dlauską
..................
$11,310.77
Pajieškau pusbrolio Jurgio Gribio,
J. A. Brazys. Collinsville, III.
VIMAMS APSVARS
Susirinkimai būna kas pirma sėtdraugo Adomo Zopelos ir Jono JovaiM. Juknevičienė, Flushing,
apsivedimui merginos,
Įgaliojimai išduota:
nycią kiekvieno mėnesio nuo 7:30 vašio, visi Kauno gub., Panevėžio pav., ne Pajieškau
TYT.
senesnės 30 metų amžiaus; aš esu
N. Y.
5 įgaliojimai V. A. Zeparec- Pašventinės parap. Meldžiu jų pa 32
kare, Anglų Socijalistų ruime. 4M
metu, laisvų pažiūrų, linksmaus
Northampton str.
Praėjusi oanedėli New P. Rimkienė. Chicago Heights kui, Brooklyn. N. Y.
čių atsišaukti ar žinančių apie juos
CIALIZMAS
arba
laikraštį
l budo. Su laišku meldžiu prisiųsti ir
pranešti.
Valdyba:
vą,” "Keleivį” ar "Laisvę”
D. Stakauskui, T. Jankaus
Yorke prasidėjo kietosios Illinois.
paveiksią.
(9)
A.
Remetis.
Prezidentas
— O. Velioniutė,
tams.
Naudokitės
proga.
J.
J.
Milutnaitis,
Baltimore,
Md.
A.
Petrauskas.
kui, A. žvingilui, Hartford, Ct. 91 Ford st.,
anglies kasyklų savininkų
Pittston, Pa. 765 7th st. N. W. Sta. A.
1120
Jackson st, Easton, Pa.
gus
siųskite
šiuo
adresu:
LIETUVIŲ DRAUGIJOS Vice-prez.— A.
F. Cibulskas, New Haven. Ct.
M. Punis, Muskegan, Mich.
Meškauskas,
ir United Mine Workers of M.
Grand
Rapids,
Mich.
A. J. RASIMAS,
W. Bush. Brooklyn, N. Y.
KURIOS
TURI
F. Raudonaitis. Du Quoin,
Pajieškau draugų ir pažįstamų iš
o
3.4.So- Locust st., Easton, Pa.
Amerika unijos atstovų A. Mikalauskienė. Brooklvn, Illinois.
Vilniaus pib., Trakų pav., Butrimo
1840 So. ”Halsted
Street.
i: Prot. raštininkas ir organo užžiur*Už ORGANĄ
Pajieškau apsivedimui mererinds, "KELEIVĮ
tojas — J. Ratinis,
nių valsčiaus. Ničiunų kaimo. Mel
konferencija
angliakasių N. Y.
Stanislovui Marijošiui, Mag džiu
Chicago, III.
ne
jaunesnės
18
ir
ne
senesnės
22
me

jų atsišaukti.
-J.n.3,Ferry st-. Easton, Pa
Dr-nė
A.
Bacevičienė.
Elizareikalavimams apsvarstytdalenai Jonelienei, Springfield.
tų, turi būt blaiva. Platesnių žinių
nn. rastmmkas — F. Vyturta
M. Vinskas,
Lietuv.
Mokslo
Draugyste
Mass.
BOX 516,
Easthampton. Mass. kreipkitės laišku. Vyrai lai nerašo.
.
139 S. Bank st, Easton, Pa.
Norima susitaikyt, nes ki beth, N. J.
Y. K,
Kasienus — J, M. Jankauskaa
S.
J.
Mockaitienė,
Shenandoh.
Pittsburgh, Pa.
Angliški atsišaukimai:
taip turėtų kilti didelis an Pa. (Prisiuntė 17 skrynių.)
BOX 193.
Eureka, Utah.
Pajieškau dėdės Jono Budros ir pugliakasių streikas.
Kaip M. Alvtienė, Moterų Kliubas S. P. Raulinaičiui 3 atsišauki brolio Jono Budros, viens 27 metai, Pajieškau apsivedimui laisvos, do LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
Hartford, Conn.
kitas 16 metų kaip Amerikoj, abu
DRAUGIJA.
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.
buvo jau "Keleivyje” rašy ir J. žemaitis, iš VVaterbury. mai,
gyvenimą mylinčios lietuvaitės,
F. Raudonaičiui 1 atsišauki Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo rą
tarp 18 ir 30 metų. Aš esu vaikinas
Kaukegan, III.
Indiana Harbor, Ind.
ta, angliakasiai reikalauja: Conn. — prisiuntė 6 skrynias. mų, Du Quoin, III.
nių vaisė., Gailiakaimio kaimo. Kas 25 metų. Manančios susiapžint, atValdybos vardai ir adresai:
Valdyba:
Viso
bus
apie
35
skrynios.
žino,
meldžiu
pranešti.
(10)
1. 20 nuošimčių daugiau
sišaukit sekančiu adresu:
LšF. Fin. Sekretorius,
Pirm. — Kaz. Va'tesunas.
Prez
Pranas Henderaonaa,
Louis Budnikas.
Reikia pažymėti, kad p. J. že
Ixjo D. F..
822 8tl> st, Waukegai>. III.
algos.
Tadas L. Dundulis. BOX 33,
2112 137th st^ Ind. Harbor/TM
Simsbury,
Conn.
1264 St. Aubin avė.,
Detroit, Mich. Pirm. pag. — M. Ambraziuna-,.
maitis prisidėjo su didele auka:
Pr^r^Pranas Andrijauaiiį"
2. Pilno pripažinimo uniuni jis
b')3 .Sth st, VVaukigui,. H>.
iš savo krautuvės paaukavo
Prot
3/30 E
st” Ind- Harbor/l^d
Pajieškau pusbrolio Antano MargePajieškau
apsivedimui tinkamos
sekr. — A. F. Sab.*c<i.
1 rot. rast.— \ m. čiparis
jos.
sekančius naujus drabužius: 17
vičiaus, ir draugų Juozo Švigio, Alek draugės, nuo 18 iki 23 metų amž'aus. Prot.
3604
Deodorst.rnd.
Harbor, I«L
802 8th st, Wau..egan. Ii
3. Įvedimo 8 valandų dar sweateriu, 24 vyriškus apatinius
sandro Martinavičiaus ir Antano Ši Platesnes žinias suteiksiu per laišką, "in. s?kr. — J. Euksia,
Kasienus — Antanas Mikalocz,
dlausko, visi Kauno gub, Šiaulių pa meldžiu atsišaukti prisiunčiant ir sa
rubus, 35 porų pančiakų, 5 švar
502 Utica str, \Vaukegan. III
bo.
2112 13<th st., Ind. Harbor. Iad
vieto.
Lankavos
parap,
gyveno
Chi

vo
paveiksią.
(8)
SO.
BOSTON.
MASS.
Kasierius — A. Kripas.
kus, 2 marškinius, 2 poras pirš
rinansų rast. — Pranas Vaitkus,
4- Dviejų metų kontrakto, tinių,
cagoj, kas juos žino meldžiu pranešti.
Wm. Bluse
776
Marion
st.
tVaukegan.
II
poras čeverykų ir t.t. Vestuvėse .J. Bedalio su O. Guibi3619 Deodor st., Ind. Harbor, Ind.
407
Center st, Bes Moines, Iowa. Kasos gi bėjai
Kranas Paplauskis,
Iki šiol kontraktai tarp Butų109
K. D:mšia.
labai malonu, kad ir ki niute, surinkta aukų L. Š. Fondan BOX 14.
Maršalka — Motiejus Drungiias,
Clifford.
III.
812
>
’
th
str.
\Vaukegan.
I
’
l.
angliakasių ir kasylkų savi ti krautuvininkai pasektų p. J. $15.65. Aukavo: J. Bedalis $2.00,
REIKALINGAS zeceris, mokantis
3730 Elm. st., Indiana Harbor, Ind.
M. Valent'koni.s. 1346 So. Par ■ avc
O. Bedalienė, P. Maršonis, P. Budrevisa snaustuvės darba ir kad galėtų
ninkų buvo daromi 4-riems žemaičio duosnumą. kaipo pavy ckas,
tVaukegan, III.
fcus’nnkimai atsibuna nedėbomu.
Pajieškau
brolio
Povilo
Čereškos,
J. Bedalis, ir F. Kaminskas —
prisidėti pusininku arba kad ir visai
po 15 d. kiekvieno mėnesio, 1-ma vazdį.
po 81.00; Liet. Muzikantai. Fr. Ale- Kauno gub, Vilkmergės pav, Diel- atpirktų. Vieta išdirbta ta-p nema Maršalka — F. Norkius.
metams.
landą po pietų, Antano Mikalocz ar*,
919
8tn
str,
AVaukegan.
iu.
tuvos
miest.
Pirmiau
gyveno
St.
Lošiur.as,
J.
Simanavičia.
A.
Pavidis,
J.
Pinigų prisiuntė šv. Katarinos*
žo lietuviu skaitbaus. Spaudos dar
Pasibaigus New Yorko
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne tainej, 2112 137th st. Ind. Harbor,T>4
Zapustas. A. Simanavičius, P. Jo- uis, Mo. Meldžiu jo paties atsiašukt. bų visados užtektinai.
dr-tė
iš
Norwood.
Mass.
$19.17
(9) , dėldienį
,C1UICI1J nl
„vlvI, mėnesio, 1-ma vakiekvieno
arba
kas
žino
jį
pranešti
už
ką
busiu
konferencijai, kita tokia ir P. V. Konarotas iš Bratlebo- vaišis, K. Jovaišis. J. Zapustas ir P. dėkingas.
k remkitės:
I landa
’ ’ po pietu>>
’
. "Liberty Hali" sveLIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
Šimonis
—
po
50c.;
V.
Natkiutė
30c.;
konferencija bus tarp mink ro. Vt., $2.00; viso $21.17.
Litnuaman National Hali,
ta’nėje. £
“ C8th and Sheridan Rd,
802
Antanas čereška.
J. Mikšaitė, A. Stasienė, V. Auziejus.
Chicago, IIL
Montello. Mass. VVaukegan. III.
štosios anglies suvininkų ir Visiems aukautojams ir rin J. Mikėnas, J. Pešinis. J. Mikšis, J. 1147 Washington st,
Prezidentas
—
- Juoz. Kriščiokas,
Norvvood, Mass.
kėjams tariame širdingą ačiū Utka„ P. Pešinskis, P. Ki-ličius ir
darbininkų.
Pi™ “p ' k.n’°n arve" Ch«c*go, IIL
V.
Simonienė.
V.
Auseis
—
po
25c.;
P1TO1'
— Jonas Gružinskaa,
varde nukentėjusiųjų nuo karės P. Zaramba, V. Šimonienė ir B. Sta- Paiieškau pusbrolių Antano ir Pe
Prot
raŠt
3
W
'
,33rd pl"
III.
lietuviu.
RETKOVIČIUS NUTEISšis — po 20c. Smulkių aukų 60c. tro Griškevičių, Vilniaus gub. Trarot. rast, ir organo užžiurėtojas —
Tikėdamos,
kų
pav,
Nedzingės
valsčiaus,
___
jog
kiekvienas
Viso
$15.65.
ŠiukSU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Petras Keniatis.
. TAS MIRTIN.
prijaučiantis dabartiniam Lie- Aukos perduota L.Š.F. iždininkui. cikieno kaimo, apie 18 metų kaip
3238 So. Halsted st., Chicar*
Jeigu
neturi
mano
katalogo,
tai
prisiųsk
už
3c.
pačtinę
markę,
o
tu

Tauntone, netoli Bostonoj tuvos žmonių padė.iimui
Amerikoj,
turiu
svarbų
reikalą,
mel

Vasario 7 d. 1916.
iš šir- Pinigus priėmiau
rėsi
dideli
ir
puiku
kataPga.
kuriam-*
rasi
visokiu
ceriau«iu
ARMONIKŲ
32W
£ŠViiAntK. Šidlauskas. LŠF. ižd. džiu atsišaukti.
likos nutektas mirtin tūlas Jies darbuosis ir šelps vergstans
SKRIPKŲ. HRIUBU. ir dnugvhe kitokiu MUZIKALIŠKŲ INSTRU
Adomas Griškevičius
m.
MENTU, ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
Antanas Retkovičius, kuris Sius, nagai išgale.
2122 Bellon avė,
Scranton, Pa.
PHILADELPHIA. PA.
koj
kalboj.
Pu'kiausias
koncertinis
Armonikas
su
76
ir
102
raktais.
3342
So.
Halsted
st.,
Chicag*.
Fall River užmušęs tūlą Liekame su tikra pagarba — Pasiunčiu $7.00 L. Š. Fondan. kuKainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
Komtetas:—
CA.MBRIDGE, MASS.
riuos suaukavo pas I’rzelauską per
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas nę su batą kiekvieno mėnesio, 7:M
Dominiką Peremobidą. -Jis
krikštynas
šie
asmenįs:
Ona Karaliūtė,
Per prakalbas kun. Delianio laiky tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. valandą vakare, "Aušros" svetainė,
bus nužudytas CharlestowK. Žemaičius $5.00; S. Butvilienė tas 6 d. vasario, surinko aukų ’ Liet. Rišvkit tokį adresą:
J. S. Misevičienė,
je, po No. 3001 S. Halsted st. Mati
j ir J. Mikštavičius po $1.00. Viso $7.00. Selp. Fondą $5.16. Pridavė V. I. Ra
nn k?)ėiime, elektriškoj kė
nis susirinkimas pripuola sausio tMPetr. C. Jurgeliutė.
112 GRAND ST..
• $7.00 priėmė L.Š.F. iždininkas
dvilus ir A. Smagorius.
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Sp».
dėj, 12 kovo.
T. Mačiulienė.
O.
VYdlUCIIb
BROOKLYN.
N.
Y.
K. Šidlauskas. Pinigus Priėmiau K. Šidlauskas.
!iu mėn Pusmetiniai Liepos m*a

Paj ieškojimai

Pranešimas sulyg drabužių
siuntimo Lietuvon.

aukos

25,000 KATALIOGU DYKAI

W Q

f

1~

Kam geriausia duot gyduo
Kada perlaidai
iMtzkas
U. Žiauna- ^Advokatas ir Notarijušasį
les.
jtrink kaklą, kiūtinę ir apačias kojų
7 Paraeiter St
l>-ro kivhcer io
Bos tos, ¥asa
Vienas žmogelis atėjęs
Kazis Krauczunas, I
Vizokiu ligas zy
PA!N-EXPELLER Jau pasekm ng44pas daktarą skundžiasi:
Veda provas visuose teismuose į
apsaugoja nuo l:gų ir gydo
usi&l. Ateikit t:eir atsilanko j visas valstijas ant ;
— Daktare, kažin-kas Tuojau
cok pas mane 1
Tikras tiktai su pažymėta marke
pakvietimo. Taipgi duoda patari- <
••ĮKĄRĄ”
trepais į viršų uk
man pasidarė: išvakaro n enią per laiškus.
-eikit 1 aptieks
•*
aptiekus arta
galiu užmigti ir gana; ma 25c. ir 5Uc. bute.iak
Stačiai t»uu
I mano durys bai
403 Lyon Build.,
i
R & CO.
les arba telefoną
žiausias šiugždėjimas mane 4-SO F. AIK RICHT!
Seattle, Wash.ĮI
£**■**♦
N--v v«v\
duok oašatesiu.
erzina, o ypač kada katės
v
v
toto 'i noia fc
Ofiso valandos
ant jardo triukšmą kelia, ir
Nuo 9 iki 11 ryte
Lietuvis Daktaras
nuo 1 iki 2 iro ik!
tai aš negaliu užmigti.
Telephone: Cambridge 4Š06-M. tt
8 vakare. Teleph. Richmond 2622-R ( Rusiškas Daktaras Cambridge »
Daktaras:— Gerai, aš tau
Dr. Ignotas Stankus
duosiu šiuos milttlius, ku
Dr. N.A.GIebow
riuos tu sunaudok pagal pa 1210 S. Broad St , Philadelphia, Pa
9--H
A.
M.
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir ;
tarimą.
J. g
Valandos - 2—4 P. M.
kituose geriausiuose Europos
i
Ligonis:— O kaip aš juos
7-8
P.
M.
(
universitetuose.
j'
j
turiu naudot: gert su van Nedeliom.s. | 91——411 P.A. MM.
Valandas:
i
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6
deniu, kaip9
Telephonas Diekinson Jy95 Y.
Užlaiko geriausį
r nuo 8 iki 9 vakarais. NedėlioDaktaras
mis nuo 10 iki 12 ryte.
Ne su vandeT Elių, Vyną, Likerius ir i
884
MAIN STREET,
niu, bet su pienu sumaišyk,
POSĖDIS.
t kitokius skanius gėrimus j
Cambridge,
Mass.
į o taipgi ir geriausio ta-:
— Sakot stulpas tur būt ža ir ne pats gerk, bet padėk
D-RAS
ST.
AKCRZEJEWSKI
ant jardo, kad katės išgertų,
z
bako Cigarus.
•
lias?
O tada tu ramiai užmigsi.
Vienatinis lenkiškas
Y'
Meldžiame
užeiti,
o
visados
rasi
i
i
Ne, geriau bus baltas!
gražų patarnavimą.
DANTŲ DAKTARAS. I | 362 2nd st.,
— Balta parva greitai ve
LIETUVYS FOTOGRAFAS
So. Boston. Niekas negelbsti.
lias,
Užtaisau pasigadinusius dantis ir ,
Viena lietuvė moteris au dedu naujus. Laiką gvarantuoju. į Y
Ir perdaug nekaltas,
skundė
savo vyrą, kad tas Ištraukiu dantis be jokio skausmo
Verčiau juodas!
padarė jai „juodą akį” kada 176 HARR1SON AVĖ.. BOSTON.
— Ne, nelemtas!—
ji devintu sykiu ryte žadino
Reikš mirtį, ne darbą; jį iš miego. Teisėjas patarė
Mėlynas — visai kas kito!... moterei nupirkti budinlnin- /g
Ei. Vyrai. Visi Pas
— Aš sakau raudonas— ką laikrodį, ir tas jį pabu j
YUDEIKO'
— Ką?! raudonas?.. Ar pa dins. Bet vyro ir laikrodžio
į Pabaigusi kursą \Vomans Medical
Jis užlaiko gerą Restauraciją, ij! -ir
Baltimore, Md.
'Ji
siuto !
skambinimas negalėjo pabu visokios rųšies Alaus. Degtinės j). T r, College,
,„ •
....
, v
Pasekmingai
atlieka
savo
darbą
Ne! tur būt geltonas! dint, ir kada moteris vėl ko
prie gimdymo, taipgi suteikia vi- -ĮVyno ir Cigarų.
0)
Traukiu Paveikslus bile kokiu
— Bet ir tokią davus spalvą kiu septintu sykiu norėjo ji i
sokias
rodąs ir pagelbą įvairiose ;
laiku ir visados gerai padarau.
Pirmiausia ir parankiausia
)))
moterų ligose.
Stulpas būt netikęs...
pabudint, jis paleido į ją su
Reikalui esant Kreipkitės
vieta lietuviams.
))
6 Loring str.. T
pas mane.
Verčiau bronzų nudažyti, laikrodžiu ir pramušė kak ’304 BiOc^cy ir 259 D Streets (j ?»• Stropienč arti
E ir 7 st.
I
JONAS
A. ANDRUŽIS,
Duot auksuotą galvą... tą. Apskundus jį antru kar
:
Į
SO.
BOSTON,
MASS
SO BOSTON, MASS.
g
Y į'453a Broadway, S. Ecston, Mass.
tu, teisėjas patarė visai jo
— Ė, galėtų pasakyti,
nežadint. Ir kuomet vyras
Jog tai užsilikęs
syki pamigo ir pasivėlino
Kaipo liekana senovės,
Gi mes progresuojam!... i darbą, potam keldavosi
F. J. .B AGrOČITJS
— Delei santaikos gerovės pats visa valanda anksčiau, į i Petras Valiulis!
LIETUVIS
KRIAUčIUs!
kaip
reik.
Už dryžą balsuojam.
w •
v •
1
In
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
— Gerai, galima balsuoti,
v
4.
•
i
iu-*Siuva
Visokius
Rubus
,
Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas
Kam
tuščiai kalbėti.
į
,
• Xf .
Tegu bus ir margas;
•
\ vrams ir
Moterimso j;
Pinigų. Teismiški Reikalai.
Tik kaip stulpą sudryžuoti Sykį vytis norėjo iš žydo M
;isokį Oarha Padarome
BROCKTONE:
S<>. BOSTONE:
Tai nelengvas darbas! pasijuokti ir klausia:
J
PIGIAI.
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
Jeigu visos čia paduotos
Utarninkais ir Subatomis,
Barristers Hali, 45—46,
— Žyde, ką tu darytum, p! už gerumą darbo ir gerą Rūbo
28 Broad»ay.
kampas Main ir Belmont Sts
Spalvos reiks sudėti.
jei per š;“abą rastum maišą j pritaikymą gvarantuojara.
Tel.
So.
Boston 935 W
Tel.
Brockton
1875.
TAIPGI
PATAISOME.
IŠVALO-)
□v T
n jį
ii no^riim
Šitas COLUMBIA Gramafonas «<(««
Tai ne bile koksai protas
pinigų: ar
tu
neštum, ari lt M E i R PROS1NA.M SENUS.
Galės sugebėti;
ne?
Meldžiame lietuvių duot pasiūt >
Parvos pjausis ir žeis aki— — Nu, kam čia tokią tuš
;
mums, o persitikrinsit koks
(13) |
bus skirtumas.
Tai spalva bepročių!
čią šnektą šnekėti? — sako
Keliaujantis Kriaučius
J< j
i
f't
žydas. — Anė šiandien ša 7 SHORT ST
— Tiesą, tiesą jis pasakė!
Siuvam
visokius
MOTERIŠKUS
ir
VYRIŠKUS
RUBUS.
Taip
LAWRENCE,
MASS
bas,
anė
aš
maišą
pinigų
|
Nors čia daug galvočių
j ei parduodam tavorus jardais kitiems kestumeriškiems kriauMes prie nieko neprieisim, matau.
Kam laikas gaišinti?
Manau, kad geriau nueisim
Nėra ko stebėtis.
Ant 21
į čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą perStulpą pamatyti.
Jurgis:— Ar girdėjai. Jo
akmens
/ kant pas ma-e galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con.
— Ką čia esi, kad da medis nai, pereitą savaitę ekspliovalstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
ŠOKIAI SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROM1S
Gelžkelio laik
rodis
šrubeliu
Girioj sau beauga...
10 lnch 65c. (Canada 85c.)
davo didelė parako dirbtuvė. >
Reikale adresuokit taip:
užsukamas, vy
Prieš
Aušrą.
Valcas. Militariši a ori iestra.
— Sakau, gana, uždaryti!...
Jonas:— Na, tai kas ten j
riško didumo,
Bangos. Valcas. Milit::a-iška orkiestra.
P.
ŠIMKONIS
ant 20 metų au
— Aš paremiu draugą! tokio stebėtino šiuo laiku?
Linksmybė. Polka. M iii ariška orkiestra.
ksuotas su iš ^Xixtxri:;x;:!jXiXOxruiCKXK-':etXKKKjJXLKK:«coxKic:cKXKXtx>Kt
Išdykus Mergaitė. Polka. Militariška orkiestra.
J. B. S.
Ot, kad ledo dirbtuvė eks7 Uolumbia st.,
Holyoke, Mass.
rašytais dubelAlpų
Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra.
2523
į,
---------------tavais viršais.
plioduotų, tai butų kas kita.;
Pavasario Sapnai. Valcas. Sargybos orkiestra.
Labai teisingas, ± IT 117 I j) I T
dabar labai madoj, bet xas iš tų
Caras muštro žinovas.
2530 Ant Bangų. Valcas. Colurr.bijos orkiestra.
I ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
Kregždutė. Valcas. Colunibijos orkiestra.
kuriems reikia visuomet
—
Ką
reik
daryti,
kad
apžmonėms,
Atvažiavo caras karės
- - ii tkras la:
laikas žinoti. Gvarantuotas
2531 Liuosnoris Medėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyjiVėliavos Nešėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
J
. laukan ir pradėjo muštra- sivedus būti laimingam.
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant
—
Nagi
gauk
divorsą
su
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
vot savo kareivius. Sustatė
kiekvieno adreso už 85.75 C. O. D. ir
Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks-p,
rsavo
prisiega.
persiuntimo
Vašius,
su
teise
jums
vi

juos į eilę ir mokina, kaip
presui
Užlaikom visokius gramofonus su rekardaisjft
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- I
reikia bėgti, kada vokiečiai
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite
nuo
15
iki
500 dolerių.
k
y
neri
o
“
spyčiai
”
ir
kitos
fonės.
Kas
nori
jus
užmokėtumėt
už
tokį
pat
laikro

į
ateina.
Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.
dėlį apie 825.00 jei pirktumėt kitur.
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo
— Smirno! — sušuko ji 'obelis
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:
Į Urbon & Pilvinis,
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.
sai.
Stanislovui
Vičiui.
—
Ta

ENCELSIOR WATCH CO.
Kareiviai išsitiesė.
DŽIAN BAMBOS SPYC1AI
mistos
pajieškojime
nepasa

906
Athenaeum
Bldg. CHICAGO. ILL.
— Dabar pakelkit dešinę
T
kyta kokio savo draugo jieš- *
koją!
t
Daugiau
juokų,
negu
saliune
alaus
kot,
tai
neįdedam.
Vienas buvo da naujokas
ir užmiršęs kuri dešinė ko J. Lankeliui.— Matomai,
ė Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TREDžian Bambos feisu arba veidegrapija.
ja, pakėlė kairiąją, taip jog kad ir kitas žmogus apie
$ JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,
išrodė dvi kojos pakeltos tokius dalykus taipgi rašė.
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
bet ir šiaip daug kitokių juokų
greta. Caras tai pamatęs Kad taip tikrai buvo, tai pa
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o
rodo, kad sakote, jog jūsų
užgriovė:
KAINA TIK 25 CENTAI.
tuojaus apturėsite.
— Ei, katras tenai sukin- parašyta buvo kitaip. Jei
Pinieus salima prisiųsti per money orderį aroa suvyniot kvoterį
rėlj ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:’
sinas pakėlė ant syk abidvi tai butų tamistos ir origina
kojas. Tuojaus tą kvaili le mintis ir tai da pas kitą
“KELEIVIS”
i karcerį!
žmogų panaši mintis galėtų
28 Broadway,
So. Boston, Mass.
atsirasti, o dabar straipsniu
kas „Raudona vėliava” jo
Telegrafas ir šuo.
— Sei, Džiodž — kreipėsi kio originalumo savyje ne
parapijonas i savo vaiką, turi — tai labai sena mintis.
kuris lankė davatkų mokyk .J. M—ui.— Tamistos „ei
Siutus ir kitokius
lą, — kaip tas tilygrapas y- lių,” skirtų panelei O. Gri—
ra įtaisytas, kad kaip tik tei, nedėsime, nes tamistos
Rubus
AR NORI, KAD MYLĖTŲ
iš vieno galo bakstels, tai meilutės nepažįstame ir iš
MERGINOS?
žiūrėk iš kito galo jau ir tamistos „eilių” parašyti jai
TREJOS DEVYNERIOS
DUOKIT PASIŪT MUMS
leigu
nori, tad pasipirk
i
arba
H 5
šneka?
be koliojimų tatai prirodyt.
Užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų ir
TREJANKA
— Nagi taip pat, kaip ir J. A. D—ui.— Korespon
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
ii ZJ įvatnif gydančiu iolitf ir iakntf.
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
šuo: kaip tik iš užpakalio dencijos apie kun. Mockaus
Sutaisyta
su degtine arba virintu .vandeniu
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
yra geriausiu vaistu arba karčiu
ant vuodegos užminsi, tai iš prakalbas nedėsime, nes la
išvaizdos ir būna tvirtesni.
vynu dėl skilvio.
priešakio tuojaus ir loja — bai pasenusios žinios,
Gydė visokias skilvio ligas, nemalimą,
Simbą, dispepsiją, išpūtimą, riemen),
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOCREST KENDŽIŲ,
Ojl
paaiškino vaikas.
sonetą nemokame. Verčiau r"j)j o ji niekad
ėglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
TUS
PASIUVAM
PIGIAI
IR
GERAI.
nepamirš jus,
jus. nes H
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
tamista savo „eiles” pasiųsk j; kendžių gardumas priverčia ją ®
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
mylėt. Reikalaukit visur ir Įj|
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM
Mokykloj.
jai, o gal jos maloni širdžiu- g[Į jus
pataiso apetitą.
visados Lowneys Crest Kendžių. IĮ
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
VARTOJIMAS: Viena pakeli šitų gydančių
B Jeigu negali gaut kitur, tai pri- t
Mokytojas:— O dabar pe kė atsileis.
DRAPANAS.
augmenų užmerkti į vieną Kvortą čysto spiruto
gausi vie- j
siųsk
mums
dolerį,
o
L
ir
tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
Varpučio
mylėtojui.
—
At

reisime nuo žindžių prie
ną svarą geriausių Amerikoj
nerikoj iš- B
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio
Tikras Jūsų brolis lietuvis
arba mažiau.
siurbėlių. Pasakyk man, siprašome, kad tamistos at dirbtų kendžių
Norbutai, kokius tu žinai sakymo Ramybės mylėtojui
K. ŠIDLAUSKAS
Ant, Januška
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
nedėsime.
Vesti tuščius Generališkas agentas Bostone. B
siurbelius?
229 Bedford Avė , Brooklyn, N. Y.
222 W. BROADH AY,
Mokinys:— Kunigas, ka ginčus galima smuklėse, bet
226
]BicadMay. I
Kampa, North 4-tos ?a:vės.
SO. BOSTON. MASS.
ne laikraštyje. Jei kores L So. Boston, Mass.
pitalistais...
Telefonas: So. Boston—21013
Mokytojas:— Sėsk!! tu pondentas padavė neteisin
gas žinias, tai reikia faktais
bedievi!
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KELEIVIS

kova už draugijos pasijungimą J. Žilinskas. Taip pat, Draugija
į tautiškąjį jungą. Socialistai pravedė kelią ir kitoms draugi' smarkiai atakavo ir po tų kovu j joms išvažiavimams į girias suI Turi bijotis.
Apiplėšimai ir apvo. .
(Skiriu jaunimui.)
“ ,. Beabeprogramais. i Fim.ai atsitinka kožną_ dieną.
metų šiandien draugija nepri pasilinksminimo
Jus skaitėt vakar laikraščiuose
klauso nei vienai, nei antrai , Dabar rengiama giriose koncer- įjonės
Jauna mergyte!
apie
ap
i
p
iėšim
US
.
Turima.,
K.,
■ apie apiplėšimus. Tu nežinai, gal
sriovei.
tai
bei
prakalbos.
Lzsiprenu■
rytoj
tas
pats
tau
atsitiks,
jeigu
neSmagu atminti
Lietuvių
Apšvietos
Draugija
meruoja
J.
Baltrušaičio
"Žmoapsisaugosi. Geriausia apsauga
---------- —
Parašė Iksas.
Tą laimės valandėlę.
tai geras revolveris.
Turi rastis
neatsisakiusi nei nuo vieno dar nių Knygyną.”
tMedega iš Ridpath'o "History of the VV’orld.”)
Kad tu maloni
bininkams naudingo sumanymo.
kožnoj
stuboj savo
Rugsėjo 26, 1909, nutarė pa
Kaip
kad
svajonė,
Visuomet
prisidėdavo
kaip
dar

apsigynime.
Dide
Dievas H orus.
statyt ant scenos veikalą ”Be
Man dovanojai raudoną gė bu. taip ir finansais.
lis
išpardavimas
tik
ISumenės,” kaipo - 20 metų su
Iš Ozirio ir Izies gimė kūdikis Horus. Jis
Nuo pat draugijos susitvėri kaktuvių nuo pirmojo lietuviško
ant trumpo laiko.
(Tąsa.)
lę!
mo t. y. Gruodžio 24 iki spalių teatro Amerikoje, Taipgi ir tą Detektyviškas automatiškas
Kaip Pta, taip ir Atmu buvo visų dievų atėjo pasaulin, kad atkeršijus savo tėvo už Ir man į širdį ją pasodinus, 3,
32
tų pat metų veik mažai kam
veikalą statyt,
Merginos Revolveris,
rų vertas $15 tik už..............
Pavedei mielai ją išauklėti, buvo žinoma, nes draugija di patį
tėvas. Jisai buvo dvasia pirmutinių tvanų, mušėjui — Šėtonui.
i
priimamos be jokios įstojimo Detektyviškas- dubeltavas se
iš kurių mišinio ir garų užgimė saulė. To Kaipo kudikis-dievas, jisai sėdi ant van Bet mano dvasiai grei nusi desniu kuom ir neužsiėmė, kaip mokesties iki 1910 m.
ptynių šūvių revolveris ver
tik knygyno steigimu ir jo pa
8 dolerių tik už ..........
minus
deninės
lelijos
lapo
ir
laiko
burnoje
pirštą.
"Moteris tėsDidelė
dėl jisai buvo vadinamas da dievo Ra kiau
Užsiprenumei uoja
didinimu.
Bet,
spalio
3,
apsi

vertė už mažų sumą, todėl
Man prisieina giliai liūdėti.
ir Socializmas” 1 egz., "Politiš- nelauk, įdėk 20c. stempomis į laišką
šiniu. Jo ženklais būdavo saulės veidas ir Jaunystės metuose jisai yra žinomas Bu Tu
lanko
delegatai
nuo
"Aušros
pažiurėjai
kurį revolverį nori, prisiusim
Moksliškai Literatūriškos Drau koji Ekonomija” 4 egz. ir "Tri II paminėk
to vardu. Bet paskui jis išauga, lieka ga- Ir pastebėjai:
laikrodis.
tau tuojaus tiesiog į stubą. Likusią
mito
”
1
egz.
gijos” 1-mos kuopos A. Purvis
sumą užmokėsi kuomet tau priduos.
pingas Horus, didelis gelbėtojas, šulas viso ”Neliusk, nenusiminkie!"
Spalio 24, 1909 apsireiškia ne Detektyviški revolveriai yra geriau
ir J. J. Danielius, kad mažai abi
Šu ir Seb.
'pasaulio. Jisai įgija tėvo ypatybę, lieka Nuo žodžio šito
veikiančios draugijos susivie santaika tarp draugijos organo si pilnai gvarantuoti. Jeigu butum
Toliaus egiptėnų teonomijoj seka dievai
"Vienybės Lietuvninkų” ir Liet. neužganėdintas, mes sugrąžisim pini
nytų.
šviesos dievu. Jis važinėjasi saule-laivu ir Siela nušvito,
gus. Pasiskubink prisiustį užsakymą
šu ir Seb. Jiedu buvo taip augštojo, kaip
Šviesiečiai neatmetė pasiūly Apš. Dr-jos. Tuomlaikinis ”V. tuojaus. Adresas:
Tą
mano
džiaugsmą
tik
atsinuduria žaltį Appopį. Jisai sumina krokomo. bet dar išrinko iš savo tar Lietuvninkų” redaktorius p. J.
ir žemojo Egipto dievais ir juos garbino ly
HAMMOND SALE CO,
minkie !...
dilius po savo kojomis, o sparnuotos saulės
po komisiją, kurion įnėjo: J. O. Sirvydas tveria "Liaudies
DEP.
K. 20. ST. LOUIS, MO. - .
giai Teboj, kaip ir Memfijoj.
” ir aiškiai mato, kad
pavidale triumfuoja ant hipopotamų, žo Ir tu patirsi, kiek jame buvo Ancerevičius, B. Vaiciekauskas Mokyklą
Meilės, troškimo, vilties ir ir J. Balčius, kad išdirbus susi Liaudies Mokyklos vietoje sėdi
Šu buvo suasmenuota (impersonuota)
džiu — jisai žudo visus Šėtono sutvėrimus,
vienijimo taisykles.
Besvars !l. a. d. ir pradeda ją gnaibčiot
ŪSŲ metodą išmokinsime jus anlaimės
šviesa. Jisai buvo dangiškos galybės ge
jis pats ir pavesdamas žemo
g ų kalbą labai trumpame laike,
tant
Centro
Valdybos
klausimą,
naikina jo pasaulį, keršija jam.
Ir
už
tą
viską
tau
dėkingu

jūsų name arba kiiasose dienomis
nijumi ir perstatomas kaipo galiūnas, ku
pasirodė, kad tūlų tekniškų kliū manymo žmonėms, kad tik L.
be; vakarais tašyk B^aiškiBianį. Dovana
Jo draugė bei žmona buvo dieve Hatora,
mo —
pasitrauktų
iš
kelio.
A.
D.
ris palaiko dangų. Savo žmogiškam pavi Į graikų mitologijos Afroditė. Ji yra persta Tiek dabar liko skausmo ir čių dėlei susivienijimas yra ne Draugija prisideda prie Immigaerican Sctiool of Langnages
galimas.
731 W. 131k St. 1741 W. 47t*$t
dale jisai nešioja strusinę plunksną, kaipo
racijos konferencijos.
šaukia
baimės...
CHICAGO. U-U.
Vasario 6 d., 1907 m. visiškai konferencijon
toma kaipo šokių ir pasilinksminimo dieve.
L.S.S. 19-tą, 52tą
tiesos ženklą, nes šviesa ir tiesa yra du ne
susivienijimo klausimas tapo ir 83-čią kuopas;
Ir
mintis
juodos
Kriaučių Uni
Jai buvo priskaitoma meilės misterija ir
panaikintas.
atskiriami viens nuo kito daiktai. Jo drau
Tik
tuomet,
rodos,
jos
54
ir
58
skyrius;
126
motinystės alybė. Skulptūra ją perstato Išnyksta, kuomet aš miegu; Lapkričio 7, 1906 nutarta įsi kuopą iš New Yorko;SLA.
Moterų
gė bei žmona Tefnet, dangaus dieve, buvo
steigt angliškos kalbos mokyk Progresevisko
kiekvienoj vietoj beveik vis kitokiam pavi Kad lyg sparnuotas
Susivienij imo
piešiama su liūtės galva — simbolas turįs
Visokius Vyrams Drabužius
lėlę. Praktikoje pasirodė neį 1-mą kuopą; ir TMD. 3-čią kuo
dale, taip kad išviso priskaityta 360 tos die- Gėlėm’s išklotais
Siuvame ant Užsakymo
vykdomu, tai mokytojų stokos
tą pačią reikšmę pas moteriškes dieves,
dėlei surengimo protesto mi Išvalome, sutaisome ir išprosivės formų.
Takais su tarini linksmai aš dėlei, tai finansų ir tam pana pą
tingo prieš Ispanijos valdžią už
name senus.
kaip vanago galva pas vyriškus dievus.
šiai.
bėgu.
sušaudymą Francisco Ferero.
Vienintelė Kriaučių kompanija
Dievas Tautas.
pačiame susirinkime, t.
Sebas gi su savo žmona Nut yra žinomas
So. Bostone, kur visame duoda
; Bėgam, raliuojant, pilni y. Tame
Lapkričio 28, 1909 nutarta gerą
ir gražų darbą už prieina
spalio 3, nutarta surengt pir
daugiausia tuo, kad Įsteigęs didelę Ozirio Iš visų augščiau paminėtų dievų Tau
liuosybės,
mą teatrą "Velnias Spąstuose.” prisidėt prie Lenkų konferenci mą kainą.
šeimyną. Sebas buvo žemės genijum, jo tas*) užimdavo žemiausią vietą. Jisai at Gražus pasaulis! Jis visas Kovo 20, 1907, aplaikytas pir jos, apvaikščiojimui 500 metų PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ
sukaktuvių nuo Kryžiokų orde- O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL
mas užkvietimas dalyvaut Pir no žlugimo ties Žalgiriu.
musų!
žmona dangaus, bet abudu buvo garbinami stovaudavo mėnulį ir piešiamas visuomet
Todėl, kurie norit pasisiudint
mos Gegužės Apvaikščiojime.
išvalyt arba suprasit,
Abudu,
sotus
saldžios
links

žmogaus pavidale.
Grudžio 26, 1909, nutarta pri gerą siutą,
su paukščio galva. Podraug jis buvo apš
kreipkitės pas mus.
šventės.
Nutarta
dalyvaut.
mybės,
sidėt prie apvaikščiojimo 9—22
SOUTH BOSTON CUSTOM
vietos ir dailės dievas. Jam priskaitoma ir
Nuo to meto, kiekvieną metą sausio arba Kruvinojo NedėlOziris ir Izis.
Nejaučiam vargo, rūpesčių, apvaikščiodavo Pirmą Gegužės,
TAILORING CO.
raidžių išradimas.
dienio. Taipgi nutarta užsipre 278 Broadway, So. Boston.
triūso...
išvien, kaip kad ir kitos draugi numeruoti "Laisvąją Mintį.”
Garsiausis ir populiariškiausiais iš visų
Kada Horus kovojo su demonu Setu, Apsiausti laimės,
jos.
egiptėnų mitų buvo dievai Oziris ir jo žmo Tautas savo išminčia padėjo jam tą piktąją
Vasario 27, 1910, Ona Kriau
Gegužės 7, 1907, nutarė paimt
Bėgam be baimės,
čiūnienė, paduoda naują suma
na Izis.
draugijos
nariams
kiekvienam
dvasią apgalėt ir sunaikint.
I Nepaisom žingsnių kur sta laikraštį, kaipo vieną iš pro nymą per laišką, kad atmest
Oziris buvo vaisinamoji gamtos pajiega, Pagalios, kada mirusių žmonių sielos sto
tom,
gresyvių laikraščių. Paėmėme ”Vien. Liet.” kaipo neatsakantį
o Izis — priimamoji. Jiedu buvo palaimos davo prieš Ozirio teismą, Tautas užrašy Nes dėl rytojaus
už organą "Vienybę Lietuvnin Draugijai organą, argumentuo
kų,
” kuri tuom iaik buvo pir dama, kad "Vien. Liet.” pradė
ir gyvybės dvasiomis. Jų spalva buvo ža davo amžinąjį nuosprendį.
Jokio pavojaus
meiviškos
dvasios, žmonių la- jo talpint tuščios dvasios nešva
Niekur ant savo kelio nema bjausia mylima
Geriausia Lietuviška rainkotų
lia, nes žalia yra gyvoji žemė. Filae ir
Teisybę sa
bei gerbiama. Į rius straipsnius.
dirbtuvė. Šimtai kostumerių ar
Mažesni
dievai.
tom.
kant,
"V.
L.
”
ir
buvo
tuom
kart
knygyną užsirašo mėnesinį žur
Abvdos buvo seniausiomis Ozirio garbini
pervarta iš pirmeiviškos į at- ba pirkėjų liudija, kad tai yra
nalą "Amerikos Lietuvį.”
O,
tas
kas
myli
pikto
nedaro
Po Tauto, kurį iš vyresniųjų Egipto die
mo vietomis. Ties pirmuoju miestu, ant
verta pagirimo. Pamėginkit ir
Kovo 1, 1908, aplaiko užkyie- galeivišką. Labjausia sujudino patėmysit,
Ir
sau
piktybės
taipgi
ne

kad lietuviai padaro
Niliaus upės yra salelė, kur kiekvienas vų galima pavadinti paskutiniu, seka išti
timą nuo vietinio Revoliucijos visus draugijos narius "V. L.” daug geriau kaip žydai. Jei ne
mato!
No.
7,
tilpęs
straipsnis
"Lietu

Šelpimo Komiteto, kad prisidė
smėlio grūdelis buvo šventas, nes tenai bu sa eilė da mažesnių dievų. Tarp tų galima
būt patįs, tai pas musų
O meile, meile, kiek darai tų prie veikimo. Po trumpo ap viško Peštuko Dvasia.” Tokios galit
agentus
užsakykit ar per laiškus
vo Ozirio kapas. Padaryta prie to kapo paminėti teisybės dievę Matą, ir šakalagalkalbėjimo nutarė prisidėt išren rūšies straipsniai sėjo tik ne rašykit, o mes sampelius prisiųgero,
prisieita buvo švenčiausis egiptėnams daik vį jos sūnų Anubį. Paskui seka keturi taip Kodėl mes tave taip slėpt kant ir pasiunčiant delegatus į apykantą netik tarpe draugijos sim ir paaiškinsim kaip primienarių, bet ir abelnai tarp drau
R. š. K. konferenciją.
tas. Kitos tradicijos sakydavo, kad Oziris vadinami genijai Amenu, kurie prižiūrėda
pripratom?
gų smarkesnės ir lėtesnės dva ruot reikia. Tą galit kožnas pa
Rugsėjo 6. 1908, Draugijos sios.
daryt, nėra skirtumo kur jus gyvo kūnų balzamavimą. Prie tų galima da
J. B. S.
palaidotas Abvdos mieste.
vardas tampa perkeistu iš
nat, mes siunčiam po visą Ame
Tą įnešimą vieni maloniai su riką,
žymiausia gi Izies šventenyčia buvo Bu- paminėti Nilių, kuris vardu Hapi buvo gar !
"šviesos ir Mokslo Draugystės”
visiems savo
tiko, kiti-gi pradėjo atakuot. darbo užtikrinam
į
"Lietuvių
Apšvietos
Draugi

ir
tavoro
gerumą
ir pigu
binamas
kaipo
gausos
ir
vaisingumo
die

zirio mieste, tarpe Niliaus šakų, ir čia šita
ją. Taip-gi, nutarta užsiprenu- Galutinis išvedimas buvo toks, mą. Nepamirškit kreiptis pas
dieve, kartu su Oziriu, buvo garbinama ir vas. Kada Niliaus upėje vanduo nupuldavo,
meruot "Vilniaus žinias” ir kad išrinkta komisija stengtųsi lietuvį, ir patarčia kriaučiams,
atsakinėt ant neliogiŠkų užme kad pareikalautų sampelių nuo
maldaujama. Metinėse pamaldose būdavo ypač kada kasmetinis išsiliejimas buvo la Lietuviu Apšvietos Draugijos, "Lietuvos Ūkininką."
timu bei išsitarimų. Apie at musų, nes tai reiškia padidint sa
labai geduliaujama dėl Ozirio mirties. Kuo bai reikalingas javams, egiptėnai nešdavo dešimts metu gyvavimo nuo* Sausio 3, 1909 m., nutarta metimą nuo organo vietos, nie vo
biznį; sampalai visiems uždyimt dalyvumą apgynime J. Pau- kas dar nenori išsireikšt nors
•
met kunigai laikydavo suplikacijas, kiti upei aukas ir šaukėsi prie Hapi, manydmi,
susitvėrimo.
ką. Adresuokit pas
(13)
rėno. kuris buvo valdžios grą ir vienaip daugelis manė.
nulupdavo bulių, išimdavo vidurius, pri iog vanduo pakils ir užlies jų laukus. Sa Gruodžio 24 dieną, 1915 me žinamas Rusijon. L. A. D. lai Kovo 31. 1910, apkalba susi
Paurėno apgynimo konfe
dėdavo tenai duonos, medaus ir smilkalų. koma, kad laike tokių pamaldų į upę buvo tais, susirinkus keliems vienos1 kėsi
su
teatrališkomis
dvasios draugams, p. P. Bubnio rencijoj koliai konferencija eg vienijimo
draugijomis;
pakelta plačiai
S. PUTA Savininkas,
Tuomet apliedavo jį aliejumi ir uždegdavo mėtoma surišta jauna mergina, kaipo auka svetainėje, po nr. 116 Berry st., zistavo.
spaudoj
apkalbamą
klausimą.
Birželio 27, 1909 m., nutarė
Brooklyn, N. Y., tapo sutverta
344 Braadway,
Kuomet bulius degė, žmonės karštai meldė vandens dievui.
■'Šviesos
ir Mokslo” Draugija. šaukt konferenciją Amerikos Susivienijimas pasirodė negali
So. Boston, Mass.
si, o kas iš tos aukos likdavo, paskui suval
Lietuvių statistikos rinkimo dė mu.
Gyvulių garbinimas.
Tvėrėjai minėtos draugijos, lei. kurios buvo atsišaukęs kun.
(Toliaus
bus.)
gydavo.
Tūli istorikai mano, kad gyvulių egiptė- kurie iškart prisirašė ir dalis jų
Ozirį užmušė Setas arba šėtonas, jo gi nai nėra garbinę kaipo dievų. Bet mums dar ir šiandien priguli yra šie:
Sveikata
minaitis. Tai atsitiko 17-tą Atyro mėnesio rodosi, kad visai nedidelis tame skirtumas, Antanas Petraška, Bronislovas
L. Vaiciekauskas, Juozas Luda
pajiegos
dieną, kada saulė (Oziris) pereina per kokioj prasmėj tie gyvuliai buvo garbina vičius. Antanas Gabrys, Juozas
skorpijono ženklą.
ir
mi: mums svarbu tiktai žinoti, ar ištikrujų Ancerevičius, Mataušas Janu
v
Dieve Izis labai apgailestavo savo viešpa gyvuliai buvo garbinami. O šitą klausimą šonis, Antanas Kazlauskas, Jur-1
gis Geležius, Jonas Beniulis, ir
energija
tį, todėl per tų šermenų paminėjimo šven visi istorijos dokumentai atsako patvirti Tamošius Bajoraitis.
tę egiptėnai uždengdavo juodu audeklu pa nančiai: "Taip, egiptėnai garbino jaučius, Valdybon išrinkti šie drau
auksuotą telyčią ir laikydavo išstatę per beždžiones, krokodilius, kates, paukščius.” gai: Antanas Petraška — pir
Juozas Ludavičius —
keturias dienas, kas reikšdavo didelį Gyvy Gali būt, kad protingesni egiptėnai ožio mininku.
aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
sekretorium. M. Janušionis —
ligas, kai;* sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos,
bės karalienės nusiminimą (krikščionis ar beždžionės ir negarbino taip, kaip apsi iždininku.
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
šiandien panašiai elgiasi paskutinėj sąvai- švietę krikščionis negarbina ir krikščioniš Priežastįs šios draugijos sumas. nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir
sitvėrimo: Dešimts metų atgal,
ligos lytiškai-šlapimo organu ir kitos ligos, kurios tik kankina
tėj prieš Velykas: uždengia kryžių).
kųjų šventųjų iš molio bei medžio padary daug mažiau buvo knygynų,
vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
namuose už labai mažą atlyginimą.
Po keturių dienų tokio geduliavimo, egip tų. tečiaus kad didžiuma egiptėnų garbino mažiau rapsvievur*
Apšvietos BSiciuimui:
skleidimui
draugijų,
ir
norintiems
šviesties.
šita dykai duodama knyga jums taip-gi ]>asakys apie musų pasekmingą gy
tėnų kunigai išnešdavo skrynią, o žmonės visokius keturkojus, tai niekas neužginčys,
—lavinties nebuvo kur. Pavie-:
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jakuų negalės, tulžingumas, prietvarius. raudonoji
šaukdavo: ”Oziris atrastas!” Tuomet at nes tą liudija netik rašyta istorija, bet ir niams užlaikyt privatišką kny- Į
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
likdavo tam tikrą ceremoniją, kuri reikšda apsti tų laikų Egipto skulptūra ir akmens gynėlj, taip pat nebuvo galima;
finansiško atžvilgio. Noras
vo neva žalčio užmušimą, ir prasidėdavo bei gipso paminklai, kurie užsiliko iki šiai iš
šviesties ir iavinties ir privedė
auknešvstė Ozirio žmonos garbei.
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dienai ir kuriuos galima matyt kiekvienam prie to, kad susitvėrė draugiją,
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu;
prie
kurios
butų
galima
knygy

Skulptūroje Izis paprastai perstatoma istorijos muzėjuje.
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
nas užlaikyt. kad draugijos na
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
merginos pavidale. Ji sėdi ant sosto su
(Toliaus bus.)
riai galėtų knygynu naudotis
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje? Ar
už visai mažą mėnesinę duoklę.
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nnstojimą gėdinimas; draugijos? Ar
skeptru ir gyvybės ženklu rankoje. Ant
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas
savo galvos tarp dviejų ragų ji nešioja mė *) Rašoma visaip: Taut. Thaut. Tanut, Naujai draugijai susitvėrus,
yra blogose sanlvgose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.
nebuvo galima iškart šiokį ar
nuli. ”
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
Thoth.
kitokį knygynėlį įsisteigt; sko
negales ir symptomus. .Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
lino nuo
ištenkančių skatiką
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų.
Setas arba šėtonas.
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveik;; patarimą ir informacijas kurias
draugų, tai aukas rinko ir to
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
kiu budu padėjo draugijai kai
Gyvenimas ir palaimos buvo geras daik AR JUS ŽINOT, KAD —
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės
po tvirtą pamatą ant ilgo gyva
gali būti sumažinamos. Skaitykit* šit;; brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite
tas, bet pasaulyje buvo ir pikto nemaža. Pirmutinis šilko padarymas priskaitoma vimo:
pirko knygas, prenume
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
Pikto gi geri dievai žmonėms nedarys. Tai Kynų karalienei Si-Ling, 2,600 metų prieš ravo laikraščius ir t.t. Dauge
turi būt piktųjų dievų darbas. Ir egiptėnai Kristų. Europon šilkvabalių kiaušinius iš lis draugų, kuriuos, žemiau ra
Pitstuski! Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
sime, suprasdami naudingumą
tikėjo, kad pasaulyje yra piktoji dvasia. Indijos vienuoliai atnešė 530 metuose po šios draugijos, paaukavo po tū
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 501,238 N. Sth Are., Cbicsto. III., U. S. A.
lą skaičių įvairaus turinio kny
Tai buvo žaltys, kurį graikai vadindavo Ti Kristaus.
Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysr.i dykai, apmokėt*
gelių.
pačia, jūsų brangią medikališka knygą.
fonu, bet egiptėnai jį vadindavo Setu. Tai
Apšvietos Draugija
yra tas pats paukštis, kuris hebraiškai va Jūreiviai sako, kad didžiausios vilnį būna perLietuviu
Vardas ir pavardė
tą dešimti metų gyvavimo,
dinasi Satan, o lietuviškai Šėtonas.
Fundv užlajoj, tarp Nova Scotia ir New pergyveno visko. Buvo susi
Gatvė ir Noė
spietę
draugijom
kaipo
bepartySetas buvo degančiai raudonos spalvos. Brunswicko. Vilnįs tenai kartais pakįla viškon. dviejų sriovių žmonės, t.
Jis buvo vadinamas visagaliu naikintoju ir iki 70 pėdų augščio.
y. tautiečių ir socialistų. Gema

Egiptėnų Dievai.

piktadariu. Jisai pripildė pasaulį įvairiau
siomis biaurvbėmis: žalčiais ir krokodiliais, hipopotamais ir drakonais, vabalais
ir vapsomis. Kada užeidavo karštas vėjas,
nuo kurio vyto medžiai, tai Šėtonas tuo
met kvėpuodavo.

JAUNYSTE.

F»LESZIKAI!

‘rf.kal,:b-.$3.45
$2.45

I

Lietuviai Kliaučiai

l’KOGA
Visiems Lietuviams

HISTORIJA.

So. Boston Raincoat Co. ■

DYKAI

SITAS BRANGUS

VADAS I SVEIKATA

AR TAMISTA KENTI

KELEIVIS

8

Susitvėrė Amerikonų
Komitetas Lietuvai šelpti.

Bostono Centrai Labor
Union organizacija už
apsiginklavimą.

CHELSEA, MASS.
Pranešimas.
METINIS BALIUS
Nuo ateinančios pėtnyčios
surengtas
(vasario 25) socialistų sve Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugystės
SUBATOJ
tainėje prasidės vakarinė 26 VASARIO-FEBRl
AKY. 1916 m.
mokykla. Bus mokinama
BARK HALU
Chelsea. Mass.
angliškos kalbos, aritmeti 108 Bark st,
Prasidės
nuo
6
vai.
vakare
ir traukkos, apie pilietiškas tiesas ir ' sis iki vėlybai nakčiai.
t. t. Mokytoją duoda 60-tai Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės!
Kadangi
pasilinksminimo vakaras
kuopai Y. M. C. A. draugija. ■ Ųus
vienas iš smagiausių, bus įavirių
Todėl, kas tik turit liuoso gėrimų, alaus ir visokių užkandžių,
muzika ir draugiškiausias priėlaiko pėtnyčios vakarais, i■ gera
mimas, tai prašome nepraleist progos
ateikit ir naudokitės šia pro ■ neatsilankę. Užkviečiam netik vieti
nius, bet ir iš kitų artimų miestų.
ga. Žinot, kad mokėjimas įžanga
vyrui ar porai $1.00; Moteriai
angliškos kalbos ir rašybos atskirai 25c.
Užkviečia KOM1TETATS.
šioj šalyj kiekvienam labai ' P. S. Važiuojant
karu reikia išlipt
reikalinga. Mokins visai dy ant Chelsea Sųuare ir čia tuoj
■ svetainė.
kai.
Vak. mok. komisija.

Centrai Labor unija susi
rinkime vasario 20 dieną bu
Vasario 19 d. Bostone bu darni šios šalies piliečiais vo paduotos užtvirtinimui
vo Tvventieth Century Club- prieš karę išvažiavo Lietu tris rezoliucijos. Po karštų
b’o susirinkimas, kuriame von, tegul tuojaus praneša diskusijų, viena tų rezoliuci
redakcijai jų jų reikalaujanti patvirtini
dalyvavo apie 300 asmenų Keleivio
amerikonų inteligentijos: vardus ir pavardes, kur jie "Burnetto Bilių,“ kuris da
Harvardo universiteto pro paskutiniu laiku gyveno, bar svarstomas Suv. Valsti
fesoriai, Tufts universitete kada išvažiavo ir i katrą jų kongrese kaslink suvar
profesoriai, advokatai, dak Lietuvos dali. Arba jei kas iš žymo ateivystės, likosi pri
tarai i t.t. Kaip paprastai, Amerikos lietuvių turi išlei imta. Antra tų rezoliucijų,
taip ir tą subatvakarį susi dęs Lietuvon savo žmoną, reikalaujanti, kad darbinin
rinkime buvo sakomos apie tegul praneša jos vyro var kai užgintų ginklavimąsi, po
bėgančius reikalus prakal dą ir pavardę, kur jis gyve ilgų diskusijų pavesta pil
bos. Drg F. J. Bagočius pa na ir i katrą Lietuvos dali dom. komit. galutinai nu
sakė amerikonams sujudi išvažiavo jo žmona. Arba jei spręsti, o trečią, reikalau
nančią prakalbą apie pasi kas turi čia gimusių vaikų janti, kad darbininkai pa
Bostono Lietuvių Ukėsų
Surengti Lietuvių Jaunimo Ratelio
baisėtiną Lietuvos padėji (nors jis butų ir nepilietis) statytų savo kandidatą ant
BUS UTARNINKE,
Draugystė.
mą, kuri likos sunaikinta ir jei tie vaikai dabar bu balioto. renkant ateinantį
7 d. KOVO (MARCH). 1916
šiuomi pranešame visuo
Užgavėnių vakare.
tepranesa į gruodžio mėnesį mokyklų
besigrumančių armijų nuo tų Lietuvoje,
menei,
kad
musų
draugystė
Prasidės
7-tą
valandą vakare ir tęsis
vardą,
pakrašto lig krašto. Visas pa tuojaus jų tėvo
komitetą, likos atidėta se nutarė ant metinio susirin
iki vėlai naktį,
saulis sujudintas dėl Belgi vardę, adresą ir vaikų var- kančiam susirinkimuiLIETUVIŲ SALĖJ.
jos sunaikinimo, visas pa 'dus ir katroj Lietuvos vie i Reikia pastebėti, kad kuo kimo. kuris bus 27 Vasario, Kanip. E ir Silver sts, So. Boston.
priimti narius su puse įstoji- Į šių >mi užprašome visus lietuvius ir
saulis deda Belgijai aukų. toj jie galėtų dabar būti.
met Bostono moters protes i mo.
Todėl pasinaudokite lietuvaites atsilankyti kuoskaitlinŠitie faktai būtinai reika tuoja prieš rengimąsi kaLietuvos padėjimas daug
giausiai ant šių puikių šokių, kur ga
baisesnis negu Belgijos, o lingi. kad šios šalies valdžia rėn, jų vyrai pritaria kapi proga prisirašyt prie šios lėsite linksmai ir smagiai laiką pra
ir iki valiai prisišokti. Jurgio
turėtų kuomi remties reika talistų niekšiškiems sie draugystės ir palikt šios ša- leisti
niekas apie tai nežino.
Dragašiaus Orchestra grajis visokius
‘
lies
ukėsais,
nes
minėta
Kalbėtojas sakė: “Puiku laudama iš vokiečių, kad jie kiams. štai kodėl valdan draugystė savo narius tame naujausios mados šokius.
Jžangaį vyrams tikietai po 35 centus,
amerikiečiams čioji klesa nenor pripažint
yra skaityt ir matyt, kaip atidarytų
moterims ir merginoms po 25 centus.
aprūpina.
Susirinkimas
bus
Visus širdingai užprašo
musų valdžia rašo notas ir duris i Lietuvą.
moterims lygių politiškų tei po No. 164 Hanover st., BoKOMITETAS.
Visas
žinias
siųskit
"Ke

protestuoja dėl paskandini
sių. Mat jos neleistų rengti j stone.
J.
Tamulis.
mo ’Lusitanijos,’ dėl nužu leivio” redakcijai, ir siųskit kruvinu žmonių skerdynių.
DIDžIAUSIS NUPIGIM—
dymo keliolikos kūdikių ir jas greitai.
MAS.
Kun. Cortland Myers pra-! KOKį KADA KAS
YRA GIRDĖJĘS
moterų. Vis tai yra daroma
Moterų protestas prieš mi
neša
laikysiąs
kas
mėnesį
i
v
Ant
Laikrodžių.
Lenciūgų
vardan žmoniškumo ir gra
litarizavimą kūdikių.
ir kitokių auksinių ir auksuotų
Tremont
Temple
bažnyčioj
žu apie tai skaityti.
Bet
daiktų.
Vasario 20 d. Faneuil Hali ' pamaldas už rusų belaisvius,
Lietuvoje kūdikiai ir moteTaipgi parduodu grafofonus su
svetainėje buvo viešas susi- Vokietijoj. Bet ar tiems lietuviškais
rekordais, siuvamas ma
rįs miršta dėl tos karės ne
sirinkimas. sušauktas Mote- belaisviams bus nuo tų pa šinas ir rainkotus ant lengvų išmo fZ.
desėtkais, bet tūkstančiais.
kėjimų. Tai yra viena iš geriausių
i rų Taikos Partijos Mass.
Telephone: Back Bay 4200
vietų, kur jus galit nusipirkt sau rei !
Rusų armija eidama i Pru "Blinda" Bostono lietuvių | skyriaus, kame buvo paduo- • maldų nors kiek geriau ?
I. NI ATBUS |
kalingą daiktą pigiai ir gerą. Eida
scenoje.
DAKTARAS
sus mito ant Lietuvos duo
mas
pro
šalį
užeik
persitikrinti.
ToGeriausias Lietuvio
ta nubalsuoti rezoliucija rei REIKALINGAS JAUNAS liaus nuo Bostono, prisiunčiam per
»
nos; paskui rusai bėgdami
Vasario 15 d. vakare Lie kalaujanti ginklinės apsau
I pačtą. Užsakymus pristatom į naVYRAS.
— • *Matulaitis
— ~~ -------- _____
nuo vokiečių viską plėšė ir tuvių svetainėje Gabija sta gos ramybei.
i mus; aš, ar mano agentai. Gvaran- d Fr.
ii
Tris kartus
I
tuotus
ant
20
metų
atmainom,
jeigu
GYDO
VISOKIAS
LIGAS.
Prie
"Keleivio
”
reikalin

nešė su savim, o ko paimti tė scenoje P. Žemkalnio ke rezoliucija buvo siūloma
u
i
nubluks anksčiau. Visi mane žino ir
PRITAIKO AKIMI S.
3
negalėjo, tą naikino: triobas turių veiksmų dramą “Blin i ir tris kartus chorališku i gas jaunas vyras, kuris mo : kas sykį pirko, tas nesigaili. Siųsk
b
o mes tuoj pribusim į jūsų
Valandos:
SALONAS IR RESTAURACIJA. į
ir javus laistė kerosinu ir da” Veikalas geras ir sce garsiu šauksmu “no1” ji bu kėtų gerai lietuviškai rašy | laišką,
(<
namus.
Nuo 1 iki 3 dieną.
i;
Sveiki geriausios rųšies gėrimai X
ti.
galėtų
padėti
administra

degino, kad neliktų vokie nai gana gražus, tečiaus at- vo atmesta. Susirinkimas,
.Taisom laikrodžius, žiedus ir kiNuo 7 iki 9 vai. vakare.
h
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- L
tokius daiktus. Darbas gvarantuučiams. O jei da kas liko, tai vaidinimas jo buvo gana su i vietoje tokios rezoliucijos, Į cijai. o atliekamu laiku mo I tas.
lankus.
į
419 BOYLSTON STR.
kintis
spaustuvės
darbo.
Parankiausia
Lietuviška
užeiga.
T
vokiečių kariumenė užėjus darkytas neatsakančiu pa pripažįstančios prisirengiP. KETVIRTIS JEU'LERY CO.
Suite
419.
420
ir
421.
(«
Tel.: 2787-J.
pabaigė imti. Žmonės liko rinkimu artistų į roles. Kas- i mą prie karės, priėmė savo Į Kas turi prie tokio darbo kampas Broaduay, 324 E street,
J MATHL'S
So. Boston. Mass. W Netoli didžiojo miesto knvgyno.
Ti 342 Broadwav, So. Boston. Mass. iF
be maisto, be drabužių ir be kas. bet p. Apšega Blindos rezoliuciją, pasmerkiančią palinkimą, tegul tuojaus at
BOSTON, MASS.
pastogės, žiemai užėjus jie rolėj buvo tikra parodija, ginklavimąsi ir protestuo- sišaukia.
i Dr. David W Rosen
M.
ANDRIUŠIUTĖ,
1 Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
"Keleivis,”
miršta nuo bado, šalčio ir ir žodžių nemokėjo. Kai-ku- įjančią prieš jaunų kūdikių
Rusiškai ir Vokiškai.
(Andrews)
28 Broad\vay,
ligų. Daug Amerikoj gimu rie artistai, kaip ve: P. Šar- Į mokyklose militarizavimą.
GYDO
VISOKIAS LIGAS.
So. Boston, Mass. MOTERIŠKŲ RIBŲ SIUVĖJA.
sių vaikų, kurie prieš karę kiutė — Uršulės rolėj, T. Rezoliucijoje sakoma:
S.
Baracevičius
Valandos:
parvažiavo su tėvais Lietu Dragašius — kunigo rolėj, : “Kadangi net Rusijoje ne
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
GRABOR1US.
2 iki 3 dieną, nuo 7
von, patiko tas pats likimas. J. Žemantaitis — žydo rolėj, įsakoma kareiviški muštrai
Kares Laiku I
Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
8 vakare.
stuose.
O tečiaus musų valdžia prieš J. Baniulis ir J. Kerdiejus mokylose. tuo tarpu Ameri
321 HANOVER STREET.
PATARNAVIMAS GERAS IR
BOSTON. MASS.
tai neprotestuoja. Niekas nė (Sulošė savo roles be užmeti kos viešos mokyklos pavers Sujieškome gimines ir pa
PIGUS.
nežino, kad Lietuva palikta mo. Razbaininkų daina pa tos į kazarmes, kur vaikai žįstamus, nežiūrint kur jie
Dideli palaidoju už $45. mažą už $15.
išmirimui.”
darė gilų įspūdį ir gal pa mokinami kareiviškų išsila nebūtų: pabėgę i gilumą Ru
Atvaizdinęs tą pasibaisė taisė visą tą gana prastą įs vinimų,'kuomi darkoma yra sijos, pasilikę Lietuvoje po
ir
APTIEK A
tiną Lietuvos padėjimą, drg. pūdį. kokį darė Blindos ir ' netik militariška vertybė, vokiečių valdžia ar kur ki
£
Teisingiausia ir Geriausia
.
Sutaisom Receptus
su d.*' T
Bagočius užreiškė, kad A- kai-kurių kitų aktorių loši : bet kūdikiams atimama rei tur. Norintieji, kad jieško; džiausią atyda. nežiūrint ar iš ~
merika turėtų Lietuvai pa mas.
* i Lietuvos atvežti ar amerikoniški. «
kalingas jiems protiškas iš tumėm, turite prisiųst:
; U Gyduolių galite gauti, kokias tik 4gelbėti. Tam užreiškimui
Pilną vardą, pavardę ir
Publikos buvo pilnutėlė silavinimas” — tai moteris
: H- pasaulije vartoja, taipgi visados f
h
susirinkusieji pritarė delnų svetainė ir materialiu žvilg ■ orotestuoja prieš tokią tvar- antrašą jieškomujų ypatų ir
■ • randasi lietuvis aptiekorius.
ŠŲ
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
Parduodu Paminklus ir Kvietkas. H> Galite reikalaut ir per laiškus, |4plojimu.
Pakelta klausi sniu vakaras gerai pavyko. Įką ir reikalauja, kad moky- kiek metų amžiaus.
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius Užlaikau automobilius greitam susi- -į o mes per ekspresą gyduoles at- T
mas, kaip ir kuomi ameriko Dar reikia paminėti apie . tojos ir mokytojai butų paAr tikrai galima bus su drabužius dabar, kada galim greičiau nešimui. Atsitikus reikalui meldžiu • • siusime.
*
pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju. kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei- T rnUARn fUI Y Navininkas
nai galėtų Lietuvai pagel musų publikos, ypač moterų Uiuosuoti nuo pareigos mo rasti, užtikrinti negalime, ;' :r
aš turiu ir gatavų dresių vi ciau, negu vietiniai graboriai. nes — CUDllU UMLlj O(lflllillKuo
bėt. Drg. Bagočius padavė labai papeiktiną užsilaiky kinti kūdikius aklai klausyt bet nekuriems jau surado i Taipgi
šokios mieros ir kainos prieinamos. mano automobilius stovi visados ant l T
18 Br acway, So. Boston. į
324 E STR_ kampas Broadway.
kelio.
V
sumanymą: tegul ameriko mą. Kuomet reikia užsilai viršininkų įsakymo ir pildyt me.
Galite
ir per laiškus. T
SO. BOSTON. MASS.
S. BARACEVIčIA.
I mes perreikalaut
nai suorganizuoja komitetą kyti tykiausia, jos kožin-ka- žmogžudingo amato prie- Atliekame tai su pagalba įvairių
■T
ekspresą gyduoles at J
258
Broadway,
C
“
So.
Boston,
Mass.
-įDraugysčių. Komitetų ir Konsulatų.
ir tegul renka nukentėju- me mato juoką ir kvatoja 1 dermes.
Telephone: So. Boston 839-J.
Už patarnavimą skaitome tik $1.90 «(
siems nuo karės lietuviams visa burna, kas, žinoma, ir 1
už ypatą.
H. S. Stone, Oph-D.
pinigus, drapanas, žodžiu, ramiai publikai užkenkia, ir I Nešvarus politikierius.
Taipgi siunčiame pinigus pabėgė
liams
į
Rusiją,
pasilikusiems
Lietu

te šelpia Lietuvą taip, kaip net scenos grožį sugadina.
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
voj (tik tokiems, nuo kurių laiškus
Pereitam panedėlyj So. esat
Akių
yra šelpiama Belgija.
gavę),
ir
kareiviams
bei
karės
Arba vėl: nespėjo uždanga
Į
Vokietijoje. Pinigų kur
Sumanymas priimta ir nusileisti, nekurie jau ir Bostono Bigelo\v mokykla nelaisviams
Specijalistas.
sas kasdien mainos, tad negalima
l
buvo
parengus
lietuviams
tuojaus ten pat susidarė ko pradeda delnais ploti, k-ad
paduot, bet abelnai. 10 rublių gali
ma siųsti už $3.50, o 10 markių už
mitetas, kurin Įnėjo šie as- greičiau pradėtų lošti. Ar į vakarėlį. Iš geresnių kalbė- $2.25.
10 m. So. Bostone.
Ta prekė yra jau su nusiun
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
;
tojų
reikia
paminėti
kun.
T.
menįs: Harvardo universi gi galima į vieną minutą
timo kaštais.
399 Broadway,
Žilinską
ir
p.
A.
Rimką.
Ka

teto prof. Haman, prof. permainyt sceneriją? NeGyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamom,
"KELEIVIO” AGENTŪRA
SO. BOSTON, MASS.
Geo. Percy Morris, Dr. Nor- i žinia, kada musų publika iš- dangi jie kalbėjo rimtai, bet
So. Boston, Mass.
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
mandie, Massachusetts gu .moks žmoniškiau užsilaiky ne amerikoniško džiugoizNuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskanų 75c.
mo dvasioj, tai žinomas šu
bernatoriaus McCall žmona ti svetainėse.
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
s. nelis S. paaiškino mokyklos
1
Nu<‘ saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00
ir žinoma filantrope Miss
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
perdėtiniui,
buk
jie
niekiną
<
Kosėjo Nnolatoa.
Nicholls, artima prezidento
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
Amerikos
patriotizmą.
Peri
Prakalbos.
Gydanti mostis nuo ptičkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c
“Ai pagavau dideli
VVilsono šeimynos draugė.
Aaltj ir nuolatos kosė
?
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
dėtinis
susiraukė
ir
nenorė

jau, paražė p. W. Wo(
Vasario 21 d. šitas komi Vasario 20 atsibuvo Tau- jo jiems leisti jau ir kalbų
Gyduolės
dėl
pataisymo
apetito
$1.00.
loazyn,
tVeirton.
W.
Gyduolės
dėl
suvalninimo
vidurių
50
c.
Va., ir jeigu aS paimda
tetas turėjo jau posėdi, kur tos Fondo parengtos prakal baigti. "Gabijos” choras p.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
vau stiklą {alto van
Kalbėjo kunigas A.
dens. kosėjimas pasida
vėl buvo pakviestas drg. Ba bos.
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15, 20 ir 25c.
ii!
Jei
taip,
tai
sustabdykite
rydavo labjaus traukM.
Petrauskui
vadovaujant
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Makauskas.
Kaip
”
Boston
čiojantis.
Dirbdamas
gočius ir Lietuvos Šelpimo
Tai yra lengva padaryti, jei
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
blešinią dirbtuvėje arti
puikiai
padainavo.
Bet
tas
Fondo kasininkas p. Šidlau Post” skelbia, žmonių buvo
miliinijko karščio. aš
Jus imsite
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
turėjau gerti vandeni.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
I
skas. Po pasikalbėjimo pa virš 1,000 ypatų. Tose pra pats begėdis S. vėl įpasakojo
Ak perskaičiau apgarsi
Perfumos visokių gėlių 25. 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
perdėtiniui,
buk
priešin

nimą apie Severos Bal
aiškėjo, kad Lietuvon dabar kalbose nubalsuota 15 d. ba
zamą Plaučiams, ir, iiTaipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
vartojus 25 centą bonpaslaptingų ir kitokių ligų.
negalima nieko nusiųsti, landžio padaryti Bostone ir gas” Amerikos patriotizmui
kute. kosulis sustojo, ir
dainas
dainuoja.
Perdėtiai
jaučiuos
gerai
ir
nes vokiečiai neįleidžia. To Cambridge’iuj aukų rinki
sveikai.“
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
nis vėl labai supyko. Paskui
dėl amerikonų komitetas mo diena, t. y. ”Tag Dav.”
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
Tą pačią dieną vakare toj "Gabijos” choras jau ir ne
nutarė važiuot Į VVashingtokad visame bus sąžiniškai patarnauta.
ną ir su pagalba Wilsono iš pačioj Lietuvių svetainėje dainavo daugiau, tai sustoję
gatviniai
vaikėzai
padaina

gauti per Vokietijos amba atsibuvo Lietuvos Sūnų ir
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
sadorių iš vokiečių valdžios Dukterų Dr-stės surengtos vo savo amerikonišką him
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
Kalbėjo J. V. ną, bet išėjo gana prastai.
leidimą nuvažiuot Lietuvon prakalbos.
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite j) nuo
peršalimu, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
ir ištirti tenai gyventojų pa Stasiulevičius iš PhiiadelGyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
Nusinuodijo
gazu.
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.
dėjimą, o ištirus suorgani phijos. Žmonių prisirinko
siusime jum ekspresu.
Iš 14 Į 15 vasario mirė Ga
zuoti pagalbą. Bet Ameri taipgi pilna svetainė. Prie
Krutinij e,
Severo* Med.kalLjka3 ILalendorink.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
Velionis
kos valdžia gali tokio leidi dr-stės prisirašė apie 50 brielius Tamulis.
ir ivairv* kiti sopėjimai ir skaudėji
1916
r--taras
yra
dabar
gatavas
iSp!*>
mai yra greitai išvaromi, trinant ge
nuėjęs gult nežinia kokiu
mo iš vokiečių valdžios rei naujų narių.
tinimui Juau apt'.ekoje, arba tiesiog
rai SEVEROS GOTHABD ALIEJUM
nuo mušt). Tikrai gaukite vieną kopi
(Severas Gotbard Oil). Jisai yra
budu
užgesino
gazą,
bet
ne

kalauti tiktai tuomet, kuo
c irki A11CK A C 226 broadway.
ją
ir laikykite ją parankioje vietoje
puikus raminantis linimentas. Kainos:
per visut metus.
25 ir 50c ui bonką. Visose aptiekose.
met Lietuvoje butų šios ša Woburne, netoli Bostono, užsuko kraneli. Ryte rado
.
Oll/LAUdlvVj
KAMPAS C STR.
lies piliečių, jų moterų arba praėjusio panedėlio rytą užtroškus}. Palaidotas ta
W. F. SEVERĄ CO, CEDAR RAPIDS, I0WA
kaimynai rado pašiūrėj su po 17 vasario. Nelaukiama
vaikų.
S0. BOSTON, MASS.
Todėl jei kas iš skaitvtojų šalusi tūlą Doherty, 45 me mirtis atskyrė nuo musų per
akis.
J. Tamulis.
žino tokių lietuvių, kurie bu. tų amžiaus darbininką.
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