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Metas XII.

Prieš Verduno tvirtovę guli nuo 40,000 iki 80,000 nelaidotų vokiečių kareivių.
Negalėdami paimti tvirtoves iš prišakio, vokiečiai eina franeuzams iš šono. Nušiai siaučia jau trečią sąvaitę. Į keturias pirmu
tines dienas iš abiejų pusių iszleista isz sunkiųjų armotų po 2,000,000 szovinių, kurių padarymas kainuoja apie $50,000,000.
Lietuvoj apie Iluoksztą rusai iszsprogdino 14 vokiečiu minų. Armėnijoj rusai paėmė kitą turkų tvirtovę—Bitlisą ir iszskerdė
tenai visus turkų kareivius. Rusu Juoduju juriu laivynas daužo turku pajūrio miestus. Turkijos sostinėj riauszės. Wilsono
užsispyrimas gali įtraukti karen ir Suvienytas Valstijas.
Mūšio laukas
užklotas lavonais
Apie 50,060 voikečių guli
nelaidotų. Sužeistų iš
vežta Vokietijon 27
traukiniai.

Eina jau trečia sąvaitė,
kaip prie Verduno atsivėrė
pragaras. Visas mūšio lau
kas užverstas lavonais.
Prieš tvirtovę guli nuo 40,000 iki 50,000 nelaidotų vo
kiečių. Vokietijon išėjo jau
27 traukiniai kupinai pri
versti sužeistųjų. Visi arti
mesni Vokietijos miestai pa
versti ištisais ligonbučiais:
visos salės, visos mokyklos
ir bažnyčios kupinos sužeis
tų. Apskaitoma, kad iš abiejų pusių žuvo jau apie
225,000 žmonių. Ir tas pra
garas, kuris prasidėjo 20
vasario, vis da nesiliauja
dukęs. Vokiečiai pasiryžę
Ipaimti tvirtovę ant žūt ar
būt, bet franeuzai taip nar
siai ją gina, kad iki šiol vo
kiečiams tepavyko tik vieną
Dumonto fortą paimti. Jie
kėsinosi paimti ir fortą de
Vaux. Miestelis to paties
vardo likos sumaišytas su
žeme, bet kiek kartų vokie
čiai nebandė užimti tuos
griuvėsius, kad galėjus pri
vežti arčiau prie forto savo
armotas, kiekvieną kartą
francuzų kulkasvaidžiai ir
artilerija j'uos išskynė. Vo
kiečių legijonai ėjo vienas
paskui kito ir nyko kaip du
rnai.
Vokiečiai matydami, kad
iš priešakio prie tvirtovės
prieiti negalima, pradėjo ei
ti franeuzams iš šonų.
Vokiečiai sakosi, kad per
15 dienų šitos kovos jie pa
ėmę 20,000 belaisvių, 115 ka
nuolių, 160 kulkasvaidžių ir
laimėję 457 keturkampes
mylias žemės.

VOKIEČIAI BIJOSI KA
RĖS SU AMERIKA.

Miškas su vokiečiais
išlėkė i podanges.

”Ar prisidės Amerika
prie sąjungininkų?” Tokiu
antgalviu tilpo danų laikra
štyje ”Heindal” Vokietijos
Reichstago atstovo Naumanno straipsnis, kuriame
jis nurodo, koks didelis bu
tų Vokietijai smūgis, jeigu
Amerika išeitų prieš ją karėn. Jisai sako:
”Musų noras, kad Suvie
nytos Valstijos pasiliktų neutralės yra lengvai išaiški
namas. Priešų mes turim
jau gana daug ir didelę klai
dą daro tie, kurie mano, kad
vienas priešas daugiau ne
padarys jokio skirtumo.
’Tšėjus Amerikai į karę,
jos laivynas, susidedąs iš 170
laivų ir 1,540 kanuolių prisi
dėtų prie Anglijos tegalėtų
padaryti tikrai nepereina
mą blokodą. Be to, Ameri
ka turi armiją, kuri, tiesą
pasakius, dabar skaito tik
90.000 kareivių, bet tenai
yra da milicija, taip kad į
6 mėnesius Amerika galėtų
pastatyt gana stiprią kariumenę.
”Musų laivai Amerikos
uostuose butų konfiskuoti.
Negana to, Amerika labai
turtinga šalis, ji galėtų šelp
ti savo sąjungininkus pini
gais, kas reikštų, kad labai
pailgintų karę. Vokiečiai
išmoko panešti viršžmogišką naštą, bet mes negalim
užmerkti savo akių prieš tas
begalines aukas, kokių rei
kalautų karė su Amerika.”
AUSTRALIJOS RUSAI
TURI STOT KARIU.
MENĖN.

Ar žinote, kokį mes špo
są iškirtom vokiečiams Caures miške?” sakė atvažiavęs
Paryžiun vienas francuzų
oficierius, kuris mūšiuose
apie Verdu ną buvo sužeis
tas.
"Aš jums papasakosiu,”
jisai tęsė. ”Į šiaurę nuo
Verduno, tuojaus už Beaumonto, yra Caures miškas.
Iš visako buvo matyt, kad į
tą mišką buvo atkreipta vi
sa vokiečių atida, todėl iš
musų pusės buvo padaryta
viskas, kad prirengus jiems
kaip galima geresnį priėmi
mą.
”Kuomet mūsiškė infantrija pasislėpus to miško pa
kraštyje neleido vokiečių
artyn, musų inžinieriai pa
darė galutiną prirengimą
miške, kur jau iškalno buvo
sudėtos minos. Kuomet jau
viskas buvo surengta, musų
infatrija pasitraukė atgal ir
vokiečiai manydami, jog
franeuzai jau bėga, šauk
dami ”ura” tuojaus puolėsi
miškan.
”Kada miške neliko nė
vieno franeuzo, vienas mu
sų žmogus, pastatytas neto
li Beaumonto, paspaudė ele
ktrišką knypkį — ir visas
miškas su baisiausiu užimu
ir traškėjimu išlėkė į padan
ges. Ištolo galima buvo ma
tyt, kaip paskui krito žemėn
išmėtyti po orą medžiai ir
žmonės. Nė vienas vokietys
neišliko gyvas.”
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Ši fotografija parodo vo
kiečių kanuolių sutrupintą
francuzų fortą. Žemlapis
gi parodo visą Verduno
tvirtovę. Žiedai parodo, ko
kį ši tvirtovė užima plotą:
kiekvienas tarpas reiškia
mylią. Kryželiai tarp tų
žiedų reiškia fortus. Ketu
rios juodos rodyklės iš vir
šaus parodo, iš kur laužiasi
vokiečiai. Juodas brukšnis
tų rodyklių apačioj reiškia
mūšio liniją. Gi margas bru
kšnis augščiau parodo, kur
stovėjo prieš muNrvokiečiai
•
SJ.

Konfiskavo 70
vokiečių laivų.

Photo by Ame-.can Press Association.

PORTUGALAI TURBUT
KARIAUS.

Verdunas atsilaikys,
sako Gailieni.

DIDŽIAUSIA NELAIMĖ
x
ANT JŪRIŲ.

Iš Australijos "Keleiviui”
Iš Amsterdamo atėjo ži
Nųskandinimas francuzų
prisiųsta iš anglų laikraščio
nių,
kad
Vokietija
pasiry

laivo
”La Province,” apie
iškarpa, kur rašoma, kad
Karei prasidėjus visi vo žus tuojaus apskelbti Portu Francuzų karės ministe- kurį jau pereitam "Kelei
Rusijos ambasadorius T. A. kiečių laivai, kurie tik buvo
Welch tenai gavo iš rusų val ant jūrių, bijodamiesi anglų galijai karę, jei pastaroji ris gen. Gailieni užtikrina, vio” numeryje buvo rašyta,
džios įsakymą, kad visi Aus laivyno, smuko į artimiau neduos užganėdinančio at kad Verduno tvirtovė atsi skaitoma didžiausia nelai
sakymo dėl konfiskavimo laikys prieš vokiečių atakas. me ant jūrių, nes su juo žu
PASAULIS TĖMIJA VER tralijoj apsigyvenę Rusijos
sius
neutralių
valstybių
uo

DUNO KOVĄ.
valdiniai, tinkamo kariume stus. Italija tuomet taipgi vokiečių laivų. Portugalija, Franeuzai užpuolimo tikė vo 3,130 žmonių, kuomet su
vietoj duoti kokį nors paai
Viso pasaulio akįs dabar nei amžiaus, turi eiti karėn. buvo neutralė valstybė, to škinimą, da daugiau konfis josi ir todėl gerai prisiren "Titanicu” paskendo tik
gė. Nors vokiečiai ir paim 1,595 asmenįs, o su "Lusitaatkreiptos į tą negirdėtą ko Jiems duodama pasirinkti: dėl 37 vokiečių garlaiviai kavo Vokietijos laivų.
tų kelis atskirus fortus, bet nia” — 1,206.
vą, kokia dabar verda tarp jie gali grįžti Rusijon atgal pasislėpė ir Italijos uostuo
tas
paėmimas reikalaus tiek "La Provence” buvo dide
x
ir stoti savo armijon, arba se. Bet štai šiomis dieno
francuzų ir vokiečių apie
MIRĖ
KARALIENĖ
PO

gyvasčių,
kad toliaus eiti lis pasažierinis laivas, bet
nuo gali prisirašyti Australijoj mis italų valdžia paskelbė,
Verduno tvirtovę. EIr____
ETĖ.
jiems pritruks spėkų. Ver karei ištikus francuzų val
to, kaip šita kova pasibaigs, jĮ prie anglų kariumenės, kuri kad 34 tų laivų ja
ji konfiskuo- Pereitoj sąvaitėj mirė Ru duno tvirtovė susideda iš džia paėmė jį karės reika
1— ja. Anądien tokiu pat budu
gal prigulės visa šitos ka-. siunčiama
.... karės
„ ..j-ūkani
pnes
vokiečius
Rusijos
am- į6
laivus £,nfiska. munijos karaliaus motina keliolikos fortų ir citadelės. lams. Vasario 26 d. ”La
rėš ateitis.
Sąjungininkai;I
- - į ši- Elzbieta, kuri daugiau buvo Ginklų ir amunicijos fran Provence” plaukė su 4,000
mano, kad jeigu vokiečiai basadorius sako, kad Aus- ,vo Portugalija. Taigi
kareivių Viduržemės juroj
pasauliui kaipo euzai turi užtektinai.
prie Verduno suklups, tai
'tas kelias dienas vokiečiai žinoma
ir vokiečių submarinas jį
”Karmen Sylva,” nes tokiu
visa kaizerio viltis laimėti kurie tinka kariumenei. Veik neteko 70 garlaivių.
paskandino. Kaip francuzų
slapyvardžiu
ji
pasirašyda

visi
jie
esą
darbininkai
ir
šitą karę išnyks ir todėl ga
PER
VASARI
TURĖJO
laivyno
žinyba praneša, iš
vo po savo raštais. Ji turė
li būt, kad Rumunija ir dirba daugiausia kasyklose.
18,586
AUKŲ.
IŠTISĄ
PARĄ
IŠBUVO
4.000 žmonių išsigelbėjo tik
jo didelį poetišką talentą. Iš
Graikija tuojaus stos sąjun
Australijoj yra ir lietuvių
870,
kas reiškia, jog 3,130
ORE.
namų
ji
buvo
vokietė.
gininkų pusėn.
Bet jei pusėtinas būrelis, taigi ir
Paskelbtos Anglijos karės
žmonių
žuvo. Da nė vienas
Verdunas pultų, tai neutra- jiems, kaipo Rusijos valdi Iš Atėnų pranešama, kad
nelaimės per vasario mėnesį
lės valstybės, ypač Švedija, niams, reikės stoti kariume- keli francuzų orlaiviai buvo ANGLIJA PAŠAUKĖ VE paduoda 739 oficierius ir paskandintas laivas nenusiDUSIUS VYRUS.
galėtų stoti Vokietijos pu nėn. Už nestojimą grasina nulėkę iš Salonikos bombar
17,847 kareivius. Tečiaus nešė su savim tiek daug gy
sėn. Todėl dabar, kuomet ma karės teismu sulyg Rusi duoti turkų tvirtovę SmyrPereitą nedėldienį Angli tas nereiškia, kad Anglija vasčių.
kova dėl Verduno da neiš jos įstatymų. Kadangi Aus ną ir visi laimingai sugrįžo. joj paskelbta paliepimas jau neteko tiek žmonių. Nelai
rišta, Londono laikraščiai tralija priguli Anglijai, o Nulėkti ir sugrįžti ėmė ly ir vedusiems vyrams stoti mėmis (casualties) Anglija laikraščiai praneša, kad
išsiuntinėjo į Švediją, Olan Anglija dabar eina išvien su giai 24 valandas. Yra tai kariumenėn.
Tuo tarpu skaito kiekvieną nelaimingą mašinistų streikas Hartfor
diją ir kitur specijalius savo Rusija, tai šitas rusų val ilgiausis laikas, kokį tik la šaukiami tarp 19 ir 27 metų atsitikimą: kiek sykių ka- de, Conn, likos pralaimėtas.
korespondentus, kad jie tė- džios įsakymas gali būt leng kūnai iki šiol galėjo ore iš amžiaus, o vėliau gal ir se-lreivis buvo sužeistas, tiek Streikavo astuonių kompa
mytų tenai žmonių ūpą.
vai išpildytas.
nijų apie 4,000 mašinistų.
būti.
nesnius pašauks.
skaitoma nelaimių.
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RIAUŠĖS TURKŲ SOSTI
NĖJ.

Odesoj gauta žinių, kad
Konstantinopolyje nuolatos
kįla riaušės. Sakoma, kad
turkų moterįs susirinko ant
vagzalo, kur stovėjo trauki
niai su atsarginiais, ir su
stojusios ant relių pradėjo
šaukti, kad neleis savo vy
rų ant mirties. Valdžia ne
vartojo spėkos, nes bijojo,
kad kareiviai nesukiltų. At
sarginiams liepta išeit iš va
gonų ir moterįs nusiramino.
Paskui juos išsiuntė nakties
laiku.
VĖLIAUSIOS ŽINOS.

Washingtone sustreikavo
visi gatvekariu darbininkai.
Apie 100,000 žmonių turi
vaikščiot pėksti.
New Yorke į Centrai Par
ką nupuolė orlaivis su dviem
žmonėmis. Nė vienas nesusižeidė.

Pereitoj nedėlioj vokiečių
orlaiviai vėl buvo nulėkę
Anglijon ir metė 90 bombų.
13 žmonių užmušta, o 33 su
žeidė.

Austrija paskelbė karę
San Marino republikai, kuri
turi tik 2 anuotas ir 60 ka
reivių. San Marino randasi
šiaurės Italijoj, užima 22 ke
turkampes mylias plotu ir
turi 9,500 gyventojų.

Po pašėlusio bombardavi
mo vokiečiai ftžėmė miestelį
Forges, kuris guli 6 mylias į
šiaurvakarius nuo Verduno.

Rusų kariški laivai smar
kiai bombardavo turkų mie
stą Trebizondą. Vienas šo
vinys pataikė į Amerikos
konsulio rūmą ir užmušė
vieną žmogų šalia konsulio
stalo.
EI Paso, Tex, sudegė ka
lėjimas. Šeši kaliniai gais
re žuvo, o 40 sunkiai apde
gė.
Minkštosios anglies savi
ninkai iš Ohio, Illinois ir In
diana valstijų sutiko pakel
ti angliakasiams mokestį po
3 centus ant tono.

Iš Šveicarijos atėjo žinių,
kad Austrijoj 37-niuose mie
stuose siaučia cholera.
Ilukštos apielinkėj rusai
buvo padarę ant vokiečių di
delį užpuolimą, bet likos at
remti. Rusai išsprogdino
14 minų.

Vokiečių laikraščiai ap
skaito, kad per pastarąjį
ofensivą Besarabijoj* rusai
neteko 133,000 kareivių.
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davinėjo tą numerį bran klerikalais Į bloką” taip sus-' Dabartinėj Europos karėj
giau,
jis
““ tai jo
’* dalykas:
J“’"1
" gali’ tiprino Kemėšio armiją, kad jau nė vokiečių, nė kitų ar*
imti ir dolerį už egzemplio- ji dabar galės dusyk daug-1 mijų vyriausieji štabai prori. jeigu jam kas duoda, ar giau mums blėdies pridaryt, i fesijonalių korespondentų,
BULOTA TIKRAI ATVA
ba gali dykai išdalyti. Ad negu iki šiol. O užbėgti tam apsipažinusių su karės daministracijai jis moka tik 3 buvo visai nesunku; socija-! lykais, visai neįsileidžia. PaŽIUOJA.
centus. Todėl "Naujienų” listams reikėjo tik nusiųsti prastus gi literatus kores
Jau dabar tai negali būt
pasakymas, kad "Keleivis” porą atstovų Į jų konferen pondentus, kurie apie karę
mažiausios abejonės apie p.
padarė sau iš to puikų biz ciją ir klerikalai persigandę neturi jokio supratimo, kar
Bulotos Amerikon atvažia
nį, yra neapgalvotas pasa butų išdūmę. Antron kon tais ir pastato užpakalyje
vimą. Apie tai rašė Lietu
kymas ir neišlaiko kritikos. ferencijon Kemešiui jau ne I savo armijos arba pavedžiovos šelpimo Fondo kasinin
Toliaus mes nesuprantam, reikėtų važiuot. Ir tas tau- ja po apkasus ir šį bei tą pa
kui p. Šidlauskui pats p.
ką "Naujienos” vadina tinikų spėkas, kurias dabar rodo, kas paprastai jokios
Bulota ir tą pati praneša da
"šmeižimu.” Pastaboj apie I klerikalai panaudos prieš so- vertės militarišku žvilgsniu
bar atėjusi iš Petrogrado
drgg. Gugių vestuves jokių icijalistus, tuomet butų buvę neturi. Tankiai tokiems ko i
"Naujoji Lietuva."
Tenai
šmeižimų nebuvo. Tos pa galima atkreipti prieš kleri respondentams papasakoja
skaitome:
neva didelių slaptybių, pa
stabos autorius, p. Laskevi- kalus.
"Žemaitė, p. Bulota ir p.
Klaida čia buvo aiški. aiškina apie slaptus savo
Bulotienė pradžioje vasario
čius, paklausė tiktai, kodėl
Bet
tą klaidą galima da pa "karės planus,” o ištikrujų
P.
Buišvažiuoja Amerikon,
Šitas skaitlines turėtų ge mą, kad tas neteisybė ir pra o sau padaryti iš to naudą. "Laisvė" ir "Naujienos," ra taisyt. Dabar atvažiuoja tokios "informacijos” pa
lotienė važiuoja ’'1žiburėlio’
Mes Jos taip ir sako, kad "Kel.” šydamos apie drg. Gugio ap- Bulota, Bulotienė ir Žemai- prastai būna grynas išmisreikalais. o p. Bulota ir Že- rai sau Įsidėti i tuščią savo šė tą žinią atšaukti.
nepasakė, kur
maitė — rinkti aukų dėl ka- pakauši musų kunigėliai, patikėjom drg. Gugio žo tuomi padarė sau " ’fain’ sivedimą,
imta
šliubas,
pridėdamas Itė. Nėra abejonės, kad jų las ir melas,' kad klaidinus
ro nukentėjusiems.”
kurie nuolatos pliauškia, džiui, kad tas ištiesų gali bizni." Bet jos labai klysta.
! atvažiavimas sujudins ame tuo priešininko kariumenę,
Telpa ir Įgaliojimas P- kad socialistų mokslo prasi būt neteisybė, ir su mielu Jos nemato to fakto, kad tą ten pat trečią ištrauką iš rikiečių gyvenimą taip, kaip parlamentus ir valdžias.
platinimas yra pavojingas noru tą žinią atšaukėm: at- žinią rašė ne pati "Keleivio” vietos anglų laikraščio, kur nesujudino da nė vienas Lie- Todėl šiar. lien Amerikoj,
Bulotienei:
” 'žiburėlio' draugijos val tautai. Jos parodo, kad taip šaukėm net nepasakydami, redakcija, bet visai- pašali pasakyta, kad šliubas buvo ! tuvos atstovų. Visų musų
dyba šiuo Įgalioja savo pirmi visai nėra. Suomu
tautoje kad to atšaukimo pats drg. nis žmogus, dagi kitos valsti katalikų bažnyčioj. Ir dau pareiga turėtų būt pasis- kur cenzur- zarės žinių vi
P
ninkę p. Aleksandrą Bulotie socializmo idėja daugiausia
‘ t Gugis nori. Mes padarėm jos gyventojas, p. Laskevi- giau nieko! Tai kame gi tengt, kad tą sujudimą pa sai nekontroliuoja, laikraš
nę važiuoti Amerikon rinkti
_____ ir suomai
_____ ] yra viską, kas tik padaryti bu- čia iš Waterburio, kuris su čia tas šmeižimas, kame ne darius kuodidžiausį, taip čiai prirašyti tokių "karės
aukų besimokinančios lietu išsiplatinus
korespondentų” didžiausių
švari sensacija?
vių jaunuomenės naudai ir daugiausia apsišvietusi Ru- vo galima, kad toji žinia a- "Keleivio" "bizniu” nieko
kad
klerikalų
judėjimą
jisai
nesąmonių. O kadangi iš
pie "dievų valgymą” nepa- bendra neturi, taigi jam tas "Naujienos" pyksta net ir visiškai nustelbtų. Kad tas anglų
priiminėti naujų narių mo- sijos valstybėje tauta.
žinias se
kesnius.”
Jei šito fakto da neužtek- liktų ant jaunavedžių ne "biznis” negalėjo nė rūpėti. už karikatūrą, kurioj buvo geriau nusisektų, kairieji mia ir laikraščių
lietuvių
laikraščiai,
Pasirašo "Žiburėlio" val- tų. tai Vokietija gali būt an- mažiausio šešėlio. Mes at- Pagaliaus, juk toj žinioj bu pašieptas bažnytinis šliubas. tautinikai turėtų sueiti su tai ir pastarieji tas nesąmo
dybos nariai: d-ras J. Šau tras pavyzdis. Kur tik dau- šaukėm tą žinią neatsižvelg- vo kalbama apie Įvykusias Tas jau visai nenuosaku. socojalistais Į bloką ir reikė nes atkartoja. Rašo, padė
lys, Jonas Vileišis ir P. Bu- giau socialistų, tenai ir tau- darni net ir Į tai, kad tas ga- Waterburyje vestuves, o ne Mes apie "Naujienas" ma tų suvienyt abu fondu. Kaip kime, kad San Marino regailiškis, kurie užeinant vo ta kultūringesnė, ir kur tau- Įėjo užgauti musų kores- apie "Naujienas." "Naujie nėm truputi daugiau. Jau i Lietuvos Šelpimo, taip ir publika yra Alpuose; kad
nos” tenai buvo paminėtos kam-kam, bet "Naujienų"
kiečiams pasilko Lietuvoj. ta kultūringesnė, tenai dau- pondentą.
Lietuvos Gelbėjimo fondai Erzerum ant Kaukazo; kad
Kitam . straipsnyje jie giau socialistų. Ir antraip:, jr ka(įa mes parodėm tiek tiktai tiek, kad jos nepasa redaktoriui turėtų būt žino vienas nuo kito niekuo nesis Finlandija nori grįžti po
kreipiasi i Amerikos lietu kuo tauta tamsesne, kuo draugiškumo; kada mes net kė, kur buvo šliubas. Tas ma, kad karikatūrų niekas kiria ir visai nesimato kliū švedų valdžia, o tuo tarpu fi
vių risuomenę prašydami daugiau ji atsilikus nuo ei- atsiprašėm, ko mums visai pats buvo ir apie "Laisvę" nekritikuoja, nes tai ne rim čių. dėl kurių negalima bu nas ir švedas, tai du nesutai
padėti ir paremti jų Įgalio vilizacijos, tuo mažiau tenai nereikėjo darvti; kada mes pasakyta, tečiaus "Laisvė" tas dalykas. Karikatūros tų jų sulieti i krūvą. Gali komi elementai tautos žvilg
ir socialistų. Kiniečiai ir stačiai nusižeminom.
tinės darbą. Jie rašo:
nusižeminom, tai.
tai, nešaukia, kad jai tuomi pri užduotimi yra pagauti juo būt. kad perėję i Kemėšio a- sniu. Nesenai vienas lietu
"Jau antri metai, kaip Lie žinot nežino, kas tai yra so- vietoj padėkos,
_____ , "Naujienos
___ v
” daryta baisių "morališkų i* kingąją gyvenimo pusę ir bazą tautininkai butų tam vių laikraštis parašė stam
tuvoje siaučia baisi karės au cializmas. Tas pats su tur- išdrožė mums*už taisarkas- materiališkų skriaudų."
padaryti iš to juoką. Ame priešingi; gali būt. kad jie biomis raidėmis, kad japonų
dra, teriodama skersai ir iš kais. Bet už tai tie žmonės tiška "pamokslą.
” Girdi:
Jeigu jau toji žinia galė rikos karikatūristai Roose- norėtų Gelbėjimo Fondą su laivynas atvežė rusams
ilgai visą kraštą. Sunku da
tamsųs
kaip
naktis
ir
iki
auj
jo
kam nors ant svieto pa veltą tankiai nupiešia bul lieti su klerikalų Taut. Fon daug sunkių kanuolių Ode
bar. nors apčiupomis, pasaky
” 'Keleivio' redakcija sten
su
paskendę
tikybiniuose
ti, kokių nuostolių yra jau
giasi atitaisyti tą skriaudą, daryti nesmagumą, tai tik dogo pavidale, Taftą su slo- du, iš kurio trečia dalis pini son ; parašė
nedirstelėjęs
pridariusi ir da pridarys mu prietaruose. Japonijos kul
Bet kad niaus galva, Wilsoną su asi gų, surinktų Lietuvos žmo ant žemlapio, kad Į Odesą
kurią ji yra padarius drg. Gu- jaunavedžiams.
sų kraštui si? 7’inti karės tūra stovi augščiau ir tenai
giams. indėdama Į savo laik mes nė to nenorėjom jiems lo ausimis ir laikraščiai tas nių šelpimui, eina visokiems japonų laivams kitokio ke
nelaimė. Tik t
tėra aišku jau eina plati socializmo1
raštį pusantro mėnesio atgal padaryti, tai liudija tas fa karikatūras talpina, o pub
gabriams ir kitokiai klerika lio nėra, kaip tik per Dar- 4
visiems, kad kas kartas vis
karikatūrą ir korespondenci
lika
skaito
ir
juokiasi.
Nie

propaganda.
ktas,
kad
mes
tą
žinią
at

didesnis vargas plečiasi ir
lų politikai, bet tas nieko ne danelius ir Bosforą, o tie
ją, išjuokiančias neva 'baž
Visa tai parodo, jog socia
ima viešpatauti po musų kra
nytinį' Gugių šliubą. Kiek šaukėm ir net atsiprašėm. kas už tai nepyksta, niekas reiškia. Lietuvos Gelbėjimo juk dabar turkų taip užda
lizmas žengia kartu su žmo
štą .
mes patyrėme, tie išjuokimai Vadinas, mes pasielgėm taip nesako, kad tai "kvailos ka Fondo kasa pas p. T. Paukš ryti, kad didžiausis sąjungi
"Kas buvo dar prieš metus nių apšvieta ir kultūra.
sukėlė didelę sensaciją žmo draugiškai, kad draugiškiau rikatūros."
tį, o jis Sirvydo komandos ninkų laivynas negalėjo
visoko pertekęs, dabar yra
nių tarpe, jie labai pakenkė jau ir negalima. Ar gi mes
Jei
"rimtųjų
”
"Naujienų
”
neklausys; jisai padarys prasilaužti. Kada mūšiai
dažnai patapęs vargšu; kas KUN. PRANAITIS PASI
K. Gugio vardui (o gal ir pro butume taip padarę, jeigu
"rimtasis” redaktorius bu grečiausia taip, kaip jam pa ėjo Lenkijoj, anglų laikraš
vargo nekentė ir galėjo iš sa
fesijai),
ir
jie
padarė
nuosto^
SAVINO SVETIMUS
vo darbo vaisių neblogai pra
lį ir 'Naujienoms.' 'Naujie pas mus butų nors kiek noro tų Į visa tai atsižvelgęs, jam tars Rimka, Račkauskas ir čiai rašė apie nepraeinamas
PINIGUS.
misti, dabar priverstas po
nų' redakcijai bent tapo pri jaunavedžiams kenkti? Ži nebūtų reikėję taip pykti ir kiti pažangus tautininkai. balas, nors ištikrujų tokių
svetimus pašalius elgetauti ir
siųsta keletas laiškų, kuriuo noma, kad ne! Neturėdami nervuotis.
Teologijos daktaras kun.
Tam tikslui, žinoma, reikėtų balų Lenkijoj visai nėra, o
artimo malonės j ieškoti. O
se skaitytojai išreiškia neuž- jiems simpatijos, mes net
Pranaitis,
kuris
anais
me

sušaukt suvažiavimą. Ka- betgi tas nesąmones atkar
kas besuskaitys tas gyvas
sitikėjimą musų laikraščiu ir atšaukdami tą žinią bu
tais
gavo
iš
rusų
valdžios
žmonių spėkas, kurių per šią
sierius galima butų palikti tojo veik visi lietuvių laik
(!) — už tai, kad vienas jo
TliT klaidą. abudu, taip kaip Brooklvno raščiai.
Atitaisykime
karę kraštas jau nustojo, iš medali už tai, kad Beilio by
leidėjų pasielgęs taip, kaip tume galėję kitaip atšaukti.
guldęs jas po tolimesnius ir loje padėjo juodašimčiams
aprašė 'Keleivis.' Iš antros- Mes galėjom tiktai pasaky
Seime buvo rekomenduoja Tečiaus tarp tų nesąmo- ,
artimesnius mušiu laukus!
gi pusės, 'Keleivis,' kaipo 'tei ti, kad musų koresponden
liudyt,
buk
žydai
vartoją
Man rodos, kad mes, soci- ma, arba išrinkti vieną. Tuo nių kartais yra ir gerų in
"Dabar vienas tik begali
singas laikraštis,’ ta nešvaria tas rašė taip ir taip, o štai
krikščionių
kraują,
dabar
būti visų lietuvių geismas —
sensacija padarė ’fain’ biznį. drg. Gugis dabar aiškina ki jalistai, padarėm didelę met butų atitaisyta papildy formacijų, tik kad nuo melo
vėl
"pagarsėjo.
”
Apie
tai
išlikti, nenustoti gyvavus.
klaidą atsisakydami daly ta Broofclyno Seime tauti jas atskirus, reikia žinoti
'Keleivio' numerį, kuriame
taip.
Mes
galėjom
net
ir
Todėl ir visų rūpestis turėtų rašo "Naujoji Lietuva:”
tilpo kvaila karikatūra apie
vauti "koalicijos” konferen ninkų klaida, kuri ir buvo gerai geografiją, etnografi
"Rusų laikraščiai ir vėl pra
būt — gelbėti esamas dar
Mes galė cijoj Brooklyne. Jeigu nors padaryta vien tik ačiū Šir- ją, istoriją, turėti sveiko
Gugių šliubą, publika godžiai to nepadaryti.
dėjo rašyti apie pagarsėjusį
gyvąsias Lietuvos spėkas, ne
graibė iš agentų rankų ir mo jom atsakyt: "Šitos žinios
vvdo kompanijos atžagarei- proto ir kartas nuo karto
leisti joms pakrikti.
Beilio byloje kun. Pranaitį.
kėjo dvigubą, trigubą ir net mes iš piršto neišlaužėm. Ji pora socijalistų butų nuvy
Bekunigaudamas
Taškente.
"Mokslus einančioji jau
keturgubą kainą! Lengvati buvo paimta iš Waterburio kę pirmojon konferencijon, riškumui. Tuomet butų ati dirstelėti Į žemlapį.
Pranaitis neteisėtai prisisavi
nuomenė užima visados kiek
tai antron klerikalai jau ne taisyta ir musų, socijalistų Amerikos laikraščiuose ykiai žmonės paskaitė 'Kelei
anglų
laikraščių.
Jie
rašė,
vienoje tautoje svarbiausią
nęs iš katalikų draugijos ka
vio' 'korespondento' išmislus
būtų atvažiavę ir susilieji klaida, kurią mes padarėm ra ir visai pasitikėtinų ži
vietą, o ką jau besakyti apie
sos apie 2,000 rublių i.- nežiū
kad
šliubas
buvo
airių
kata

už gryną pinigą, o jo karika
mas dešiniųjų tautininkų su atsisakydami dalyvauti koa- nių — tai oficijaliai vyriau
rint draugijos reikalavimo,
mus, vos atgimstančią tautą,
tūrą — už fotografišką Gu likų švenčiausio sakramen klerikalais nebūtų Įvykęs. lacijos konferencijoj ir tuo siųjų štabų pranešimai. An
kuriai visuomet stigo ir tebe
nenorįs jų grąžinti. Da dau
gių šliubo nuotrauką, ir, kaip to bažnyčioj. Jeigu tas ne
glijos oficijalės žinios yra
stinga inteligentų darbinin
giau: valdybos narius išvadi
girdėjome, ne vienam saliu- teisybė, tai pirma pareika- Užtai gi musų santikiai su mi sustiprinom klerikalus.
nęs bedieviais ir, surinkęs
kų?! Po karės, kada reiks
Iksas. visuomet teisingos, nes An
ne jie tą 'fotografiją' pakabi laukit, kad tą žinią atšauk tautininkais gal butų page
'paklusnių’ sau žmonių, išrin
mums sugriautas gyvenimas
glijos valdžia turi skaitytis
no ant sienos, kad publika pa
rėję, o gal butų galima net
išnaujo, o gal ir visai naujais
kęs naują valdybą.
Senos
sigėrėtų, kaip 'bedievis valgo tų Waterburio anglų laik- ir šiokius-tokius ryšius su
su parlamentu, su žmonių
pamatais, statytis, tų darbi
valdybos nariams uždraudė
rasciai.
sakramentus.’
jais užmegsti, suvienyti sa Iš kur ir kaip gaunamos atstovais, ir meluoti negali.
ninkų pasigesime dar labiau,
lankytis į susirinkimą, o kad
"Ar
'Keleivio'
atšaukimas
Ot,
kaip
mes
galėjom
at

Francuzų oficijalės žinios
negu ligi šiol.
vo spėkas kovai su kasdie
vienas ju vistik išdrįsęs atei
ir atsiprašymas atitaisys tą sakyti !
taip
pat teisingos ir labai
ti, tai iš namu likęs išmes- ■ morališką ir materiališką
karės žinios?
’ Musų mokslus einančioji
na augančiu klerikalizmu.
tas.”
rimtos. Negalima sakyt,
jaunuomenė, kilusi dažniau
Bet kad mes pasielgėm Gal tūli sakys, kad su tokiais
skriaudą, kurią jisai padarė
sia iš neturtingų sodžiaus
Taigi pasirodo, kad kuni-j drg. Gugiams ir 'Naujie draugiškai, tai "Naujienos" žmonėmis, kaip Sirvydas ir
kad
ir vokiečių oficijalės
Tokia baisia ir daug reiš
ūkininkų, visuomet kentėjo gėlių "dora” visur ta pati.
noms.' mes nežinome. Bet užmeta mums neteisingu- Balutis, socijalistai negali kiančia žmonėms tragedija, žinios butų neteisingos, nes
dideli vargą. Tas vargas šiuo
mes norime, kad nors ateity i mą. Išeina, kad tą žinią at
kaip karė, visados Įdomavo tokie raportai Vokietijoj ykaręs metu turėjo da iabiaus
je
nebeatsikartotų tokių ne šaukdami mes pasielgėm vienyties. Bet toks pasaky
NORI
PAAIŠKINIMO.
padidėti, nes musų mokslei
mas, manding, nieko neiš ir Įdomauja visi. Todėl ir ra dedami Į kariškąjį archidailių dalykų. 'Keleivis' tu
viai nustojo ir tos pagalbos,
Vadinas, at- aiškina, tik parodo paiką nestebėtna, kad turtingi, di vą, kaipo istorijos dokumen
"Dilgėlės" rašo:
rėtų būti atsargesnis su skel neteisingai.
kurią paprastai gaudavo iš
"Kaip kiti, tai ir 'Dabartis’
visuomet tai. Rusų oficijalės žinios
bimu 'korespondentų' prane ; šaukti nereikėjo. "Naujie žmogaus užsispyrimą. Mu deli dienraščiai
namų.”
rašo, kad laiškus į Lietuvą
šimų, kurie nepasirūpina pa nos” čia nė nepasijuto, kaip sų socijalistai vadovai, ku siųsdavo karės laukan savo labai skupios ir apie savo
tįs ištirti dalyką, bet gaudo meškiškai jos savo preziden rie taip purtosi nuo "vieny korespondentus,
Todėl "Žiburėlio" draugi reikia rašyt vokiškai. Dyvai,
nemėgsta
paprastai nepasisekimus
kodėl dabar pati 'Dabartis' ■ medžiagą sensacijoms iš gel tui patarnavo.
ja ir nutarė siųsti Amerikon
Austrų žiniomis
bės su liberalais,” pasirodo augštesnio laipsnio oficie- kalbėti.
rašoma vokiškai?
tonųjų Hearst’o popierų. Jr
savo pirmininkę, kad pa nėra
remties
nelabai
galima, o
"Męs tikrai klausiam to.
esą labai prasti strategai. rius, mokančius bent keliatą
turėtų žinoti tą paprastą
Dar keli žodžiai.
rinktų čia aukų tai jaunuo Gal 'Dabartis' tą navatną vo jisai
turkų
žinios
—
vieni
melai
taisyklę, kad, pirma negu pa
Juk čia ne principų klau kalbų, mokančius gerai pieš
"Naujienos
”
sako,
kad
tą
menei.
kiečiu valdžios pasielgimą iš
skelbus kenksmingą žinią asimas, bet taktikos. Man ti paveikslus, ir apmokėdavo ir tai oficijaliai.
pie žmogų, su kuriuo galima "Keleivio" numerį, kuriame rodos, kad jeigu yra proga juos daug geriau, negu
Tokiu budu aukos bus aiškins?”
Taigi vienintelės iš karės
renkamos dviem tikslams: Ištiesų keistas dalykas!; susinešti, reikia pasiteirauti tilpo ta "kvaila karikatūra" susivienyti su kitos srovės Suvienytos Valstijos savo lauko žinios, kuriomis gali;
pas jį — ypač, jeigu tas žmo apie Gugių šliubą ("Dilgė
besimokinančiai jaunuome Laiškų lietuviškai rašytų
ma remties, yra oficijaliai
gus yra idėjos draugas. Ank lės” tą karikatūrą pavadino žmonėmis ir tuomi užkenkti prezidentų.
nei ir nukentėjusiems nuo vokiečių pačta nesiuntinėja,
Tokie korespondentai bū generalių štabų pranešimai.
sčiau. negu pasirodė šmei- "labai gera!”), žmonės go aršesniam savo priešui, tai
karės Lietuvos gyveneto- o "Dabartį” siuntinėja. Ne žiančioji
korespondencija džiai grobė iš agentų ran tą progą pražiopsoti yra ne davo- paprastai priskirti Tečiaus ir šituos praneši
jam abelnai.
'Keleivyje.’ buvo jau tilpę
jaugi "Dabarties" leidėjai
kų ir mokėjo net keturgubą atleistinas nusidėjimas prieš prie veikiančių armijų vy mus reikia mokėt skaityt.
'Naujienose'
protestai
prieš
yra
taip
ištikimi
kaizeriui
Jei atstovai išvažiavo va
judėjimą. riausiųjų štabų, galėjo viską Nes, pavyzdžiui, jeigu Ang
melagingus
paskalus apie kainą. Tame turbut ir bus socijalistiškajĮ
sario pradžioje sulyg senojo vvrai, kad vokiečių cenzodrg. Gugio šliubą. 'Keleivio' riša priežastis, dėl kurios Mes matėm nesykį, kad Vo matyti, girdėti ir apie viską lijos raportas sako, kad
kalendoriaus, tai butų jau *iai nemato reikalo jų laik redaktorius galėjo to nema "Naujienos” taip supyko kietijos Reichstage socialis telegrafu savo laikraščiams francuzų ir anglų kariimetyt (nes nematyt galima vis (net nekaltą karikatūrą iš tai darė blokus net su taip pranešdavo; jie taipgi nu nė ant Gali polio pusiausalio
apie 3 sąvaitės, kaip jie ke rašti cenzuruot?
ko, ko tiktai nenori matyt),
lionėje. Gal būt, kad neuž
Joms vadinamu ”centrum” (ka piešdavo ir prisiųsdavo sa turėjo 200,000 "casualties,”
bet kodėl jisai, gavęs p. Las- voliojo "kvaila!").
vo laikraščiams svarbiausių tai tas da nereiškia, kad tiek
ilgo jų jau ir susilauksime. TUTININKAI SUSKAL
kevičiaus
'korespondenciją’ turbut rodos, kad "Keleivis” talikų klerikalais), kad su
žmonių jau ir žuvo; tas tik
musių paveikslus.
DYTL
nesikreipė _prie K. Gugio
_ „ . _
ir iš to numerio padarė milijo mušus opoziciją. Sulyg mu
reiškia, kad tiek buvo nelai
Taip
būdavo
iki
rusų-ja

SOCIALIZMAS SUOMI
Klerikalai tautininkus su neužklausė jo, ar tenai rašo- nus. Ištikrujų gi tas nume sų "teorininkų” tas butų jau
mingų
atsitikimų; pavyz
tiesa? Jeigu 'teisingojo' ris "Keleiviui” nedavė nė prasižengimas prieš socija- ponų karės.
Bet japonai
JOJ.
skaldė. D-rą Šliupą, Rač ma
'Keleivio' 'teisingasis' redak
lizmo "principus.” Bet kada pripažino tokĮ paprotį blė- džiui, jeigu vienas kareivis
"Naujoj Lietuvoj” skai kauską ir Rimką jie išskyrė,
torius butų atlikęs šitą man cento daugiau, kaip kiti nu
o širvydinius susidėjo į sa dagumo ir draugiškumo pa meriai, nes iškalno nebuvo jie tų "principų” besilaiky dingu karės reikalams ir buvo keturis kartus lengvai
tome:
sužeistas, o penktu kartu iš
reigą, tai viso to blogumo ne iug garsinama, kad tilps dami leidžia savo priešams ant kiekvieno žodžio užvedė
"Iš išleistos suomų social vo krepšį. Tokiu budu širbūtų įvvkę. ir j am nebūtų pra "kvaila karikatūra” apie vienyti prieš socijalistiškajĮ kuoaštriausią cenzūrą. Ne ėjęs mušin likos užmuštas,
demokratu 1914 m. apyskai vvdinė frakcija, kaipo tauti
tai anglų raportas paduoda
sėję
atsiprašinėti!”
tos matyti, kad partijon pri ninkų partijos dalis, nustoja
Gugių šliubą, todėl ekstra judėjimą spėkas, tai tas nė gana to, jie užsienio kores net
penkias "casualties,"
guli bemaž ne 50.000 žmonių.
Kaip matot, iš adatos pri užsakymų "Keleivis” nega- ra prasižengimu prieš socia pondentus taip aprubežiavo,
jau gyvavus, o pažangieji
Partijon Įnėjo 1550 sąjungos.
kuomet
vokiečių oficijalis ,
_____ Įėjo gauti ir spausdino tiek, lizmo principus. Juk atsisa- kad tikrosios teisybės, kas
pasilieka ant skaldyta didžiausis stirtas
Sutartinai su partija dirbo autininkai
darosi karės lauke, jie nega pranešimas šitokiam atsiti
637 profesionalės sąjungos, vietos ir dairosi, kas dabar malkų. Iš tos trumpos pas-1 kiek spausdinama papras- sdkymas musų socijalistų
kime paduos tiktai vieną.
kuriose dalyvavo daugiau ne- daryt.
tabos. kurią musu korespon- tai. O jei koks agentas par- "eiti su tautininkais arba lėjo nė žinoti, nė girdėti.
gu 4,000 žmonių į pačią par
dentas padarė dėl drgg. Gutiją da neįstojusių. Beto par- •
gių apsivedimo, "Naujietija turėjo 40 torparių sky
nos" pridaro ir "nešvarių
rių, 95 jaunuomenės ir ioi —
ŽODELIS "NAUJIEsensacijų,” ir "šmeižiančių
moterų skyrių, 890 nuosovų
NOMSS.”
korespondencijų," ir "kenknamų ir savo kasoje apie
6.000,000 markių grynų pini
Noroms-nenoroms mums 1 smingų žinių.” kurios prida
gųprisieina
su "Naujienomis” rė beveik neatitaisomų "ma
”1914 metais įvairus par
ir morališkų
tijos skyriai padarė 12.700 truputi papolemizuoti. Kaip teriališkų
susirinkimų ir 1,400 sueigų daugeliui jau žinoma. 2-ram skriaudų” "Naujienoms.”
bei demonstracijų.
"Keleivio” numeryje tilpo
Iš viso to jau aiškiai ma
"Partijos nariai sulyg savo iš Waterburio žinutė apie tosi, kad "Naujienos” ant
užsiėmimu buvo pasidalyję drgg. Gugių vestuves. Toj l
"Keleivio” pyksta. Bet tas
taip: 17.565 fabrikų ir šiaip
žinutėj
buvo
pasakyta,
kad
piktumas visai nereikalin
pramonijos įstaigų darbinin
šliubas
buvęs
airių
katalikų
gas
ir, galima pasakyt, ne
kų; 11,604 ūkio darbininkai;
10,552 amatninkų. miško kir bažnyčioj su visomis tikybi protingas. Jis paeina nuo
tėjų, vežėjų, tarnų, tarnai nėmis apeigomis.
iliuzijos, buk "Keleivis,” Įdė
čių ir kitokių.
Likusieji
Bet paskui drg. Gugis pri damas tą žiną, norėjo pa
4.326 nariai aiškių užsiėmi
siuntė
mums savo paaiškini kenkti "Naujienų" bizniui,
mų neturi.”

Polemika ir kritika.
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DETR01T, MICH.
Tokios paskaitos geistinos
Kas mums rašoma. I “Keleivio” Skaitytojus.
visur, nes nauda iš jų žmo
Lietuvių bruzdėjimas.
nėms neužginčijamai didelė,
Gerbiamieji:— kurią pre
LSS. 116 kuopa lietuvių
Athol, Mass.— Čia buvo numerata pasibaigė malonė
Savo mėnesiniame susi
vestuvės, kur suėjo pasilink- kite atnaujinti, nes sulyg tra
rinkime LSS. 89 kp. sušel judėjime užima pirmą vie
tą,
rengdama
prakalbas,
• sminti vieni vyčiai. Tuoj ir sos taisyklių priversti busim
pimui drgo Br. Vargšo pa
Taipgi meldžiame
vakarus
ir
t.
p.
budindama
pradėjo karę, apsiginklavę sulaikyt.
aukavo surinktų $3.50.
ir savo draugus pakalbint už
liaudį
iš
miego.
Tik
nege

' buteliais. Vienas jų net sirašyti "Keleivį” kaipo tik
Vasario 19 d. vakare be
įkaitinęs pečiuje geležinę rai darbininkišką laikraštį,
spalviai surengė čia savo te rai, kad daugelis tos kuo
lazdą parodė savo narsumą. kuris prie kiekvienos progos
atrą. Vaidino "Žioplą Naš pos narių užsiima tvėrimu
bepartyvių
draugijų;
netru

gina darbininkų rei
lę." Na, žioplai sulošė ir
Tokiais indijonais vado šventai
kalus.
kus
kiekvienas
jų
turės
sau
KORESPONDENCIJOS žiopliams buvo juoko. Bet atskiras draugijas.
vauja buvęs Chicagoje soc.
Mainydami adresą būtinai
visgi patartina butų tokių
81 kp. narys S. V—kas.
turit
priduoti SENĄJĮ ir
Pastaruoju laiku į -čia iš
"juokų” scenoje nedaryti,
MONTELLO, MASS.
Buvo čia taipgi tūlo pir NAUJĄJĮ adresus. To nepa
permainyt adreso ne
nes scena yra civilizacijos ir Chicagos atvyko pedagogi
meivio vestuvės, kuriose da darius,
Prakalbos, prelekcijos,
galima.
Mainant adresą už
kultūros lopšiu, o ne karčia- jos studentas A. K. Kuopa
lyvavo visi padoresni tau tenka parašyt
koncertai.
atvirutę, nes
sumanė surengti prelekciją,
miniams juokams daryti.
tiečiai, laisvamaniai ir so tas pigiau ir parankiau.
Vasario 13 d. L. L. N. D.
Vasario 20 d. atsibuvo su bet kviečiant minėtą studen
Daugelis skaitytojų mainy
cialistai. Atėjęs taipgi ir
knygyno buvo paskaita ir rengtos piliečių prakalbos. tą su paskaitomis gavo at
dami
adresą arba klausdami
tasai ponas S. V., kuris tuoj
prakalbos.
Kalbėjo F. J. Kalbėjo advokatas Hoban sakymą, kad paskaitas tur
ko-nors,
laišką neužkli
pradėjo agituoti už vyčius. juoja ir parašę
prilipina tik už lc.
Bagočius apie knygynų nau anglų kalboj ir vietiniai lie rengti su įžanga 15c. nuo
į Pašieptas nuleido nosį, nes markę.
Persergime visus,
dingumą. Potam p. Bago tuviai lietuvių kalboj.
ypatos. Iš tų įplaukų ap
i čia žmonėms buvo geresnės kad tokių laiškų niekados ne
I
čius skaitė prelekciją temoj:
Vasario 21 d. ištikus gai mokėjus svetainės ir spau
mintis galvoje, negu vyčių siųstų, nes Amerikoj ar laiš
"Tikėjimo pamatai.”
Pre srui sudegė 5 namai (san dos lėšas, kas atliks turi būt
■ svarba.
Apkalbant baisų kas užlipytas ar neužlipytas,
legentas savo užduotį atliko krovos). Blėdis gana dide atiduota prelegentui. Po il
turi būt pridėta markė už 2c.,
' musų brolių padėjimą Lie kitaip
tą laišką numeta arba
labai gerai.
Žmonių atsi lė.
Onytė. gų diskusijų susitaikyta su
tuvoje, jų sušelpimui suau- reikia už
jį primokėt adresa
lankė daug; padengimui lė
rengti 4 prelekcijas, bet
kauta $10.00. Pinigai per tui.
šų suaukavo $11.78.
prelegentas apreiškia, kad
CLEVELAND, OHIO.
duota L. Š. F.
”Kel." Administracija.
paduotomis
sąlygomis apsi
Vasario 21 d. LSS. 17 kp. Mirta auga, kunigas ap
Vestuvininkas.
imąs tik vieną paskaitą
parengė prakalbas, kalbėjo
maudauja.
Stoughton, Mass.
Metai
skaityti, nes jeigu pelnas
LSS. sekr. J. Stasulevičius
laiko
tam
atgal
čia
susitvė

Kunigas
ir
jo
špitolninkai
Ada. Ohio.— Atvažiavus,
butų mažas, jam neapsimo
temoj: "Darbininkų reika
rė
moterų
Lietuvos
Dukte

lai.” Kalbėtojas aiškiai nu- su savo "Santaika" lyg ii ka tolesniai už dyką skaity tė, giliai sujudindama pub-' gavus iš Rusijos užsakymą žinomam liet. soc. oratoriui rų draugija. Pasirodė, kad
rodinėjo proletarų apverk krankliai krankia, plusta, ti. Tai mat ir pasišventi liką. Duetą sudainavo p-lės išaust du milijonu jardų Ru T. J. Kučinskui Ohio North- narių stokos dėlei negali gy
tinas sąlygas ir kokiu budu šmeižia ir stengiasi žmonių mas platint apšvietą. (Ne B. Vytakiniutė ir N. šesta- sijos kariumenės valkčiams era University mokyklon vuoti, dr-ja likosi likviduo
jas pagerinti; publikoj pali susipratimo plėtojimąsi su galima iš vieno žmogaus kiutė. Be to buvo ir Džian (šineliams) milo ir tas užsa mokinties, tą vakarą buvo ta. Likusio turto 10 dol. pa
ko gilų įspūdį. Užbaigus stabdyti. Tik tas jų nepui reikalauti pasišventimo, ka Bamba, ir ant galo monolo kymas turi būti atliktas iki ' parengtos studentų prakal- skirta Liaudies Namui.
jam kalbą buvo klausimai. kus darbas jiems patiems da kiti draugai nenori pa gas Girtuoklis." -Po viso 15 d. gegužės š. m., tai dir ' bos. Mokyklos prezidentas
Vas. 13 d. Vienybes Cho
ba galvatrūkčiais dieną ir : užkvietė kalbėti taipgi ir T.
F. Danaitis prabilo: "Refe blogą neša. Pasidėkojant švęst nei kelių centų, kad to buvo šokiai.
ras turėjo koncertą. Nusi
rendumas klampina liaudį į apgarsinimui, kuri padarė apmokėjus tą darbą, koks Žmonių susirinko pusėti naktį. Nuo sausio 3 d. pa J. Kučinską. Jo prakalba sekė gerai, nors oras buvo
vietos
kunigas
savo
bažny

reik padėti, kad sutaisius nas būrelis, kiek matėsi, bu kėlė darbininkas 5 centais netik sujudino publiką, bet
purvyną." Čia J. Stasulevi
čioje,
Mirtos
choras
pareng

ir nustebino, kad iš lietuvių blogas.
ant dolerio algą.
paskaitą. P.ed.)
čius plačiai išrodinėdamas
vo
labai
užganėdinti
tokiu
Vas. 18 d. LSS. 86 kuopa
mažumos valdymo blėdin- tame savo vakare vasario
Tame pačiame susirinki vakaru, nes čia nebuvo jo Darbininkai dirba ir "u- yra tokių oratorių. Jis gy statė scenoje dramą "Val
vai ir vaizdžiai atvaizdino
gumą pasakė: Europos ši 20 dieną turėjo tiek publi me prisiėjus balsuoti S. kiu
..... svaiginančių
___
gėrimų, liavoja," visai nepagalvoda- pasibaisėtiną lietuvių padė kata.” Žmonių buvo mažai
kos,
kad
reikėjo
stačius
ant
baisi karė .nebūtų įvykus,
malonus civilizuotų žmo- , mi, kad tie "geri čėsai" bus
dėl oro blogumo.
takų svetainėje
statyti. Partijos referendumą, kilo
jimą.
i clluU." —
----------- v
------- * — klausimas ar visi nariai ga- njų susirinkimas, iš
jei butų turėję, referendu
kurio
pakol
užsakymą
išpildys.
Reikėtų pastebėti, kad
Jieškantiems mokslo lie
mą ir socialistai per • vo-f > Scenoje statė 4 aktų dramą .i balsuoti ar tik tie, kurie aau2r k0 atsilankiusieji past
stoughtoniečiai eidami i vie
i "Valkata."
Sulošė gerai, yra užsimokėję ----------Lietuvių čia randasi tik tuviams patarčiau važiuot šus
mėnesines mokinti galėjo. Daugiau
susirinkimus nesivestų
taja liaudi iš purvvno! Susi-1 Pac
BaltruKoniute. Bu- mokestis. Papeiktina tokie tokių vakarų. o gal nubus iš avi šeimynos ir šeši pavie šitan universitetan, nes tai
su
savim
kartu ir šunų. Tas
vo taipgi dainos. Duetą iš
niai. Laikraščių pareina geriausia mokykla mokslo žemina mus.
rinkusieji plojo rankom.
argumentai
kaip»pastatė
M.
miego
ir
miegantieii
musų
Kurpius,
"Kaminkrėčio” (Pranulis ir
Laisvas Vaikas.' "Keleivio” trįs egzemplio pasiekimui. Kreipkitės žeVasario 20 tūlas kun. Bu- Teklytė)- — sudainavo B. B. A., kuris net yra kandi- broliai.
riai. Draugijos jokios nė- miau paduotu antrašu.
_______
žys norėjo sutverti nepri- Rimkus ir J. Baltrukor.iutė, oatavęs į LSS. centro sekre- j
Chicago Heights, III. —
J. J. Bagdonas,
ira.
•
gulmingą parapiją. Žmonių kurie du iš publikos gavo torius, buk Soc. Partija sa-:
Vasario
13 d. vietinis klebo
susirinko pilna salė. Kuni po gyvų gėlių boketą. Mir vo kandidatus į Suv. Valsti- HARTSHORNE, OKLA.
Nors Maine valstija yra Northern University,
nas apreiškė, kad šiemet ve
Ada, Ohio.
gui kalbant apie Rymo tru- tos choras taipgi gerai su jų prezidentus nestatanti Pasibaisėtinas kataliko dar blaivininkų valstija, bet gir
lykinė
kaštuos $10.00. Gir
sto agentų-kunigų begėdiš dainavo Lietuvos himną ir su tikra intencija, o tik taip
tuokliavimas — tai neat
bas.
di,
čia
ne
bučemė, ne grosau, dėlto nesvarbu yra bal-'
Jerome, Pa.— Vasario 20
ką skriaudimą, rymiško i "Darbininke,
skirtinas
žmonių
draugas.
Bet
eikš
prie suot ar nebalsuot.
j Vasario 19 d. vakare tūlas Ypač lenkų ”goscinos”’ su- d. ryte likosi mirtinai pa- seroė — nenuderėsi.
kunigo pasekėjai rožančius mus."
parapijoms
18
d.
vasario
iš
Čia randasi Dailės Mylė vyras parengė vakaruškas, . batvakariais ir nedėldie- šautas Kajetonas Adamavi- rinko komitetą, kad pasiųst
iškėlę it ožiai pradėjo rėkti:
Vakaras visais žvilgs tojų Dr-ja. LSS. 116 kp. tu-j. parritęš 52 galionų bertaini niais čia pasigarsėjusios. vičius, 25 m. amžiaus vyras.
"Tu vilkas, girtuoklis" ir t.t.
niais
puikiai nusisekė, pada ri savo globoje Dramatišką alaus. Pas katalikus čionai Parsitraukia bačką alaus, Mirė 21 d. vasario ligonbu- jį pas vyskupą ir ištirti. ar
Tuo tarpu pribuvo 3 policis
dievas pabrango;
rė
malonų
ir gilų į publiką skyrių, kuopa nutarė pa tokie suėjimai įnėjo madon
tyje Johnstowne. Kūnas li ištikrujų
tai ir rėksnius nuramino.
į
sueina
muzikantai
ir
veseiMat
kunigui
netiki. Kuni
Jei ne policija, tai ir šis ku įspūdį ir davė skaudų musų kviest D. M, D. susivienyt . ir iuos rengia paeiliui. Su lio.ia, kas neapsieina ir be kosi išsiųstas seseriai į Illi- gas paaiškino, kad yra daug
nigas butų susilaukęs kun. i kunigužiui ir vyčiams atsa su Dram. Skyrium. Tik visa sirinkus "kūmams” ir "ku-j peštynių ir rišo to blogų nois valstiją. Įtariami už skolos parapijai, tai tuomi
Mickevičiaus likimo, Pas kymą į jų pliauškimus ir me tame matoma komedijos, moms” išsigerti ir pašokti, pasekmių. Vis tai tamsu mušime Leonas Martinkevi da daugiau parapijonis su
kui kunigas pasakė: ijus Į laukimą Mirtos mirties. kadangi D. M. D. valdoma *a4 Jau pusėtina^ išsigere mo vaisiai.
. F., K. čius, S. Levickas ir A. Stan- erzino, jie nori kunigą pra
Tuo
tarpu
Mirtos
choras
au

nacių
soc.
kuopos
narių
iri
1
.
1
*
Jaunesnieji
pnsisokę
įsė
•
kelevičionis. Priežastis to šalinti.
norit tų kunigų, kurie turi
* Tai mat.
ga
ir
žydi.
kuopa
prašvs,
kad
vienvtu1
?
s
stu
^
pasiveum.1
o
atsitikimo — vaidai.
Visi
po 4 gaspadines, jus dievuoFITCHBURG, MASS.
-  ikiti su stiklais rankose oesiPaskutiniame Mirtos cho- si su socialistų Dram. sky
minėti vyrai lietuviškose
čiai, tamsuoliai šmeižiat so
Toronto, Ont., Canada.-—
šnekėjosi,
Juozas
Didreižis
:
ro
susirinkime
buvo
rinki

Prakalbos.
vestuvėse
susivaidijo ir liko Pastaromis dienomis čia bu
rium.
cialistus, kurie daug sąžiiškalno pasirengęs prie sa
mas organo. "Laisvė” gavo
niškesni už jus.”
Pastaruoju laiku čia susi vo
vo pas tūlą lietuvį krikšty
Vasario 27 d. "Lietuvių si už tai iš vestuvių prašažvėriško darbo puolėsi
"Keleivis"
9
bali
su

:
19
balsų.
•
‘
j
linti.
Jie
eidami
namo
Vasario 20 "Vyčiam” kal
tvėrė
Teisybės
Jieškotojų
nos.
Susirinko daug svečių, .
įe simušė
. v_ ir
. nežinia
•
ikatras
*>
pr*e
ant suolo sa- Jaunuomenės Dr-ja," prie
bėjo trįs "kalbėtojai;” iš tų Įsus, o Vienybė Lietuvnin- Dr-ja. Tik nežinia, kokios vo-pačios
žinoma rojaus skystimėlio
ir pradėjo peiliu kurios priguli moters ir vy
teisybės jie jieškos. Orga ją pjaustyt. Perpjovė iki rai, surengė prakalbas. Kal peršovė Adamavičių. Minė ragautų. Bet štai susipeša
"Darbininko” administrato : kų” — -2 balsu.
rius sakė: "Seniaus mums | Prie Mirtos priguli daug nu vienok išsirinko sau smegenų galvos kiaušą, de bėjo J. B. Smelstorius. Pra ti trįs peštukai likosi areš viena "smart" mergina su
nebuvo gėdos pasirodyti jaunų padorių mergaičių ir "Keleivį," tik, žiūrėk, ko šinę ranką augščiau alkū kalbos. buvo, surengtos ap- tuotais ir laukia teismo. vyru. Lermas pakįla, žmo
kuris yra nės lyg pakvaišę išbėgioja
kurie dirba kiu budu: užrašys sau pre
laikraščius, literatūra, o da- [ jaunikaičių,
vaikščiojimui 3 metų sukak Martinkevičius,
nės
ir
kairės
rankos
nykštį.
prasiminęs
Linkevičium,
tu iš stubos gatvėn, laksto, rė
bar gėda... ’Laisvė,' ’Kelei- ! gražų ir prakilnų kultūros zidento
— vardu
----- "Keleivį,"
------ o 4 Ta^-ai' sužvėrėjęs gaivalas tuvių nuo draugijos susita
i
ri čia pat savo šeimyną. Le
•
vis’ ir ’šakė’.” Tas teisybė, ![darbą, bet mūsiškis kunigu- tasai talpins visus draugijos1. hllf
—„ų■ visai
papjovęs, jeigu rimo. Susitvėrė iš 8 narių, vickas turi moterį Lietuvo kauja, o policistai stovi ir
reikalų
paskelbimus.
i
q
žis
tarsi
iš
gėdos
ir
doros
išseniau buvo klerikališki lai
juokiasi. Bėdini tie musų
nebutu jo suėmę. Priežas dabar gi turi virš 115 narių
Anie Bigailienė. žmonelės, kada jie išmoks
, Teisybė. tis to baisaus darbo yra ta ir 600 dolerių kasoje. Kal je.
kraščiai : "žvaigždė," "Ka sidevėjęs gatvininkas savo $
talikas," "Saulė," tad kas bažnyčioie plusta bjauriau
save gerbti.
me, kad jis apsivedęs su na bėtojas pirmoj dalyj savo
tik jiem ant liežuvio užėjo, siais žodžiais, niekindamas TORRINGTON, CONN. šle, kuri nuo pirmo vyro kalbos vaizdžiais paveiks New Britain, Conn.— Pe
Juozas Pažėra.
reitais
metais
atvyko
į
čia
tą ir pliauškė, nes gėdos ne- [ tuos, kurie budina žmones
turi 3 vaikus, pradėjo jos lais atvaizdino naudingu Jonas Sidaris. Šiomis die
Darbuojasi.
pažino, o dabar yra pirmei- Į ir šaukia prie gražesnio,
Hazleton, Pa.— Vasario
mą draugijos ir svarbą to
Yra čia net trįs pašalpi- neapkęsti. Moteris buvo at kių draugijų, kuriose kar nomis kažkur pragaišo, o 25 d. atsibuvo LSS 80 kp.
viškų laikraščių:
"Kel.," ir žmoniškesnio gyvenimo.
siskyrus nuo jo ir jieškojo
"Laisv." ir ”Š.’ ir kiti. Kle Neturėdamas kitokių argu nės draugijos: Švento Vin teismiško persiskirimo. ji tu bendrus savo reikalus sykiu su juo dingo Juozo Si- prakalbos. Kalbėjo V. Anrikalų pliauškimus jie nuro mentų, tas melagis, apskel cento, D. L. K. Vytauto ir sai atėjęs į vakaruškas ir svarsto moterįs ir vyrai. menio du nauji siutai, over- drulevičius ir kun. M. X.
bė, kad tūlas Šyvokas, kuris Liet. Ukėsų Neprigulmindo — klerikalai gėdinasi.
radęs ją, pasinaudojo pro Pertraukoje benas pagraji- kotis, auksuotas laikrodėlis Mockus. Buvo kviestas vie
Vasario 22 vaikų "Žibu už gemblervstę ir girtuok gas Kliubas. Pastarais me ga. kad paskerdus. Galva- no kelis muzikos kąsnelius. ir keliatas dolerių pinigų. tinis klebonas i diskusijas,
rėlio” draugystės įvyko kon liavimą likosi nuteistas į tais susitvėrė ir LSS. 240 žudis likosi suareštuotas ir Antroj dalyj kalbos kalbė Sidaris kartu su Simaniu bet atsisakė; pasiteisinda
certas: iš muzikos kąsnelių, pataisos namus, yra ar bu kp. Pašalpinės draugijos išgabentas valstijos kalėji tojas nuosekliai išaiškino vienuose namuost gyveno. mas savo nei.škalbumu. Ne
dainų, deklamacijų, lietu vęs Mirtos nariu. Turime nieko visuomenės apšvietos man. Paleidžia iki teismo delko ir kokios organizaci Jis yra 25 metų amžiaus, vi žiūrint oro blogumo žmonių
Išskyrus
ūgio, juodais plau susirinko gana daug ir ma
viškų žaislų. Iš apie 100 pasakyt, kad panašus indi- labui neveikia.
tik už 3 *tukstančius paran jos darbininkams reikia. dutinio
Vytauto
dr-ją,
kuri
perei

vidiumas
nebuvo
ir
niekad
vaikų susidedantis choras,
kos, bet neatsiranda tokių, Nežiūrint, kad prakalba tę kais, ant viršutinės lupos tomas buvo užsiganėdinip.M. Petrausko mokinamas, nebus Mirtos Draugijos na tais metais paaukavo iš sa kurie norėtų piktadarį gel sėsi apie 4 valandas nei vie turi randuką. Kas jį pažin mas. Aukų lėšoms padeng
jam vadovaujant gražiai riu, nes čia priimami tik vo iždo $27.00 L. Š. Fondan, bėti.
ti suaukavo $6.56.
nas iš susirinkusiųjų neišė tų malonės pranešti.
iš
jų
gyvavimo
nėra
nieko
J.
Simenis.
padainavo; klausytojus už šviesus ir dori žmonės. To
Visų draugas.
jo. Prakalba padarė gilų įs
i
kie asmenįs, kaip Šyvokas, tokio, kas galima butų pa J. D. buvo uolus katalikas, pūdį net ir į katalikus, ir 140 Spring st.
ganėdino.
VVest Frankfort, IU. — L.
Kariškas žvalgas. kurie turi parapijines kny girti: beje, švento Vincento ir mėgdavo svaigailais pro paliko daug naudos. Geisti
tą
nuodinti.
Viską
matęs.
draugija
kasmet
kunigėliui
gutes ir yra parapijos na
na, kad drgas Smelstorius Sioux City, Iowa.— Ar- S. S. 73 kp. paragino vietos
kišenių
pripila,
tamsumą
ir
riais
nebus
ir
negal
būt
Mir
GARDNER, MASS.
tankiau pas mumis kalbėtų. mour’o kompanijos gyvuliu L.Š.F. komitetą, kad dar
tos nariais. Tegul kunigas protišką žmonių vergiją pa
Kiek girdisi, žmonės negal skerdyklose vasario 22 d buotųsi. Iš savo iždo paau
OLD TOWN, ME.
Bagočiaus paskaita.
pasižiūri į parapijos kny laiko, gi kliubas visuomeniš
atsigėrėti jo prakalba. Ne sustreikavo suvirs 100 mė kavo fondan 10 dol.
Dirba ir uliavoja.
LSS. 89 kp. surengė pas gas, o užtikrinu, kad jose kais reikalais visai nesirū
Vasario 20 d. buvo krikš
žiūrint, kad įstojimas į sininkų ir jų pagelbininkai
kaitas vasario 15 ir 16 vaka ras ir šyvoko pavardę, nes pina.
tynos
pas M. Povilionių. Su
Šis miestelis guli ant Pe- draugiją nebuvo nupigintas, Užveizda išmokėjo algas ir
rais. Prelegentu buvo F. J. juk tas asmuo da vos 4 me
rinkta
aukų nuo karės' nu
LSS. kp. nors visai jaunu nabscot upės kranto atstu įsirašė keli nauji nariai.
išstūmė juos lauk, manyda
Bagočius.
Paskaitų tema tai tam atgal bažnyčioje za- tė, gyvuoja nuo kelių mėne me 13 mylių nuo Bangor.
mas, kad jų vieton gaus tuo.' kentėjusiems $5.05. Auka
Po prakalbai benas at- kitus. Bet vasario 23 diena vusiems reikia tarti ačiū.
buvo ”Tikėjimo pamatai,” kristijonavo,- dėlto ir yra sių, bet jau savo darbavimu- Turi 6,317 gyventojų. Iš
ir ”Velnias ir jo zbitkai.” kunigėlio auklėtiniu, o ne si pasižymėjo. Vasario 26 ateivių daugiausiai čia gy kartotinai sugrajino Marsa- visi darbininkai taipgi pa
Kitas K.
Abu vakaru žmonių atsilan jokių laisvamanių ar socia d. sulošė komediją "šliubinė vena lenkų ir žydų. Dirbtu lietę publikai sustojus.
reikalavo pakėlimo mokėskė gana skaitlingai, nors ir listų. Tokios tai teisybės iškilmė." Sulošė pagiriti- vių čia randasi dvi vilnonės
Vakare tos pačios dienos ties. Reikalavimas atmes
Kewanee, UI. — Vasario
buvo darbo diena ir su ap perlai puošia musų kunigu- nai, ypač Anufro rolę B. Pe audinyčios, viena valtelių toj pačioj svetainėj buvo ta ir dėlto iškilo dideli 26 d. vakare LSS. 204 kuo
mokama įžanga. Paskaitos žio pamosklus ir vyčių "San trauskas puikiai atliko, pa (canoes) dirbtuvė, viena dė L. Jaun. Dr-jos surengta streikas. Streikuoja 2,3(X pa statė scenoje dramą
stebėtinai gyvos, interesin taikos” puslapius. Purvini darydamas didelį įspūdį. žių ("baksų”), trįs lentų vakarienė ir koncertas, bet darbininkų. Patartina lie "Žmonės.” Vakaras nusise
gos ir moksliškos. Žmonės purvinus ir išauklėja, to Po vaidinimui buvo da ir pjovyklos ir keliatas smul programas buvo gana ma tuviams į čia nevažiuoti jie kė neprasčiausiai. Po vai
klausosi nors skaitymas tę- prirodymu yra kad ir Šyvo- deklamacijų,, kurias išpildė kesnių išdirbisčių. Ameri- žas.
dinimo buvo šokiai.
škot siūlomo darbo.
siasi virš dyiejų valandų, ko dora.
Tadas. maža mergaitė M. šeštakiu- can Woolen Čo. audinyčia
FitcMrargo socialistas.
Gaspadines Tarnas.
Žmogus.
Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako. |
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini i
mus netikėti ir pinigų nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

' muštis norėtum.
Matai,
kaip tokie neteisingi kunigų
prasimanymai be reikalo
įsupiudo žmones.
— Maike, o aš tau pasaky
siu, kad ir tu nežinai, ką tu
kalbi. Tu sakai, kad jei aš
bučiau daugiau išsigėręs,
tai gal ir muštis norėčiau.
Iš to išeina, kad aš esu jau
išsigėręs, ale dar nedaug.
Ar tu žinai, snargliau, kad
tu tuomi užgauni mano tau
tiškus jausmus?! Aš tau
pasakysiu, kad šiandien aš
esu tik keturis šnapsus iš
gėręs, o tas juk nieko ne
reiškia. Kada išgeriu kvor
tą, Ui tuomet tu gali sakyt,
kad aš išsigėręs; bet dabar
aš esu toks trezvas ir pritamnas, kad spaviednin ga
lėčiau eit. Taigi daugiau tu
į mane tokiais žodžiais ne
kalbėk, vaike, ba galim susipvkt.
— O tu, tėve, prisiskaitęs
kunigų laikraščiuose viso
kių prasimanymų ant socia
listų daugiau neužsipuldinėk, nes ir pačiam sarmata,
kada prispirtas prie sienos
negali tų prasimanymų fak
tais prirodyt. Pasilieki žioplys ir daugiau nieko.

Provokatorški
buržuazijos darbeliai
— Maike, tu man vis me nigai susirgo, gal būt mais
luodavai, kad socialistai ku tas buvo pagedęs. Juk Anigų nežudo, o čia pasirodo, merikoj maistu užsinuodyt
kad jus galabijat juos ant tai ne naujiena. Atsimenu,
kožno žingsnio. Pasakyk, sykį skaičiau, kad nuo pajų
devyni žmonės mirė, kitą
kodėl jus taip darot?
— Vietoj reikalauti iš ma syki kava keli desėtkai žmo
nęs paaiškinimo, kodėl so nių užsinuodijo, o nelabai
cialistai galabija kunigus, senai laikraščiai rašė, kad
geriau tu man paaiškink, tė apie 100 kareivių apsirgo
ve, kodėl tavo vyčiai beveik nuo mėsos. Kas-gi gali užkas naktis užpuldinėja ir tikrint, kad ir tie kunigai
ne sugedusiu maistu užsi
plėšia žmones?
— Tu mano vyčių taip ne- nuodijo?
šmeižk, Maike, ba tu žinai, — Vaike, aš tavo teoriją
kad aš esu jų generolas ir tuojaus sulontikuosiu.
už tokį lietuviško šlovingo — Na, na!
vaisko garbės įžeidimą aš
— Jeigu tie kunigai butų
galiu paduot tave policijom apsirgę nuo pagedusio mai
Tu neprirodysi, kad mano sto, tai kogi tas kukorius
Žalnieriai apiplėšė nors vie tuojaus pabėgo? Ką ant to
ną žmogų.
pasakysi, a?
— O ar tu, tėve, gali pri- — Galima ir tą išaiškint.
rodyt, kad socialistai nuga Gali būt, kad virtuvės savi
labijo nors vieną kunigą? ninkas, nenorėdamas paga
— Šiur, MaikI
dinti sau biznio tuo išsiaiš
— Nagi pasakyk!
kinimu, kad jo virtuvėj taip
— O ar tu, vaike, neskai nešvaru, įkišo tam virėjui
tei gazietose, kas atsitiko kokią šimtinę ir pasakė:
Chicagoj surengtoj katalikų neškis į Kanadą, o mes su
arcivyskupo priėmimui puo versim ant tavęs visą bėdą.
toj? Šimtas kunigų buvo Ir tas gavęs gerą kiši išva
užpoizinta! Matai, kaip aš žiavo.
tave sugavau!
vaike, kaip tu
—Nesidžiaugk, tėve, da tu už—jį Matai,
užsistoji.
Tas ir pa
nieko nesugavai. Jeigu už rodo, kad jis buvo
jūsų kotenka to fakto, kad apkal marotas.
tinti socialistus, tai ir aš tu — Labai klysti, tėve, ma
riu neblogesnių faktų, kad nydamas, kad aš noriu jį
apkaltinus tavo vaiską. Ar teisinti. Aš visai jo neteisi
tu nematei, tėve, laikraš nu, aš tik aiškinu, kaip ga
čiuose tų žinių, kad kas nak
būti.
tis būna vis keli užpuolimai lėjo
— Na jau, vaike, neišsi
ir plėšimai. Ar tas da ne suksi,
ba aš ir "Darbininke”
parodo, kad tavo vaiskas su skaičiau,
kad jis buvo pa
sideda iš vagių.
— Šarap. parše, ba gausi linkęs prie socializmo. O
per nosį. Tu negali priro- ”Darbininkas” nemeluos, ba
dyt, kad tuos užpuolimus tą gazietą rašo pats kunigas
Kemėšis.
daro mano vaiskas!
— Tai išeina, kad kuni
— Matai, tėve, kaip tu
gas
Kemėšis jį pažįsta?
greit įsižeidei. Prirodymų
—
Nosar.
nori! O kurgi tavo prirody
mai, kad tuos kunigus už — Tai iš kurgi jam gali
ma būt žinoma, kad tas žmo
nuodijo socialistai?
— Kokių čia da prirody gus buvo palinkęs prie so
mų reikia, juk patįs neužsi cializmo ?
— To aš negaliu pasakyt.
nuodijo.
— O ką tu žinai, kad tie — Išeina, kad tavo kuni
go Kemėšio vedamas laik
kunigai buvo užnuodyti?
— Ar aš neskaičiau ga raštis mėgsta prirašyti to
kių dalykų, apie kuriuos ji
zietose, kad jie apsirgo!
— Jie galėjo apsirgti ir sai nieko nežino. Ir jis tai
be nuodų. Galėjo apsival- daro tuo tikslu, kad apjuo
dinus visą nepatinkamų jam
?yt
— Vaike, tu manęs nefu- žmonių sriovę. Taigi jis el
link, ba aš ne durnas. Da giasi labai nešvariai. Toks
ktarai atrado zupėj pridėta darbas vadinasi šmeižimu.
poizeno, o tu man nori įkal Jis netik šmeižia kitos par
bėti, kad kunigai persivalgė. tijos žmones, bet ir savo ša
— Da tas tikrai nežinia, lininkus klaidina. Štai, tu,
tėve. Gal būt, kad ant nuo tėve, prisiskaitęs tų negud
dų tik bėda verčiama, o iš- rių prasimanymų ir patikė
tikrujų gal būt visai kitokia jai, kad ištikro socialistai
priežastis buvo. Dabar jau tuos kunigus užnuodijo.
eina paskalai, kad virtuvėj Net supykęs ant manęs už
buvo labai nešvaru, gal būt sipuolei, o jei butum dau
nuo kokių bakterijų tie ku giau išsigėręs, tai gal ir

(30 metų atgal.)

Tai buvo 1885 meUis. Da
lykai klojosi Chicagoj. AnarchisUms pasisekė tuomet
iššaukti judėjimą Urp Chicagos proleUriato. Chicagos proletariatas šutė rei
kalavimą, kad dienos darbai
liktų sutrumpintas ligi as
tuonių valandų. Chicagos
kapiUlistai su neapykanU
žiurėjo į tą darbininkų ju
dėjimą, ir jieškojo jie bentkokios progos, kad tik užslo
pinti jį. Pagaliaus, didelio
mitingo laike, kuriame da
lyvavo nemaža darbininkų
minia, kartu su savo žmonė
mis ir vaikais, kas tai į poli
ciją metė kelias bombas, ir
metė tame laike, kada susi
rinkusių minia pradėjo skir
stytis. Aišku buvo, jog tai
provokatoriškas darbas.
Pirmučiausiai, visi žinojo,
jog mitingo rengėjai kvietė
vien ramių darbininkų susi
rinkimą, ir su tuo tikslu bu
vo pakviestos moters ir vai
kai. Aišku buvo, jog darbi
ninkams neparanku buvo
panašus ekscesas, kaip bom
bų mėtymas.
Kad tos bombos buvo mes
tos buržuazijos agentais ar
ba jų pasamdytomis ypatomis, parodė tolymesni atsi
tikimai. Bombos buvo rei
kalingos kapitalistams, kad
pradėti persekioti ir slopinti
darbininkų judėjimą, taip
pavojingą buržuazijai. Ga
na to, jog tuoj prasidėjo rep
resijos prieš darbininkus:
darbininkų daugelis buvo
suimta; jų organizacijos su
naikintos, o penki įžymesni
judėjimo vadai pakarti.
Tiesa, keliems metams pra
slinkus paaiškėjo jų nekaltė, ir pats valstijos guberna
torius buvo priverstas viešai
pripažinti, jog jie nekaltai
nukentėjo.
Vienok, kapitalistai pasie
kė savo: taip puikiai pradė
tas judėjimas liko pertrauk
tas ilgiems metams.
Tai taip kapitalistai su
provokacijos pagalba kovo
jo seniau ir kovoja dabar
prieš darbininkų judėjimą.
Amerikoj su kapitalistų
provokacijomis galima susi
durti beveik ant kiekvieno
žingsnio. Per tai Amerikos
darbininkai turi būti labai
atsargus, kad neįsipainioti
į buržuaziškus tinklus.
Tiesa, panašaus įnagio
kapitalistai ir jų valdžios
griebėsi ne vien Amerikoj—
tik Amerikoj tokių provo
katoriškų buržuazijos dar
belių daug daugiau, kaip ki
tose vietose. Z. Anganetis.

KAIP LIETUVOS KLERIKALAI GLOBOJA
MOKSLEIVIUS PABĖGĖLIUS.

Patrijotizmas ir
klesinis mHihms.

IS AMERIKOS.
NUŠOVĖ KUNIGĄ PRIE
ALTORIAUS.

Ar gali unijos narys būti
Anglų dienraščiai prane
* >” pasibaigė mokinių milicininku, ar ne? Tai
Voroneže dabar yra ikLvais
ša,
kad St Paul, Minn., len
tūkstančio lietuvių mokslei-' pralaimėjimu. "Tėvai" jau klausimas, kurį dabar svar
vių pabėgėlių. Kone visi jie tėsi esą nepergalimi ir todėl sto daugelis unijų. Kaiku- kų katalikų švento Kazimie
prisiglaudę Lietuvių Drau galėjo šeimininkauti taip, riose iš jų tas klausimas iš ro bažnyčioj moteris nušo
gijos nukentėjusiems dėl ka kaip jiems tiko. Nagi ir šaukė jau gana didelius gin vė prie altoriaus kunigą Jajeskį (pavardė matyt iš
rės šelpti bendrabučiuose. šeimininkavo! Pažiūrėkite čus.
Juos globoja Centralinio tik, kaip sutvarkė mokinių- Dalykas mat tame, kad 18 kraipyta). Tai atsitiko pesubatoj.
Bažnyčia
Komiteto tam tyčia paskirti merginų gyvenimą bendra metų tam atgal Amerikos reitoj
buvo
beveik
tuščia,
bet ku
įgaliotiniai: kun. Olsauskis, bučiuose !
Darbo Federacija, pasirem nigas buvo prie altoriaus,
adv. Tumėnas ir mokyt. Bal Mokinės privalo melstis dama tuo faktu, kad milici
įnėjo švariai apsirė
čikonis. Šitie globėjai rū per dieną mažiausia aštuo ja visuomet yra vartojama kaip
džiusi
moteriškė. Priėjus
pinasi ne tik medžiaginiais, nis kartus. Bendrabučiuose darbininkų streikams slo- prie altoriaus
ji atsiklaupė
bet ir dvasiniais globojamų įvesta stačiai kalėjimo reži !)inti, padarė nutarimą, su- ir pradėjo karštai
melsties.
jų reikalais, stengiasi, ta mas: išleidžiama mokinės iš yg kurio valstijos milicijos Pasimeldus atsistojo,

riant jų pačių žodžiais, 'at bendrabučio tik tarp 3-os ir arba "tautiškos gvardijos" artino prie kunigo irprisi
išsi
stoti globojamiesiems tė 5-os valandų popiet mažiau narys negali būti jokios uni traukė iš muftos revolverį
vus.” Toks stengimasis, be sia po dvi ir tai tik kiekvie jos nariu. Ir visos unijos pradėjo jį šaudyt. Paleido
abejo, labai pagirtinas ir uz ną kartą pasisakius, kur ir tvirtai to nutarimo laikėsi. penkis šuvius ir šaudė taip
jį tereikėtų ačiū pasakyti, kokiu reikalu einama. Ne Bet štai atėjo kitokie lai gerai, kad pirmutinė kulipjei tik čia neįsipainiotų da nuostabu, kad tokia nepa kai.
Visur kalbama apie ka pervėrė kunigui galvą.
vienas dalykas: mat, Olšau prasta tvarka atkreipė į sa "preparedness,
” apie reika
krito ant vietos negyvas.
skis — kunigas, ir, kaipo ve akis net rusų laikraščio lingumą prisirengti Suvie Jis
Bažnyčioj
pasidarė sumiši
toks, savo vaikų, žinoma, "Voronežsky Telegraf," ku nytoms Valstijoms prie ka mas.
Pašaukta policija.
niekados neauklėjo. Tat, ris tai viename, tai kitame rės. Šaukia apie prisirengi Bet moteris
nebėgo. Kada
suprantama, kas tegalėjo iš numeryje pradėjo spausdin mą kapitalistų laikraščiai, atvažiavo policija,
ji pasa
eiti ir iš Olšauskio griebimo- ti žinučių iš Voronežo lietu šaukia Wilsonas, šaukia ki kė: "Taip, aš jį užmušiau,
si ne už savo darbo.
vių kolonijos gyvenimo. Tos ti amerikoniškojo imperia aš jį nudėjau!”
žinutės
buvo taip įdomios, lizmo šalininkai. Visa at
Pirmiausia, dvasininkų
Tūlas laikas atgal šita mo
patarimu skirstyti visus kad net Centralinio Komite mosfera likosi užtaisyta pa teris skundė kunigą, kad jis
žmones į avinus ir ožius, to įgaliotiniai buvo priversti triotizmo dvasia. Nedyvai, duotų jos vaikui užlaikymą.
moksleiviai tapo paskirsty teisintis. Vjenas jų pris. kad ir unijos ta dvasia užsi Ji tvirtina, kad kunigas bu
ti į "gerus” ir "blogus.” Tik adv. Tumėnas parašė į "Vo- krėtė. Todėl ir prasidėjo vo jos vaiko tėvas. Bet teis
įdomu, iš kur nė karto mo noronežo Telegrafą" teisini- ginčai: Ar gali unijos narys mas nepriėmė bylos.
kinių nemačiusis Olšauskis mosi laišką, bet parašė taip būti milicininkų, ar ne? Atarba pirmą kart Voroneže nevykusiai, kad tik davė žagareiviški elementai rei RIAUŠĖS SCRANTONE.
juos tepamačiusieji bendra progos laikraščiui ilgame kalauja, kad Amerikos Dar
bučių priežiūros galėjo su feljetone gardžiai iš p. Tu bo Federacijos nutarimas, Kapitalistų laikraščiai ra
žinoti apie mokinių "geru mėno pasijuokti. Po to per draudžiantis unijistams bū šo, kad Scrantone (Pa.) prie
mą" arba "blogumą." O juk laikraščius teisintis nebemė ti milicininkais, butų panai Greenwood kasyklų I. W.
W. unijos žmonės sukėlę
tuo vadovavosi paskirsty ginta ; stveriasi kitokio ko kintas.
riaušes. Jie užpuolę ant
vos
budo
—
represijų.
Ol

dami mokinius bendrabu
darbininkų, kurie nenorėję
čiuose ! Tiesa, vadovavosi šauskis, įtardaams žinučių Kruvina tragedija tarp
prie streiko prisidėti, pra
rašinėjime
vieną
mokinių
V.
ne vien bešaliu mokinių
dėję
šaudyt ir išdinamitavę
S.,
pranešė
jam,
kad,
jeigu
"gerumu arba "blogumu,”
Pittsborgo
lietuvių.
kelis vagonus su anglim.
bet ir asmenišką simpatiją dar nors viena žinutė iš lie
tuvių
gyvenimo
pasirodys
Antans Kunca suvarė 3 ku- Pribuvę Pennsylvanijos ka
ar antipatija. Bent, moki
zokai (constabulary) pen
niams prispyrus pasiaiškin "V. T.,” jis, išlėksiąs iš ben lipkas į savo žmoną ir
kis vyrus areštavę. Kažin,
ti, kodėl vieniems neleidžia drabučio. To laikraščio re
pats nusišovė.
dakcija
pranešė,
kad
tas
ži

ma, o kiti varu verčiama
Vienas "Keleivio" skaity ar tik ne pačios kompanijos
provokatoriai
persikelti į kitus bendrabu nutes gauna ne iš S., bet Ol tojas prisiuntė mums iš pasamdyti
čius, vienas priežiūrų prisi šauskis vis viena, pasiro Pittsburgo anglų laikraščio tas riaušes sukėlė, kad da
pažino, kad verčiami persi džius naujai žinutei, išmetė iškarpą, kur aprašyta kru vus progą kazokams ant
kelti žinomi mokiniai ir ver iš bendrabučio, kad ir ne V. vina tragedija lietuvių šei darbininkų užpulti.
čiami todėl, kad jis su jais S., tai bent jo brolį. Bet a- mynoj. Antanas Kunca, 27
turėjęs susikirtimą Vilniu pie tai tiek.
metų amžiaus vyras, gyve RAUDONA VĖLIAVĖ AP
DENGĖ GRABĄ
je ir nelaimėjęs.
Įdomu ir su mokyklomis. nęs po N r. 1213 Ridge ave., Brockton, Mass.— Kovo
28 vasario, apie
Su minėtuoju priežiūra Vilniuje Komiteto įgalioti 6Northside,
5 d. laidojant pasimirusį čia
išėjo dar geresnė istorija. nis sakė mokiniams, kad vai. vakaro peršovė trim žinomąjį socialistą, drgą
Vilniuje jis, mokiniams pa Voroneže jie galės stoti į šūviais savo moterį Julę ir Thomas H. Flood’ą, draugai
reikalavus, buvo net du sy tokias mokyklas, kokios tik pats nusišovė.
sudėjo daug puikių vainikų
kiu, kaipo į priežiūras ne jiems patiks. Nuvažiavus Anglų laikraštis rašo apie ant velionio karsto, apdeng
tinkamas, nuo prižiūrėjimo gi į Voronežą, pranešė, kad šitą tragediją taip: Supykęs to raudona socialistų vėlia
praašlintas. Bet Voroneže visi gimnazistai privalo sto kam pati bara jį už nebuvi va. Didelė minia darbinin
jį vėl paskyrė priežiūra. Čia ti į Yčo gimnaziją, o gimna mą namie, Kunca įėjo kam kų, už kurių tiesotus reika
jis vėl pasirodė kas esąs. Jo zistės į von Engei gimnazi barin ir radęs tenai porą lavimus velionis iki pat sa
bendrabutis buvo laikomas ją; drįstančius gi stoti į ki kaimynų, išsitraukė revol vo mirties kovojo, atidavė
tiesiog antisanitariame sto tas mokyklas grėsė išmesti verį ir liepė išeit jiems lau savo draugui paskutinį pa
vyje: pradėjo veistis ligos, iš bendrabučio. Ir ištikru- kan, o kada tie išėjo, atsigrį tarnavimą, palydėdami į
ligoniai ištisomis sąvaitė- jų, kada dvi gimnazistės, P. žo į savo žmoną ir šovė į ją amžiną pasilsį.
mis nepriąišaukdavo gydy ir J., įstojo ne į privatinę tris kartus. Suvaręs motevon icmgei
Engei gimnaziją, o jį riškėn tris kulipkas, pridėj'o BANDĖ SUSIDEGINTI.
________
_________
_ p<von
tojo.
Tas, priežiūra
tik,,.kaip
buvo rašyta mokinių prašy-! Marijinę gimnaziją, jos bu rūkstantį revolverį sau prie Malden, Mass.— Kovo 5 d.
Moteris visa
me, kėlė tautinę neapykan-Įyo iš bendrabučio išmestos, smilkinio.
krauju
apsipylus
prišoko šičia bandė nusižudyt Mrs.
kodėl Lietuvių drau
tą tarp lietuvių ir nelietu- ’Įdomu,
’
Lena Godinsky, gyvenanti
vių,
nesidrovėjo vartoti gijos komitetas taip viliojo prie jo ir sugriebė už revol po nr. 75 Mt Vernon st. Ji
šmeižiančių išsireiškimų ir mokinius į Voronežą ir pas verio, bet tuo tarpu puolė nai sulaistė savo drabužius
1.1 Jo intrigų dėka tapo iš kui, ten nuvežęs, juos taip šūvis ir Kuncas krito negy gazu ir padegė. Tą pasibai
mestu iš bendrabučio net du skaudžiai apvilė? Kai ku vas. Kuncienė atėmus re sėtiną saužudystę jinai no
mokiniu: M. ir E. Moki rie spėlioja, kad taip dary volverį išbėgo klykdama rėjo papildyti Aronatavičieniai, gan kantrus, neišken ta tuo tikslu, kad pripildžius laukan. Ant gatvės ji su nės namuose. Aronatavitė: parašė prašymą, kuria draugijos pirmininko Yčo griuvo ir ją nuvežė ligonbu- čienė, gesindama Godinskieme, išdėstę visą dalyką, mal gimnaziją. Gal tai ir tiesa. tin. Pasirodė, kad ji sun nės drapanas, pati gana
davo paliuosuoti iš jojo glo Kun. Olšauskis gėdos lie kiai sužeista, bet gali da iš skaudžiai apdegino rankas.
bos, ir įteikė tą prašymą 01- tuviams nedaro! Įsitaisė gyt
Godinskienė yra apie 40 me
šauskiui. Tas įgaliavo visą puikų važį, porą nesulaiko Kaimynai sako, kad per tų amžiaus. Jos sveikata
tą dalyką ištirti ir apvertin- mų arklių, livrejuotą vežėją dvi pastarąsias sąvaites A. dabar blogam stovyje, mies
ti "Saulės” kursų vedėją. ir važinėjasi taip, kaip re Kuncas buvo pradėjęs ger to ligonbučio gydytojai abe
Tasai nors minėtųjų faktų tai kas Voroneže tevažinėja. ti ir kelias dienas visai ne joja apie jos pagydymą.
ir negalėjo užginčyti, nuta Ir elgiasi jis, kaip tikras val buvo namie. Jis sugrįžo 28
rė, kad priežiūra niekuo ne dovas: nesuspės, jį susiti vasario po pietų. Pati pra UŽDRAUDĖ SVAIGALŲ
sąs prasikaltęs ir kad moki kęs, mokinys trilinkas susi- dėjo barti, kilo ginčai, kurie
GARSINIMĄ.
niai savo prašymu jį tik be- lenkt, tuojaus šaukia: ”Ke- ir pasibaigė kraujo pralieji Mississippi valstijos legisreikalo įžeidę ir todėl liepė purę nusiimt! Žinai prieš mu. Policija daro tardymą. latura išleido įstatymą, ku
mokiniams jo atsiprašyti. ką stovi! Su prašymu atė
ris draudžia garsinti svaigi
Mokiniai, nors ir neatsipra- jai!” Kiti įgaliotiniai taip
nančius gėrimus.
šinėjo, bet ir nedrįso prieš pat stengiasi Olšauskį sekti. Skaitytoji Pastabos.
tokį nusprendimą protes Net stovėti nusibosta jų vir
tuoti. Tiesa, vienas buvo be tuvėje kol galų-gale prieisi: Tūlas p. Samsonas sako, DINAMITAS UŽMUŠĖ
ŽMOGŲ.
mėginąs protestuoti, bet jį mat, arbatą geria. Pieme kad Raulinaitis neteisybę
greitai pertraukė tas, pri nys, snargliai ir kiti pana skelbiąs sakydamas, jog 60 Canadian, Okla. — Tai
sakydamas tam mokiniui šus sparnuoti žodžiai taip ir kuopos koncerte buvo mažai sant čionai vieškelį ekspliorytoj nueiti pas jį kad suži skrenda iš jų burnos. Tik žmonių. Raulinaitis tečiaus davo dinamitas ir vieną dar
nojus, į kokį bendrabutį bus tiek šį kartą apie Voronežą. tos neteisybės nepapildė, nes bininką užmušė, kitą mirti
ištremtas. Beje, dar trįs
Vaidilos Ainis.
ištikrujų kituose koncertuo nai sužeidė.
mokiniai, paskirti priežiūrų (Iš "Naujosios Lietuvos.") se būdavo daugiau žmonių.
APIPLĖŠĖ BANKĄ.
padėjėjais, atsisakė išvieno
(Ar ir dėlto reikia ginčytis?
su tuo priežiūra darbuotis,
Red.) 0 kad Raulinaitis bu Oklahomoj, Idabėl mieste
bet tuo tas dalykas ir pasi Kanarkos paeina nuo Ka- tų pajutęs "kiką,” tai irgi lyje vienų vienas plėšikas
baigė.
nariškų salų, kurios guli ant neteisybė, nes jis pats iš aūiplėšė banką ir automobiliuje pabėgo. Susidaręs bū
Tokiu budu pirmas moki Atlantiko, netoli Šiaurvaka kuopos išstojo.
Tas pats Raulinaitis. rys žmonių išsivijo plėšiką.
nių susikrimtimas su ”tė- rinės Afrikos.

KELEIVIS

kasykloj

Eksplinįja
4 f* v

•

OTW
Kasykloj dirbo daug lie
tuvių.
Musų korespondentas drg.
M. L. Balčiūnas prisiuntė
mums iš anglų laikraščio iš
karpą, kur rašoma apie di
delę nelaimę anglies kasyk" loj netoli Kempton, Wa. Va.
Nelaimė, kurioj 15 žmonių
buvo užmušta, o 5 sužeisti,
atsitiko Davis Coal & Coke
Co. kasykloje Nr. 42. Musų
korespondentas sako, kad
šitoj kasykloj dirbo daug
lietuvių, bet kiek ju
ūž
ta, kol-kas jam neteko suži
noti. Anglų laikraštis taip
gi sako, kad užmušti yra vi
si ateiviai, bet vardų jų ne
paduoda, todėl mes neturim
žinių, kokios jie buvo tautos.
EkspHozija įvyko anksti
29 vasario rytą, tuoj kaip
tik žmonės nusileido dar
ban. Kompanija sako, kad
ekspliodavo anglinės dulkės,
bet musų korespondentas
sako, kad tai melas. Eksplioziją pagimdę gazai, nes
kasykloj buvusi netikusi
ventiliacija. Taigi 15 žmo
nių likos užmušta iš kompa
nijos priežasties.
Kasykloj buvo da 50 žmo
nių, bet kadangi sprogimas
Įvyko apie 2,000 pėdų nuo
šaftos, tai tų nesiekė ir jie
išsigelbėjo. Iki vakaro už
griuvusi nuo ekspliozijos
kasykla buvo atkasta ir 15
lavonų išnešta ant viršaus.

VAIKAI PLĖŠIKAI.
Westfield, Mass.— Du 14
metų amžiaus vaikai: Ka
rolius Engulskis ir Juozas
Taber įsilaužė į Petro Maričako groserštorį prie East
Sirver st 6 kovo nakčia ir
pradėjo rubavoti, paimda
mi dėžutę cigarų ir atrastus
stalčiukupse smulkių pini
gų.
Maričakas
išgirdęs,
kad kas grozdžiasi atėjo
krautuvėn, bet vaikai pra
dėjo šaudyt. Viena paleista
• kulipka pataikė krautuvi
ninką pilvan, bet nepavojin
gai, kita sukulė ”šiokeiso”
stiklą. Maričak vienok pa
gavo už apykaklės Taberuką ir per telefoną pašaukė
policiją ii* daktarą. Engul
skis pabėgo, bet antryt jį iš
namų šerifas paėmė. Vai
kai pirkęsi sau revolverius
panšapėj ir abudu turėjo re
volverius pilnai užtaisytus.
Į krautuvę atėjo plėšti, ne^
turėjo raktą ,kurį Maričak
prieš Dorą sąvaičių pametė.
Vaikai kaltinami už įsi
laužimą ir pasikėsinimą papildyt žmogžudystę. '

SUDEGĖ MONTREALO
VAGZALAS.
Kanadoj, Motrealo mies
te 1 kovo sudegė Grand
Trunk geležinkelio vagzalas. Ugnis sunaikino kelis
traukinius ir visus tavorus
stoties sandėliuose pavertė
į pelenus.
Gaisras buvo
toks didelis ir taip greitai
išsiplėtojo, kad ugnagesiai
nieko negalėjo
padaryt.
Spėjama, ar nebus tik vo
kiečių padegta. Nelabai se
nai sudegė Kanados parliamentas, už ką taipgi vokie
čiai yra kaltinami.

PERŠOVĖ PAČIĄ IR
PATS NUSIŠOVĖ.
Milwaukee, ^Vis.— Ed
vardas Sikora, rodos lenkas,
pareidamas namo susiginči
jo su savo žmona ir ant ke
lio suvarė jon 3 guvius. Pa
matęs, kad bus blogai, palei
do ir sau šūvį. Jis mirė ant
vietos, o moteris da gyvena.
RADO SU PtRPJAUTOM
GERKLĖM.
Oklahomos valstijoj, ne
toli Muskogee miestelio ant
farmos atrasta negyva jau
na pora, H. B. | Jena ir jo
žmona. Jiedu gulėjo apsi
kabinę ir abiejų J buvo per
mautos gerklės, f

Pajieškau Simono ir Petro Dzervukų, Juozo, Jono ir Vinco Kedukų, visi
Vilniaus gub, Trakų pav, Butrimo
nių valsčiaus, Pui.ės parapijos, Strielčių kaimo. Prašau greit atsišaukti,
DETROIT, MICH.
nes yra svarbus reikalas.
Surinkta vietos kolektorių nuo
Jurgis Kaškonas,
vietos ir apielinkės žmonių nuo karės 116 W. Market st
Scranfon, Pa.
nukentėjusioms $89.05. Aukavo:
Juozas Ausevičia — $5.00; Kaz.
brolių Kleopo, Stepono
Kisielius — $3.00; Kaz. Jursia — ir Pajieškau
Augusto
Vizgaudžių,
Kauno gub..
$2.90; Jurgis Mikulis — $1.50; Aug. Telšių pav, Židikų parap,
gyveno
Ivoška, Kl. Jankauskas, Vincas Tau Witherbee, N.Y. Jie patįs teiksis
atškus, Step. Pasis, Pet žeimis, Jon. siškauti, ar kas juos žino malonės
Rizevičius, ir K. Urban — po $1.00; pranešti.
Wm. Plandel, Laur. Urbanavičia, J.
Benediktas Vizgaudis,
Paulauskas, Kaz. Urbanavičia ir J. ,
Šileika — po 50c. Antru kartu au 158 Hancock ave, Michigan City, Ind.
kavo: Jurg. Girdauskas, Juozas Gir.
Pajieškau Jono Adamavičius, Rem
dauskas, Pijus Bajoras. V. Bartnin
kus, Mat Veke rotas ir V. Girdaus siu sodoss, ir pusbrolio Marcijono
kas — po $1.0 ; J. Martišius 75c.; Uogiaus, Taučiunų sodos, abu Žaga
Jon. Naumavičius ir Jon. Andrijaus rės parapijos, Šiaulių pavieto, Kau
kas — po 50c. Nuo nenorinčių laik no gub. Meldžiu atsišaukti.
Kazys Dėvė,
raščiuose garsinties žmonių surinkta
$17.50. Išiso surinkta $46.25. Nuo 224 E. 62nd str. Los Angeles, Cal.
pirma buvo surinkta $42.80 Viso
Pajieškau savo tetos Magdalenos
surinkta $89.05.
Raulinaičiukės-Giedraitienės, jinai ir
jos vyras Mateušas paeina iš Suval
CAMBRIDGE, MASS.
Gedemino Liet Ukėsų Dr-stę iš kų gub, Mariampolės pav. Veiverių
Boston, Mass, išrinkti ir įgalioti au valsč, Padreičių kaimo. Kas juos
malonės pranešti, nes yra svar
kų rinkėjai, surinko pas Juozų Ta- žino
bus
reikalas.
mėnų, 12 d. gruodžio 1915 m. $2.45.
Raulinaičiutė,
Aukavo: A. Bernotas, P. Tamėnas, 129 Hope Ona
st,
Brooklyn, N. Y.
R. Povilionis, F. Gricius, P. Pivariunas, I. Goška ir A. Pivariunas — po
Pajieškau Jono Kanopiuko, Kauno
25c.; I. Jokšas ir V. Šaltis po 10c.
Tie patįs kolektoriai gruodžio 26 gub, Šiaulių pav. Žagarės valsč, Bild. surinko $2.55. Aukavo: Ant Kai- žių kaimo. Jo paties ar žinančiujų
raičiutė, J. Šerausis — po 50c.; 1. meldžiu atsišaukti.
K. Zaleckas,
Tumėnas $1.00, L Iksas 30c. A.
Bernotas 25c.
L Kairaitis. 1535 Summer st, Ph'ladelphia, Pa.
Pinigų $5.00 priėmiau 29 vas. 1916.
Pajieškau giminaitės Petronės RuK. Šidlauskas, L.Š.F. ižd.
gevičiukės, Papiškių kaimo, Velionos
parapijos, Kauno gubernijos ir pa
GARDNER, MASS.
vieto. Ji pati ar kas jų žino malo
Lietuvos Sūnų Draugystė prakal nėsite pranešti.
(12)
bose (lapkričio 17, 1915) surinnta au
Severas Grigas,
nu L.S.r. $20.75.
Priežastis, dėl 166 Saltanstall ave, New Haven,
kurios taip ilgai aukos nebuvo pa
Conn.
siųstos fondan yra ta, kad manyta
palaukt kol Lietuvoje apnms ir tuo
Pajieškau pusbrolio Petro Jakupmet pasiųsti tiesiog Lietuvon. Bet kos, Potrošiškio sodžiaus, Alizavos
nares galo nesimato, todėl pasiunčta- parapijos, Kauno gub, Panevėžio pa
me L.S.F, kad jis aukas prie pro vieto, ir Jono Vaitoškos, šatekšnių
gos pasiųstų. Visiems aukavusiems sodžiaus, Novaaleksandrovsko pav,
variame aciu.
Komitetas.
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.
Aukų $20 62 priėmiau.
Juozas Savickas,
T. L. Dundulis, LŠF. fin. sekr. 1339 E ave, E. Cedar Rapids, Iowa.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI

BRIGHTON, MASS.
Vasario 6 d. krikštynose pas P.
Kacerauskį suaukauta $12.00.
AuKavo: A. Klimas, p. Jakštis, F.
GerulsKis — po $1.00; F. Kačerauskis, B. Kačerauskienė, D. Rausąs, A.
Gngalevskiutė, Z. Savickis, F. Gaba
us, K. J. Vaškis, J. Vaškienė, A. Kupns, F. šulpis, M. Šulpiene, J. Kupris, B. Kupnenė, K. Mitkus, B. Kraučiunaitė, U. Bilevsais, N. Ge-kaitė ir
1. Dzedulieniukė — po 50c. Viso la
bo $12.00.
K. J. Vaikis.
Pinigus 12 dol. priėmiau.
K. šidlausaas, 1AF. iždin.

MONTELLO, MASS.
Vestuvėse K. Bartkaus su p-le R.
Gedminiute surinkta $16.7oc. Auka
vo: A. Bartkus, K. Selamanas, A.
Buividaitė, P. Buvidaite, K. Vindšaitė, M. Vmdšaitė, A. Sutkus, J. Mit
kus, T. Bartkus, P. Harmanas, A.
Harmanienė ir K Vaitkus po $1.00;
N. Vindšaitė, K. Bartkus. K. Gedmi.
naitė, J. Savickas, A. Savickienė, F.
Gerulskis ir J. Gerulskienė — po 50c.
Muzikantai — $1.25. _ Viso $16.75.
Aukavusiems tariama ačiū.
T. Bartkus.
Pinius priėmiaus $16.75, vasario
25 dienų, 1916 m.
Viet LŠF. Skyr. Valdyba.

Paj ieškojimai
Pajieškau pažįstamų bei draugų,
uš romi Kauno gub, Raseinių pav,
Padubisio dvaro, meldžiu pažįstamų
bei draugų atrašyt, už kų busiu de
rvingas.
Povilas Jonikaitis,
BOK 303
Timmins, Unt, Canada.
Pajieškau draugo Frano Galžinlo,
Kauno gub. Šiauių pa., Kurtvėnų pa
rapijos, Blusių kaimo, 5 metai kaip
Amerikoj, gyveno Bostone. Meldžiu
atsišaukti.
I. Gabrabovitz,
516 8th str, N. W. Washington, D.C.

_ Pajieškau Stanislovo Pavilioniaus,
Kauno gub, Panevėžio pav. Biržių
vaisė. Gajunų
C
sodžiaus, turiu svarbu reikalų. Meldžiu atsišaukti.
Kazys Bulis,
80 I.imerick st,
Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolių. Jono ir Kazi
miero Jokubauskių. iš Jucaičių kai
mo, Gaurės parap, Raseinių pavieto,
Kauno gub. Apie 11 metų kaip Ame
rikoj. Turiu svarbų reikalų. Atsi
šaukite.
Vincenta Jokubauskaitė-Mockaitis
1750 Conn. st,
Gary, Ind.
Pajieškau brolio Kazimiero Gelčiaus, pirmiau gyveno Lowell, Mass.
Turiu svarbų reikalų, todėl jis pats
lai atsišaukia arba kas apie jį žino,
malonėkit pranešti.
Adomas Gelčius,
139 Leverett st,
Boston, Mass.
Pajieškau Vinco Vėlyvio ir Vinco
Skliuto, taipgi Vinco Dulskio, Jono
Poškos ir Petro Kazilionio, visi Vil
niaus gub, Trakų pav, Varėnos mies
telio. Meldžiu atsišaukti
Stasys Kaziulionis
(12)
1100 Exchange ave, E. St Louis, III.

Pajieškau brolių Vincento ir Miko
Dargių, taipgi pusbrolio Jono Aš
monto, visi Kauno gub, Raseinių pa
vieto, Žvaginų sodos, gyve Chicagoje.
Jų pačių ar žinančiujų meldžiu atsi
šaukti.
Andrius Dargia,
206 Front st,
Elizabethport, N. J.

Pajieškau draugo Juozapo Janauskio, Kauno gub, Telšių pav, Krietingos parap, Sasaitų sodos, pirmiau
gyveno Chicagoj Meldžiu atsišaukti,
nes yra svarbus reikalas.
Joe Armont
Raynesford, Mont
Pajieškau brolio Juozapo Buividos,
prieš 5 metus gyveno Indiana Harbor,
Ind, paeina iš Strebalių sodos, Tel
šių pav, Kauno gub. Jis pats ar ži
nantieji malonės pranešti.
Jonas Buividas,
3528 Deodor st, Indiana Harbor, Ind.
’

'v

Pajieškau brolio Antano Strackio,
Kauno gub, Šiaulių pav, Žagarės pa
rapijos, Budracų sodžiaus. Taipgi
Stepono Dantos ir Juozo Levekos iŠ
ten pat Gyveno Chikagoj. Meldžiu
atsišaukti.
Aleksandras Strackis
1010 Quarry Ave,
Grand, Rapids, Mich.
Pajieškau dėdės Povilo Indriusko
Gaigalių sodžiaus, Šimonių parapi
jos, Vilkmergės apskričio, Kauno gu
bernijos, 1911 metais atvažiavo Ame
rikon. Kas jį žino ar jis pats teik
sis atsišaukti, nes yra labai svarbus
reikalas.
Ona Merkiutė-Stakekienė
(12)
2459 Tremont st,
Cleveland, Ohio.
Pajieškau Elzbietos Bagdoniutės,
girdėjau yra ištekėjusi, paeina iš Su
valkų gub, Igliaukos kaimo, taipgi
ir kitų savo pažįstamų meldžiu atsi
šaukti.
Magdalena Gulbinckiutė,
(Maggie M. Wielchul)
336 W. 51st st,
New York City.
Pajieškau draugo Vlado Gudraičio,
Kauno gub, Telšių pav, Zarubelių
sodžiaus. Turiu svarbų reikalų ir mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti.
Stanisloas Vičius,
520 Harrison st,
Springfield, Ohio.
Pajieškau
Mataušo Barberiaus,
Gulbinų kaimo, Podbiržio parapijos,
Panevėžio pav, Kauno gub, pir
miau gyveno Mineville, N. Y. ir Juo
zapo Kukeno, nuo Subačiaus. Kukenis lai tuojaus atsišaukia, nes yra di
delis reikalas, jis pirmiau gyveno
Hartford, Conn. 488 Main st. Atsi šauk it arba praneškit.
Rafael Drevinskas,
(11)
134 Ames st,
Montello, Mass
Pajieškau pusbrolio Vinco Gavelic,
Suvalkų gub, Kalvarijos pav.. Me
telių parapijos, Barčų kaimo. Kas j|
žino malonės praneiti arba jis pats
lai atsišaukia.
(13)
St Služelis,
BOK 469
Daisy Town, Pa.

Pajieškau tėvo Vincento Lengvino,
Kauno gub, Raseinių pav, Gargždų
parapijos, Voveriškių sodižaus, gyve
no Millinocket Me, kas apie jį žino
malonės pranešti ar jis pats lai atsi
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Ze- šaukia.
lepugo ir Adomo Jurkaus, abu Kau
Juozas Lengvinas,
no gub, Raseinių pav, Tverų parap. 51 River st,
Rumford, Me.
Dalugų sodos. Meldžiu atsišaukti ar
kas juos žino pranešti.
Pajieškau pusbrolio Juozapo MikaPovilas Endzlis,
ločiaus, Kauno gub, Telšių pavieto,
13 E. lOth st,
Georgetovvn, III. Kretingos parap. Daktarų kaimo,
kas apie jį žino, teiksis pranešti ar
Pajieškau Antano Ličinsko, Kau ba jo paties meldžiam atsišoukti.
no gub, Raseinių pav, Tauragės
Juozapas Vasiliauskas,
(13)
valsčiaus ir parapijos, Kaziškės so BOK 469,
Daisy Town, Pa.
dos, gyvena bene Bostone. Meldžiu
kas žino pranešti arba jis pats ma
Pajieškau draugės Selomėjos Stalonės atsišaukti.
šičios. Kauno gub, Vilkmergės pav.
Jonas Umantas
Virbališkių valsčiaus, Stunkumų so
211 First st,
Elizabeth, N. J. džiaus, girdėjau gyvena Illinois steite. Kas jų žino malonės pranešti.
Pajieškau Marės, Uršulės, Elenos,
Grasilė Vilkaičia,
Onos ir Damės Ilgavižučių, taipgi Vi 108 Cottage st,
W. Lynn, Mass.
ktės Sakalauskiutės, visos Vilniaus
gub, Trakų pav, Butrimonių valsč.
Pajieškau dėdės Juozo Tamašuno
Silgionių sodžiaus.
Meldžiu atsi Bicunų kaimo, Nemajūnų parapijos,
šaukti.
turiu svarbų reikalų ir busiu dėkin
Mrs. Elena Kamarauskiutė
gas, kas praneš, arba jo paties mel
(Muzikevičienė)
džiu atsišaukti.
(13)
220 E. 5ht st. Dės Moines, Iowa.
Zigmas Tamašunas,
154 Penn ave,
Exeter Boro,
Pajieškau pusbrolio J. Rimkos,
Pittston, Pa.
Tirkšlių miestelio; pusserių Roza
lijos Mozakevickaitės ir Onos KuntPajieškau draugo P. Leonardo
vainatės, Užlėkmių sodžiaus; Kazi Langio, Kražių miestelio, Raseinių
miero Lemežio ir kartu pažįstamų. pavieto, Kauno gub, pirma gyveno
Aš esu Berbiliškių sodžiaus, Norin- Meriden, Conn, jis pats ar kas žino
dačių parap, Šiaulių pav, Kauno gu malonės pranešti.
bernijos. Meldžiu atsišaukti.
(12)
Viktoras Burba,
Franas Kutnavainis,
819 So. 5th str, Cedar Rapids. Iowa.
BOK 1114
Raymond, Wash.
Pajieškau pusbrolių: Juozapo ir
Pajieškau Frano Virbicko,' Kauno Izidoriaus Urbučių, taipgi dviejų pus
gub, Raseinių pav, Švėkšnos parap. seserių: Domicėlės ir Barboros Ur
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį bučių. Visi Kauno ugb, Eržvilkio
žino malonės pranešti.
gmino. Raseinių pav, Paviščiavo
S. Jencius,
kaimo. Apie 10 metų kaip Amerikoj,
82 Pardee st,
New Haven, Conn. girdėjau, pusseserės abi ženotos. Jeiug kas juos žino arba jie patįs malo
__ Pajieškau tėvo Jono Pundzeus, nės atsisaukt
Kauno gub, Telšių pav, Gadanavos
Antanas Kaunieckis,
valsč, Navoreno miestelio, gyveno 77 Drayer Ave, Waterbury, Conn.
kur ten apie Chicagų. Kas jį žino
teiksis pranešti arba jis pats lai
Pajieškau Kazimiero
Razmaus,
atsišaukia.
Kauno
gub,
Telšių
pav,
Platelių
pa
Miss Stasė Pundzaitė,
rapijos, Getautų sodos, 10 metų kaip
1106 Buttonwood st,
Amerikoj, gyveno Brooklyne.
Jo
Philadelphia, Pa. paties ar žinančiujų meldžiu atsišauk
(11)
Pajieškau tėvo Domininko Rustei ti. Miss Barbora Razmaitė,
kos, Kauno gub, Raseinių pav, Nau
Worcester, Mass.
miesčio parap. I^aukštėnų sodžiaus, 6 Clarckson st,
gyveno aplink Chicagų. Kas jį žino
Pajieškau Augustino Kazlausko,
malonės pranešti arba jis pats lai at- Butnionių
dvaro, Šiaulių pavieto,
rišau,':a.
Miss Helena Rusteikiutė,
' Kauno gubernijos. Gyveno Chicagoj.
Jis pats, arba žinantieji jį malonėkit
1106 Buttonvood st.
sekančiu adresu:
(11)
Philadelphia, Pa. rašytiMrs.
Julijona Kripaitienė,
Brooklyn, N.Y.
Pajieškau Felikso ir Antano Šernų, 251 Bedford ave,
ir Baltramiejaus Kovaliaus visi Kau
Pajieškau dėdės Jono Budros ir pa
no gub, Telšių pav, Mosėdos para
brolio Jono Budros, viens 27 metai,
pijos, Naujokų sodžiaus, gyveno De kitas
16 metų kaip Amerikoj, abu
troite. Kas juos žino ar jie patįs Vilniaus
gub, Trakų pav, Butrimo
malonės atsišaukti.
nių valsč, Gailiakaimio kaimo. Kas
Kazimieras Maksvitis,
(10)
8 Market st,
Brighton. Mass. žino, meldžiu pranešti.
Louis Budnikas,
Simsbury, Conn.
Aš Agota Naaredaitė, Kauno gub, BOK 33,
Raseinių pav, Zakainų sodžiaus, NauLeono Griniaus, Marcijom’esčio parapijos, pajieškau savo nosPajieškau
Griniaus, Leono Bugailos, FranbroiiŲ Petro ir Kazimiero, taipgi pusbrolių Budrevičių ir pažįstamų. Mel ciško Bugailos ir Bačkauskių. Visi
paeina Samalių sodžiaus, Kuršėnų
džiu atsišaukti
valsčiaus, Kauno gub. Girdėjau, kad
Sam Griksas,
kur apie Youngstown, Ohio.
BOK 120
Bentleyville, Pa. gyveno
Atsiiaukit, arba praneškit ,nes svar
(10)
Pajieškau draugų ir pažįstamų iš bus reikalas.
Paul Vaitkus,
Sėdos miestelio, Telšių pav, Kauno
162 Silver st,
So. Boston, Mass.
gub. Meldžiu atsišaukti.
Leonardas Riauba,
Pajieškau pusbrolio Augustino Ivo2622 Lowe ave,
Chicago, III.
škos, ir pusseserės Onos Ivoškaitės.
Pajieškau draugo Jono Papeikos, Pirmiau gyveno Hudson Fall, N. Y.
taipgi Marijonos Papeikiutės, abu Kauno gub, Šiaulių pav, Užberžinės
Suvalkų gub, Liudvinavos valsč, sodos. Jie patįs lai atsišaukia arba
Trobiškių kaimo. Jie patįs ar žinan kas juos žino, malonflcit pranešti.
Antanas Ivoškus,
(10)
tieji malonės pranešti.
220 Athens st, So. Boston, Mass.
V. Neveckaa.
17 Hotel Valton,
Potteville, Pa.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Pajieškau brolio duktės Uršulės tarp 18 ir 20 metų amžiaus. Aš esu
Butkiutės, čekių sodos, Šiaulių pav, 23 metų ir turiu gerų užsiėmimų.
Kauno gub. Jos pačios ar apie ja Atsišaukdamos prisiųskite ir savo pa
žinančiujų meldžiu atrašyti.
veikslėlį. Platesnes žinias suteiksiu
Juozas Butkus,
per laiškų.
(12)
111 High st,
Akron, Oihio
S S
BOX 57,
Garfield, Utah.
Pąjieškau savo vyro. Jono Katke
vičiaus, kuris prieš 10 metų paliko
Pajieškau apsivedimui merginos
mane, išvažiudamas nežinia kur. Jis arba našlės ne senesnės 40 metų am.
Skovagalių kaimo, Simno parapijos, žiaus, nėra skirtumo ar ji tikinti, ar
Suvalkų gub. Kaa apie
—** j;*’ žino
”
rna- netikinti į kokių bažnyčių. Su pirlonės pranešti arba jis pats lai at- mu laišku prašau ir paveikslo.
sišaukia.
C. M. A.
(12)
Elzbieta Katkevičienė,
157 Nanticok st, , Bresiaw
87 So. 2nd st,
Brooklyn, N. Y.
Plymouth, Pa.

S

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markų, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
SKRIPKŲ. HR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTU, ISTORIŠKŲ IB MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais.
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
5x614 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
Rašykit tolų adresų:

W. S. Waidelis
Visiems tariu ačiū!
I mano pajieškojimų ”(Keleivio*
N5) apsivedimui vaikino atsiliepė
daug vaikinų, kurie dabar reikalau
ja sugrąžinimo paveikslų. Sugrųžinti apie porų šimtų su kaupu man
paimtų daug laiko ir lėšų. Todėl tik
viešai visiems tariu ačiū. Vaikinų iš
sirinkau vienų, o kitiems padėkavoju už jų atsiliepimų.
Ona Gestautaitė,
115 Russell st, Greenpoint,
Brooklyn, N. Y.

112 GRAND ST,
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
KOMITETAS.
Prezidentas — K. Gugis,
1840 S. Halsted st, Chicago, IIL
Vice-p rezidentas 2) S. Mankus,
Cor. 12th and Vine sts, Phila,P«.
Susinės. Sekr. 1) M.M. Rico-Hermaia
140 E. 19th st, New York, N. Y.
Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas,
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y.
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis
P. O. Box 511, Westville, IIL
Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius,
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa.
Iždininkas — K. Šidlauskas,
226 W. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos Globėjai: M. Čėsna,
56 Market st, Brighton, Mass.
J. Gegužis,
28 Broadway, So. Boston, Mass.
J. Gerdauskas,
New Britain, Conn.
Pinigus siunčiant čekiais arba' Money Orderiais, reikia išrašyt vardu
Lithuanian National Relief Fund.
Visus pinigus reikia siųsti vardu
kasieriaus per Finansų Raštininkų
T. L. Dundulį. P. O. Box 511, Westville, III, kuris po kaucija $1,000.

JD£K SAVO PINIGUS I ŪKĘ ir
užtikrink savo ateitį stebėtinai der
lingoj žemėj Arkansas ir Louisiana
valstijose. Daug lietuviškų kolonijų
jau užsimezgė valstijose palei Roca
Island geležinkelį, ir visiems vyksta
puikiai. Jus galit panašiai padaryt.
Ta žemė parsiduoda po $5.00 iki
$10.00 už akrų. Mus immigracijos
biuras suteiks jums bešališkas ir pa
sitikėjimo vertas informacijas apie
LAISVĖS MYLĖTOJŲ
ukes kraštuose, per kurius mus ge LIETUVIŲ DRAUGUA.
ležinkelis bėga. Rašykit lietuviškai
Waukegan, III.
pas L M. Allen, Passenger Traffic
Valdybos vardai ir adresai:
REAL ESTATE AGENTAS.
Manager, Rock Island Lines, Room Pirm. — Kaz. Vaitekūnas,
Turiu ant pardavimo 100 farmų, 50 718, La Šalie Station, Chicago, III.
822 8th s t, Waukegan, III.
tabako auginimui farmelių arba vai
Pirm.
pag.
— M. Ambraziunas,
(O
siams farmelių. 300 namų, kurių pi
803 8th st, Waukegan, IIL
giausia kaina $1,500; o brangiausia
Prot. sekr. — A. F. Sabecki,
$8,000. 30 bučemių ir 50 saliunų —
802 8th st, Waukegan, III.
PARSIDUODA GERAS BIZNIS.
po visų Conn. valstijų. 4 biznius, ku
Fin. sekr. — J. Buksia,
rie išvažinėja alų po stubas. 99 mie
TĖMYKITE!
502 Utica str, Waukegan, III.
stuose turiu lotų statymui namams.
Kasierius — A. Kripas,
Už
labai
pigiai
parsiduoda
graboViskų parduodu ant lengvų išmokėji
776 Marion st, Waukegan, III.
mų ir mažo įmokėjimo. Platesnių rystė, per daug metų vesta, gerai lie Kasos globėjai — K. Dimša,
tuvių
ir
lenkų
apgyventoj
vietoj,
biz

žinių klauskite per laiškų arba ypa812 8th st, Waukegan, IIL
tiškai.
(12) nis išdirbtas, turime virš 300 kostuM. Valentikonis,
merių,
darbo
ikvaliai,
taipgi
yra
vis

CHAS. BAKSHINSKI,
1346 S. Park, av. Waukegan,IlL
23 Spruce st,
.Hartford, Conn. kas, kas tik reikalinga numirėlių lai Maršalka — F. Norkius,
dojimui, balsamavimui ir t.t, su 9
919 8th st, Waukegan, III.
puikiai įtaisytais kambariais. Taip
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne
gi stebeliai arkliams, automobiliams,
Kiekvienas gali būti
karietoms, karavanams, žodžiu sa dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mų va
kant biznis yra įtaisytas taip, kad landų po pietų, "Liberty Hali" sve
Fotografistu.
jame nesiranda mažiausio trukumo. tainėje, 803 8th and Sheridan RdKų-tik išėjo iš spau
Beto, jeigu kas norėtų, gali pirk Waukegan, III.
dos pirma lietuvių ti kartu ir saliunų čia-pat. Viskų
kalboj knyga, iš ku apžiūrėti galima tik ant vietos, todėl
rios kiekvienas gali kas nori pirkt, teatvažiuoja ir apžiū LIET. DARB. BROL. PAŠELPINĖ
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA.
lengvai išmokti foto- ri. Biznis parsiduoda pigiai iš prie
Valdyba:
grafystės amato. Pri- žasties, kad savininkas mirė. Kreip
siųskite $1, o gausite kitės pas
(10) D. Lekavičia — pirmininkas,
šitų knygų. Siuntimų
P. O. Box 138, Courtney, Pa.
Jacob Massock,
A. Poteliunas — finan. sekr.
apmokame. Adresuo 104—106 W. Dakota st,
Box 155, Courtney, P*.
kite:
Spring Valley, III.
Mikaų
Nagutis
— Kasierius,
NORTH END PHOTO CO.
Box 410, Courtney, Pa.
376 Selkirk Ave,
Winnipeg Mon., DOVANA VERTĖS 30 DOLERIŲ! Antanas Latvis — protok. sekr,
Canada.
BOX 15, Courtney, Pa.
Kas prisius 5 gerus adresus užveiDraugystės adresas:
zdų arba "bosų,” mainų arbą fabri
Box 64, Courtney. Pa.
Pajieškau mokytojaus, kų, saliunų savininkų, restoracijų,
valgyklų, kokių nors krautuvių art>a
kuris galėtų vesti maišytą sandėlių, tam prisiusime vieno loto
PALAIMINTOS LIETUVOS
gvarantuotų ”deedų,” kurio vertė 30
DRAUGYSTĖ,
chorą; turi būti susipažinęs dolerių.
Užmokėsite tik iškaščius už
Valdyba:
tame atsakančiai.
Plates išpardavimų to "deedo,” kurio turi Prezidentas — K. Meškauskas,
nys užregistruotas, ir karės taksai
nių informacijų klauskite kartu
663 W. 18th st, Chicago, Dl.
priskaityti, $1025.
Prez. pagelb.— Ed. Čepulis,
šiuo adresu:
(U)
Tie Lotai yra 12 angliškų mylių
906 W. 20th PI, Chicago, HL
nuo didžiojo New Yorko ir yra toje Nutarimų
P. Rimkus,
Rast— Ant. Tamkevičia,
linijoje, kur turi būt pervestas ka
Canalport ave., Chicago, IIL
6707 Pennsylvania ave.
nalas surišantis New Yorkų su Phi- Fin. 1916
Raštin. — J. Syker,
Cleveland, Ohio. delphia laivų komunikacija, kuris
5507
25th PL, Cicero, m.
prekiuos 45 milijonus dolerių. Pri- Iždininkas W.
— L. Kasper,
siųskit mums tuojaus adresu ir Mo3131 So. Wentwortn ave, Chicago.
PAJIEŠKAU DARBO. Esu 23-jų ney Orderį.
(10) Organo
užžiur.— A. Selemonavič,
metų, nevedęs, iš amato šoferis (LiOUTCALT REALTY CO.
1956 Canalport ave, Chicago, IIL
censed Chauffeaur) ir kaipo toksai
New York, N. Y.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
turiu 4 metus praktikos. Kalbu vo Pulitzer Bldg,
sio antrų nedėldienį, 1-mų vai. po
kiškai, žydiškai, lietuviškai ir angli
pietų, G. M. Chemaucko salėje,
škai, visose tose kalbose taipgi ra
DĖS MOINES IOWA.
1900 So. Union ave., Chicago, DL
šau. Turiu gerų reference (paliudi
jimus) kaslink pažinojimo viso darbo
Atminkit Lietuvaitės ir Lietuviai,
prie automobilių važinėjimo. Meldžiu kad dabar yra geriausias laikas pri- LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
kreipties šiuo adresu:
sirašyt prie Lietuvos S. ir D. Drau
DRAUGUA.
Vincas Černiauskas,
(10) gystės, 12 d. Kovo ir 9 d. Balandžio,
Dės Moines, Iows.
537 N. Riverside, Waterbury, Conn. 1916 m, pigus įstojimas. Pirmo sky
Valdyba:
riaus $2.00; antro skyriaus $1.00.
Prezidentas — A. Gailias,
Pirmo
skyriaus
moka
$1.00
mėnesi

CAMBRIDGE, MASS.
717 E. Market st Dės Moines, lova.
nės, laike lios gauna pašalpos $10.00
ŠOKIAI!
į sųvaitę; posmertinės gauna $125.00. Vice-prez. — S. Kairis,
R. 2, Box 44, Ankiney, Iowa.
Rengia LSS. 71 kuopa
Antro skyriaus moka mėnesinės 50c,
Subatoj, 18 d. Kovo (March), 1916, laike ligos pašalpos gauna $5.00 į sų- Prot Rašt — J. P. Shilaik.
217 S.E. 9th st. Dės Moines, Iowa.
CYPRUS SALĖJE,
vaitę, posmertinės $75.00.
(13)
Turt rašt ir organo užžiurėtojas —
40 Prospect st, Cambridge, Mass.
Nepamirškit ateit ir prisirašyt.
J. P. Shepetis, 501 S. E. 7th st.
Prasidės 7:30 valandų vakare
Sekr. J. P. Shepetis.
Dės Moines, Iowa.
Galim užtikrinti, kad šie šokiai bus
Kasierius — J. Bindokas,
įspūdingiausi už visus pirmiaus reng
Capital City Hotel, Room 19,
tus šokias, nes ant šių šokių apart pa
PARSIDUODA per 6 metus gerai
. .
Dės Moines, lova.
samdytos puikios orkestras, yra kvie bizniu puiki kostumeriška kriaučiška
Susirinkimai atsibuna kas antrų
sta ir Lietuvių jaunuomenė, kuri ti dirbtuvė, storas ir namas, viskas sy
kimės skaitlingai atsilankys. Cyprus kiu už labai žemų kainų. Kas neno nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po
svetainė yra viena iš didžiausių rėtų pirkt namo, gali pirkt tik biznį. pietų K. of P. svetainėje, No. 504—
Cambrige’iuj, kur gali liuosai šokti Pnežastis pardavimo ta, kad savinin 506 E. Locust st. Dės Moines, lova.
keli šimtai porų.
kas turi kitame mieste namus. Kreip
Su pagarba LSS. 71 kp.
kitės pas
(io)
Lietuvių Pašdpinė Draugystė,
KOMITETAS.
"LAISVĖ,” EASTON, PA.
Ste. Urban,
Susirinkimai būna kas pirmų pel
726
Gorham
st.
Loveli.
Mass.
REIKALAUJAM AGENTŲ
nyčių kiekvieno mėnesio nuo 7:30 va
ugniniai pirkti (Wholesale) iž par
kare, Anglų Socialistų ruime, 439
davinėti visokias knygas, patentuo
Northampton str.
tas gyduoles, Trejas devynerias, PerValdyba:
fumus, Britvas, Pustus, Gasinius ir H VISIEMS DOVANOS! | Prezidentas — O. Velioniutė,
Gasolininius Prosus, Lempas ir kitus
...
1120 Jackson st, Easton, Pa.
reikalingus daiktus. Rašydami įdė ;; Kas išsirasys per mane dienraštį • • Vice-prez. — A. Meškauskas,
kite 2c. štampų atsakymui.
' (11) 5 "Naujienas” ir prisius $5.00, J 5
34 So. Ix>cust st, Easton, Pa.
Lithuanian Mail Order House.
S f tiems duosiu dovanų svarbių ir i t Prot raštininkas ir organo užžiurė3356 So. Halsted st,
Chicago. I1L < | puikių knygų MOTERIS IR SO- H
tojas — J. Ratinis,
1113 Ferry st, Easton, Pa.
S1 CIALIZMAS arba laikraštį ”Ko- j >
; vų.” "Keleivį” ar "Laisvę” me- • ‘ Fin. Rast. — F. Vituris,
PARSIDUODA
< > tams. Naudokitės proga. Pini- J 5
139 S. Bank st, Easton. Pa.
Mažas Fruktų, Cigarų Kendžių ir S ? gus siųskite šiuo adresu:
(12> < |
Popierų Storas, labai parankioj vie
LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
A. J. RASIMAS.
?S
toj, lietuviai apgyventoj. Biznis ge
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.
rai eina. Kaina prieinama. Atsišau1840 So. Halsted Street.
Indiana .Harbor. Ind.
kit pas:
'■ (
Chicago. IIL
John P. Vareika.
Valdyba:
116 Ames st,
Montello, Mass.
Prezidentas — Pranas Hendersonas,
2112 137th st, Ind. Harbor, In<L
"rot rašt. — Vin. čiparis,
FARMOS! FARMOS! FARMOS!
DRAUGI m »
3604 Deodor st, Ind. Harbor, Ind.
I. 87 akrų farma parsiduoda labai LIETUVI V
Kasierius — Antanas Mikalocz
pigiai.
KURIO< TURI
... 2112 137th st, Ind. Harbor, Ind.
Puiki be akmenų ir kalnų su moliu
~ Pranas Vaitkus,
apačioje, nuo 200 metų gerai indirb- "KELEIVĮ” Už ORGANU
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind.
ta žemė, ariamos dirvos 70 akrų, ga
M^7^» kFi ~ .Mo,icjus Drunginas,
nyklų 13 akrų ir 4 akrai miško, 4 šu
c . A T st - Indiana Harbor, Ind.
liniai. šaltinis, akmeninė gyvenimui Lietuv. Mokslo Drauryst*
,flr?.n,c,n?ai atsibuna nedėliomis
trioba septyniais ruimais, su vasari
Pittsburgh, Pa.
po lo dienai kiekvieno mėnesio, 1-nm
ne virtuve, klojimas javams, šienui ir
valandų po pietų. Ant Mikalocz sve
šiaudams, kūtės dėl 20 karvių, 4 ar
klių ir kiaulėms; vežimams dvi darži LIET. DARBININKŲ KLIUBAS tainėj. 2112 137th st Ind. Harbor, Ind.
nės, visos triobos geriausiame stovy
Plymouth, Pa.
je. Parsiduoda už $4,500, įmokant
LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
$1,000 tuojaus. o likusius $3300 iš
Valdyba:
Chicago, IIL
mokant 5 procento morgičiu.
Prezid. — Krištofas Čekanauskas.
Prez,^5iaiit ~ Juoz’ Kriščiokas,
Už prirodymų pirkėjo duodama at
131 Plymouth st, Breslav, Pa.
202 < L mon ave, Chicaeo IU
lyginimo 5 procentus. Gi kas pats Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
atvažiuos apžiūrėt ir pirks, taipgi
259 Vine st, Plymouth, Pa.
bus atrokuota 5-tas procentas nuo
Prot
••
pl” Ch,c«WO. IIIProt. sekr. — Jonas Balita,
Pet™ VnSn°
~
minėtos sumos.
215 Villov st, Plymouth, Pa.
nL
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius, Finan^rŽL“^
II. 42 akrų farma.
18 E. Railroad st, Plymouth, Pa
15 akrų ariamos žemės, kita užim
3220 So. Wallace st, Chicago Il>
ta ganyklomis, pievomis ir mišku. Kasierius — Vincas Turauckas,
Kasienus — Kaz. šilas. vnicapo’
Medinė stuba keturiai ruimais, kloji
575 E. Main st, Larksville, Pa.
Ha,st*d st, Chicagv
mas, tvartai ir vištinyčia.
Parsi Maršalka — Mikas Raudonis,
Susirinkimai atsibuna kas oasirS
duoda už 1.500 dolerių.
įmokėti
nę subatų kiekvieno
rt
24 Elm st, Plymouth, Pa.
reikia 800 dolerių, likusius išmokėt
valandų vakare. ~Aušroj
morgičiu. Kreipkitės platesnių žinių Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius, ję. po No. 3001 S. HahrtZd st
Mitingai atsibuna kainų mėnesį
pas:
13)
trečių nedėldienį popiet, antra valan n«i^USiČ^i^S< priPuo,a ’ausio' nvl
D. L. JOHNSON,
dų. Auusto Stravincko svetainėje,
R. F. D. 1. Boa 94,
tnj men. Pusmetiniai Liepos mėm
Kintversville. Buck Ce, Pa. 40 Ferry st, Plymouth, Pa.

Chas Bakshanski

«

K E L E1V1S

, Svečiui.— Kadangi apie LMnlnkU D-n> M. ZiMtSS.
Advokatas ir Notarijušas
Ponia Plutė, našlė pasiti- « Pat tilpsta. kito praneši- i ParmemterSt
kus gatvėj buvusią savo tar- m^s, tanustos pranešimo iie- Boston, y&sa
Kazis Krunamas,
Visokia* liga* gy
■ talpinsime šiuo
naitę, užkalbina:
..........kart.
dau pase kini ngiaVeda provas visuose teismuose
M. Bylai.— Neką padary- ttoaL Ateikit Vie
ir
atsilanko į visas valstijas ant
— Na, girdėjau, Mariuk,
nok pas mane 1
pakvietimo. Taipgi duoda patari
kad ištekėjai? Jei teisybė, ' si, bet barimu blogo nepatai crepais
trepais i* viršų tik
mą per laiškus.
Kaip kas pasikloja, neikit Į aptieks,
tai negerai padarei ištekė sysi.
mano
durys
bal

taip ir išsimiegos.
dos arba te'efona
dama už šiaučiaus.
Tadui.— Eilučių nedėsi-1 duok o aš atesiu.
— Tai nieko poniute, gy me. Veikiantį perdaug gi Ofiso valandos
403 Lyon Build.,
vas šiaučius visgi daugiau riant kartais nuo veikimo1 Nuo 9 iki llrvte
Seattle, Wash.
vertas, negu miręs milijo- greičiau atgrasiname, negu auo 1 iki 2 triški
Telephone: Cambridge 4806-M.
8 vakare. Telsph. Richmond 2623-K
, nierius.
Rusiškas Daktaras Cambridge
peikiant.
I
Apuokui.— Tamstelės roDr. N.A.G!ebow
1)
I da butų gera, bet aplinkybės
Ei. Vyrai, Visi Pas
Nauji
Raštaį
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir
B
kartais daug galingesnės,
kituose geriausiuose Europos
YUDEIKO!
F Kataliko kalendorius 1916 patarimą pasekti negalime Jis užlaiko gerą Restauraciją,
universitetuose.
Valandos:
nei
mes.
nei
kiti
redaktoriai,
visokios rųšies Alaus. Degtinės
■metams, knygutės formoje,
P
1
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6
Vyno ir Cigarų.
^Ti i II
r nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlioskaitymo 84 puslapiai, bet nes viskas sukasi žaibo
mis nuo 10 iki 12 ryte.
1
smarkumu.
Tyrinėti
kiek

Pirmiausia
ir
parankiausia
Kas palaiko žmogui gyvastį. nieko tokio, kas galėtų žmo
884 .MAIN STREET,
vieta lietuviams.
vieną
korespondenciją
ar
jo

Ca-.ibridge, Mass.
Vienas žmogus tapo perva nes pamokinti ko nors nau je teisybė ar melas praneša
žiuotas automobilium ir nu dingo, jame nėra. Yra ke- ma — prie nieko neprivestų. 304 Btir 259 D Streets
SO. BOSTON, MASS.
gabentas ligonbutin, jisai liatas eilučių, statistikų ir Dėlto straipsniuko nedėsi
kelios
be
jokios
vertės
apy

klausia gydytojo:
me.
----------------■
LIETUVYS FOTOGRAFAS II
z—-------------------- ---------— Daktare, kaip manai, sakaitės. Daugiausia vietos
Montelliečiui.
—
”
Mažaja
” «(
pavesta
Chicagos
biznio
ap

ar aš nenumirsiu nuo šio
rašymui, bet visgi ir tas ap Lietuva” vadinama Prūsų
sunkaus sužeidimo?
Petras Valiulis
rašymas nepilnas, nes kiek Lietuva.
Daktaras:— O, ne. Aš yra bažnyčių, kiek kunigų
^LIETUVIS KRIAUČIUS
užtikrinu tamstą, kad su di ir kaip jie daro iš tamsių
ŪSŲ metodą išmokinsime jus assSiuva Visokius Rubus
dele mano pagalba tuojaus žmonių biznį visai nepasa
S ų kalbą labai trumpame laike,
jūsų name arba kliasose dienomis
Vyrams ir Moterims
pagysi.
be; vakarais IUi>k saaišk.aina. 0:ii.u
kyta.
Visokį Darba Padarome
Sužeistasis:— Kodėl, dak
Naudingo
žmogaus
Gy

PIGIAI.
taras, taip geras dėl manęs?
Už gerumą darbo ir gerą Rūbo
venimas.
Pagal
lenkišką
su

Daktaras:— Tai, mat, čia
pritaikymą gvarantuojam.
M. Untulis, išleido
TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
ne apie genimą einasi. Tas dėjo
(j Traukiu Paveikslus bile kokiu (
ME IR PROS1NAM SENUS.
žmogus, kuris tave perva "Vienybė Lietuvninkų.” kai
)' laiku ir visados gerai padarau, y
J-RIS
ST.
HIDRZFOSKf
na
15c.
Yra
tai
apsakymė

Meldžiame lietuvių duot pasiūt ! < X
Reikalui esant Kreipkitės
žiavo, yra milijonierius. Jei lis, kaip ūkininkas išleido
« i
mums, o persitikrinsit koks j į
pas mane.
)
Vienatinis
lenkiškas
i 13)
I;
bus skirtumas.
gu aš leisiu tau numirti, tai savo sūnų į mokslą ir kaip
' JONAS A. ANDRUŽIS, j
nei man, nei tau nieko iš to tas išmokęs žemdirbystės
DANTŲ DAKTARAS g: ji7 SHORT ST
nebus.
LAWRENCE, MASS. $ ’ 453a Broadwaj, S. Cistai, Mass. paskui pakėlė viso kaimo ji Užtaisau pasigadinusius dantis i F H
ūkį. Knygutė galėtų būt j dedu naujus. Laiką gvarantuoju.
Žydas vis žydas.
įdomi Lietuvos ūkininkams, Į. Ištraukiu dantis be jokio skausta.' ((
Ickus Jankeliovič. tarnau bet ne Amerikos fabrikų ' 176 HARRISON AVĖ.. BOSTON. į i
jąs rusų armijoj žydelis, bė dsrbininkams.
gant rusams iš Vilniaus at Užsipelnė diplomą, drama
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
sižymėjo nepaprastu savo vienoje veikmėje iš Lietuvos
Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas
greitumu. Pulkininkas Ud- dvarponiu gvvenimo, parašė
Pinigų. Teismiški Reikalai.
ralovas dalijo paskui dova J. B. ir E. L., išleido "Vie
BROCKTONE:
SO. BOSTONE:
nas savo kareiviams, pa nybė Lietuvninkų,” Brook- :*
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
Užlaiko geriausį
ą
Utarninkais ir Subatomis,
Barristers Hali, 45—46,
klausė Jankelivičo, ką jisai lyn, N. Y. Kaina 10c., pusi. į E’ių. Vyną. Likerius ir y
28 Broadway.
kampas Main ir Belmont Sts
geriau sau velytų: medali, 20. Veikalėlio perstatymui į kitokius skanius gėrimus y
Tel. So. Boston 935 W.
COLUMBIA Gramafonas
Tel. Brockton 1875.
ar 5 rublius.
reikia 2-jų moteriškių ir 5 y o taipgi ir geriausio ta “r
■f
— Nu, o kiek tam meda vyriškių. Perstatymas gali į
bako Cigarus.
lis vertas? — klausia žydas. užimti apie 20 minutų.
Meldžiame užeiti, o visados rasi ?* p
gražų patarnavimą.
‘C
— Jis vertas 3 kapeikas.
Keliaujantis Kriaudus
The Polish Sociaiists and
3S2
2nfl
si..
nu. d ’Shn i
— Ui, tai duokit man me the Struggle for IndepenSiuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS r0BUS. Taip
laeoe-:gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaudalis ir 4 'rublius 9" kapei dence of Poland. Kaip liudi
čiams arba šiaip ypatoms. kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kas rešta!...
ja pats antgalvis,yra tai lenkant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con.
d rt Q i
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
Ikų soc. išleista anglų kalTikras tautietis.
Reikale adresuokit taip:
akmens
i ba brošiūra; kur aiškinama,
Gelžkelio laik
Šamas:— Kodėl tamsta kaip lenkai socialistai pasi
ŠOKIAI SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS
P. ŠlMKOftfS,
rodis šrubeliu
neskiri savo aukos i L. Š. tiko šitą karę ir kaip jie ko
10 lnch 65c. (Canada 85c.)
užsukamas, vy
Valcas. Miiitariška orkiestra.
7 Columbia st.,
Holyoke, Mass.
riško
didumo,
E 2526 Prieš Aušrą.
Fondą, bet i Tautos fondą, voja už Lenkijos; neprigulBangos. Valcas. Miiitariška orkiestra.
ant 20 metų au
Juk žinoma, kad iš Tautos mybę. Kas tuo klausimu
ksuotas su iš
E 2527 Linksmybė. Polka. Miiitariška orkiestra.
fondo gaus aukas tik kuni įdomauja, tam šita knygutė
rašymais dubelIšdykus Mergaitė. Polka. Miiitariška orkiestra.
tavais vjršais. -k
v
Alpų
Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra.
E
2529
gai, gaspadinės. Gabriai ir bus labai. įdomi. - Ji gauna
<»)
$
Labai teisingas, <F
Pavasario Sapnai.
Valcas. Sargybos orkiestra.
tiems panašus dykaduoniai. ma Socialist '; Party Head- ypatingai gelžkeliu važiuojantiems S U A V A D A T dabar labai madoj, bet Kas iš tų £
Ant
Bangų.
Valcas.
Columbijos orkiestra.
E
2530
žmonėms, kuriems reikia visuomet
Kazys:—Taiką tu-ma nuarters^ 803 W. Madison tkras
Kregždutė. Valcas. Col.imbijos orkiestra.
laikas žinoti, Gvarantuotas JYAAAnAl
i
E 2531 Liuosnoris Medėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
nai, kad- duosiu cicilistų fon str., Chicago, III.
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyjlVėliavos Nešėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
raas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant
dui, kad jie siųstų Lietuvon,
kiekvieno adreso už 85.75 C. O. B. ir
H
Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite ekskuri vokiečių rankose? NoLEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
■ H
3a
‘
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
> presui Užlaikom visokius gramofonus su rekardais
sarv. aš ne kreizė prusus HešakciiO:
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite
Dabar
tik
išėjo
iš
spaudos
to
garsaus
saliun|||
nuo 15 iki 500 dolerių.
šerti!
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
kyperio
“
spyciai
”
ir
kitos
fonės.
Kas
nori
dėlį
apie
825.00
jei
pirktumėt
kitur.
Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.
V’. Urbanui.— Jokių "dva Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
linKmsai
praleisti
laiką
ir
prijuokinti
savo
Praktiškas tėvas.
sių” pasaulyje nėra ir nega butis dykai su kiekvienu laikrodėliu. Į
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:
I Urbon & Pilvinis.
■ ■
(12)
3
E
Motina sugrįžo nuo dak li būt. Ką anglų laikraštis
ENCELSIOR WATCH CO.
d
taro su sergančiu vaiku. rašo, tai paprasta sensacija. f»06 Athenaeum BIdg. CKICAGO. ILL.
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Tą šviesą apie kapines galė
Tėvas klausia:
— Tai kaip? Ką dakta jo nešioti koks nors žmogus,
Daugiau juokų, negu saliune alaus
mėgstąs "štukas" daryti, ar
ras sakė?
REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ' TRE
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
— Sakė,, kad vaiką leist ba koks nors naktinis nak
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
Džian Bambos feisu arba veidograpija.
tinis paukštis (kaip va pe
tankiau laukan pabėgiot.
Joje
telpa
netik
Džian
Bambos
spyčiai,
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
— Tai labai gerai — sa lėda) puvėsių bakterijomis
j bet ir šiaip daug kitokių juokų
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o
ko tėvas. — Duok jam, mo užsikrėtęs. Tokių "vaikš
čiojančių"
šviesų
tankiai
pa

tuojaus
apturėsite.
tin, dinerkę, te nueina alaus
KAINA TIK 25 CENTAI.
05 .
Pinigus sralima prisiųsti per money orderį arba suvyniot k voterį ; p >? te
parnešti, tas jam bus ant sitaiko ir Lietuvoj matyt.
C5
a
rčlj ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:’
sveikatos ir tėvui bus nau Tamsus ir tikybiniais prie
ao o
S «
tarais apsėsti žmonės ma
da.
“
KELEIVIS
”
« ©
•s
be
no, kad tai "griešnos dū
28
Broadway,
So.
Boston,
Mass.
šios" bastosi be vietos. Kai
Universitete.
saaoioioioio^^
r
Prof.:— Žinome, kad su- kur pasitaikė tokią "dūšią”
įgaoioioiaoioioioiaoioioie^^
lyg fizikos tiesos, kiekviens nušauti ir pasirodė, kad tai
paprasta
pelėda,
kuri
per
kūnas puola žemyn, tai
Siutus ir kitokius
svarumo tiesa. Bet kaip dieną tupėdama išpuvusio
medžio
skylėj
užsikrėtė
pu

jus manote, ar nėra tame
vėsių bakterijomis ir potamc
kokių išėmimų.
AR NORI, KAD MYLĖTŲ
siai
šviečiasi.
Plačiau
apie
Studentas:— Taip, ponas
MERGINOS?
profesoriau. Pavyzdžiui, ži tai yra rašyta šių metų
DUOKIT PASIŪT MUMS
Jeigu nori, tad pasipirk
"Keleivio
”
kalendoriuje.
nome, kad kiekviens daiktas
Užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų ir
juo didesnis, tuo greičiau A. B. A—ui.— Kad ir toturėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
materiją iš gernįų firmų ir pnmieruojam
puola, bet pragyvenimo kai kiuo budu biznio apgarsini
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
nos auga ir vis augštyn kį- mą darant, vis viena reikia
išvaizdos ir būna tvirtesni.
apmokėti nes: "business is
la.
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOj
CREST KENDŽIŲ,
business.”
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
?o ji niekad nepamirš jus, nes
Iš teatro pagarsinimo.
Amžinam žydui. —Tams Ikendžių gardumas priverčia ją
mylėt. Reikalaukit visur ir
TAIPGI IšVALOM IR ISPROSINAM
"Ištikima pati’’ — pirmu tele geriau kreipkitės ant !jus
■ visados Lowneys Crest Kendžių.
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
vietos prie draugų dėl tos P Jeigu negali gaut kitur, tai prisykiu Bostone.
DRAPANAS.
mums dolerį, o gausi vie
"Kvailumas" — labai po- nelaimingos moteriškės. Jū J siųsk
ną svarą geriausių Amerikoj išTikras Jūsų' brolis lietuvis
sų pranešimas labai pritiktų I dirbtų
puliariškas.
kendžių
"Suktybė" — turi abelną įdėti "Kovon," dėlto grąži
K. ŠIDLAUSKAS
Ant. Januška
name.
reikšmę.
Generališkas agentas Bostone.
222 W. BB0ADWAf.
”Tavo ant visados" — net LSS. 201 kp. komitetui.—
226
Broadway,
SO. BOSTON. MASS.
Panašus pranešimas jau til
iki 1 d. kovo.
Telefonas: So. Boston—21018
"Teisingumas" — nauja- po "Keleivio” No. 9, todėl
nybė, pirmi! kartu.
nekartosime.

HDMORISTIKA

Visgi daugiau vertas.
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Egiptėnų Dievai.
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balzamavimas labai brangiai atsieidavo, to
dėl bėdiniems žmonėms jis buvo neprieieinamas ir jų sielos savo kūnų niekad ne
surasdavo — jie supūdavo.

Kas girdėti
Lietuvoje.

Egipte ir šiandien da stūkso užsilikusios KĄ PATS MAČIAU
nuo tų laikų piramydos. Yra tai milžiniš
(Medega iš Ridpath’o ”History of the World.”)
IR GIRDĖJAU.
kos iš akmenų pastatytos lindynės, pana Kadangi daugeliui įdomu
šios ant didelių, smailių kalnų. Viduryje žinoti, kaip gyvena likusieji
(Tąsa.)
Lietuvoje žmonės, tat aš čia
Laike teismo dievas Ozlris sėdi ant sosto, tų dirbtinų kalnų yra pilna perėjimų, ur ir paduodu keliatą pastabų
iaiko botagą ir lazdą. Aplink jį žydi van vų ir kambarių. Sakoma, kad tos piramy iš mano kelionės Šiaulių ir
dens lelijos. Mirusiųjų globėjas ir vadas dos buvo statomos Egipto karalių mumi Panevėžio apskričiuose. Tas
Anubis su gyvybės dievu Horum atlieka joms laikyt. Taip va didžiojo Keopso pira- vietas vokiečiai vos kelios
sverimo darbą, o 42 dvasios šalio Ozirio myda pavadinta Egipto karaliaus Keopso dienos, kai buvo užėmę.
vardu, gyvenusio tarp 3,733 ir 3,666 metų
Iš dvaro netoli Lygumų,
juos daboja.
pirm Kristaus. Šita piramyda turi apie kame aš laikinai buvau apSveriama šitokiu budu: numirėlio širdis 89,000,000 kubiškų pėdų muro ir apskaito į sigyvenęs iki ši vieta dar nededama vienon svarstyklių pusėn, o stru- ma, kad šiandien jos pastatymas atsieitų buvo užimta vokiečių, aš iš
sio plunksna — ženklas teisybės ir tiesos — nuo 150 iki 600 milijonų dolerių. Ir vis tai važiavau Pakrojaus pusėn,
bet tenai jau buvo vokiečiai
kiton. Kuomet vienas dievų stovi gatavas buvo daroma kvailo tikėjimo dėlei.
ir pats savo akimis mačiau,
viską užrašyt, numirėlis pasakoja savo
Baigiant apie egiptėnų tikėjimą, reikia kaip, susirėmus nedideliems
darbus, kurie galėtų jį pateisinti prieš die
rusų ir vokiečių kariumenės
vus. Jisai teisinasi, kad iš 42 nuodėmių pasakyti da keliatą žodžių apie gyvulių būriams, nuo granatų užsi
jisai bėra papildęs nė vienos: jis nepadaręs garbinimą. Ne visi egiptėnai garbino tuos degė sodžius tarp Lygumų
nieko blogo; jis nieko neužmušęs; jis nie ' pačius gyvulius, kaip nevisi jie garbino ir 'ir Pakrojaus. (Sodžiaus
Grįžęs
ko nepavogęs; jis nesimeldęs, kad kiti ma tuo pačius dievus. Vienam mieste žmonės i vardą užmiršau.)
mušdavo
ir
valgydavo
gyvulius,
kurie
ki

atgal
į
Lygumus,
nutariau
tytų; jis neveidmainiavęs ir nemelavęs; jis
neėmęs dievų savasties; jis nesąs girtuok tam mieste buvo garbinami ir skaitomi pasitraukti iš užimtos vo
kiečių vietos pėsčias, bet iš
lis; jis nešmeižęs savų kaimynų; jis nepa šventais; pastarieji gi atsilygindami skers- syk norėjosi pamatyti, kaip
niekinęs nė tėvo, nė karaliaus; jis nepliau- davo ir valgydavo pirmųjų dievaičius. atrodo gimtosios vietos.
škęs niekų; jis nepiktžodžiavęs prieš die Mendo mieste, pavyzdžiui, buvo garbina Tuo tikslu per Degučius ir
vus, nevogęs numirėlių apviniojimų ir t.t. mas ožys, o Kinopolyje šuo; todėl kinopo- šekščius aš nuėjau Šiaulių
Jeigu širdis ant svarstyklių persveria plun i liečiai galėjo ožius piauti ir valgyti, nes tai i linkui, užsukdamas pakeliui
ksną, tuomet siela liekasi išteisinta. Šir ne jų buvo dievaičiai. Mendo gyventojams, ; įvairiuosna sodžiuosna ir
į dvaruosna. Nors Pakeliui
dis tuomet grąžinama numirėliui atgal. Jo suprantama, tas negalėjo patikti, todėl stengiausi išvengti vokiečių
kūnas sudievinama. Dangaus ir gyvybės keršydami kinopoliečiams jie smaugė ir kareivių, bet vis dėlto daž
dievės, Hatora ir Nuta, užpila ant jo gy valgė garbinamus anų šunis.
nai tekdavo susitikti. Jokių
vasties vandens ir jisai pereina į nemirš Lykopolyje buvo garbinamas vilkas, kliūčių jie man nedarė. Tur
tančiųjų gyvenimą.
Kom-Omboje krokodilius, Teboje avis, bet būt manė, kad esu vietinis
gyventojas.
Kas būna su siela, kuomet širdį persve visi tie gyvūnai buvo žudomi ir valgomi
Šiauliuose, kurių didžioji
ria plunksna, egiptėnų paminklai apie tai kituose miestuose. Ir įdomiausia tas, kad dalis išdegė dar balandžio ir
gegužio mėn., gyventojų ra
tyli. Garsus istorikas Herodotus tečiaus : tai daryta vis dėl keršto.
tvirtina, kad egiptėnai tikėjo, jog pasmerk Mums, žinoma, tas išrodo kvailai. Bet dau labai maža. Buvo šven
to žmogaus siela buvo įvaroma į kokį nors I ir pas mus juk Lietuvoje panašių apsireiš tadienis. Įėjau bažnyčion.
moterų būrelis. Ka
gyvulį, o tam pastipus, pereidavo į kitą gy kimų netrūksta. Vienoj parapijoj per šv. Meldėsi
dangi kunigai buvo pabėgę,
vulį, arba į žemę, orą, vandenį ir t.t. iki Oną didžiausia švente, o kitoj ne. Ir argi ne tai mišių tą dieną nebuvo.
3,600 metų. Juo nedoresnis buvo žmogus, juokinga išrodytų svetimm žmogui žiūrint Bažnyčios langai buvo ištuo prastesnis buvo jo sielai skyriamas gy į tokį dalyką. Vienoj pusėj upės žmonės birėję.
Daugelis dangčio
vulys. Bet po 3,000 metų tokios transmi- piauna rugius, dirba, skubinasi, net pra skindelių nunešta šrapnelių.
gracijos, nusidėjėlio sielai buvo leidžiama kaitas bėga, o kitoj pusėj upės jų kaimynai, Ant šventoriaus sunkus vo
vėl sugrįžti į senąjį savo kūną ir vėl gyven tos pat tautos ir tikėjimo, sėdi rankas su kiečių šoviniai išrausto gi
ti žmoguje. O jei senojo savo kūno siela sidėję ir švenčia; dirbti pas juos skaitosi lias duobes. Bendra miesto
išvaizda pasiliko tokia pat,
nesurasdavo, tai jai prisieidavo tuomet jau didžiausia nuodėmė. Kitoj parapijoj šven kaip
po balandžio ir gegužės
bastytis po pasaulį be vietos. Todėl yra čiamas šv. Juozapas, da kitoj kitokis die mėn. gaisrų.
manoma, kad dėlto egiptėnai žymesnių vaitis, bet vien tik paskirtose vietose; nu Sutiktas čia pažįstamas
žmonių lavonus visuomet balzamuodavo: eik į kitą kaimą, kuris prie šv. Juozapo pa* žydas iš Kelmės sekė, kad
išimdavo vidurius, išmirkydavo kūną tam rapijos nepriguli, ir tenai’jau niekas to nuo rubežiaus iki Kelmės
tikrose druskose, paskui kietai apvynida- šventojo negarbina. Argi tas netaip pat vokiečiai nutiesė gelžkelį.
_
,
.
. . I Krautuvininkai jau pardavo jį audeklu ir padėdavo tam tikroj skry ......
išrodo, kaip senovės Egipte, kur ™noJ nv>«-1 nnėję prekes. Vokiečių kanioj. Taip sutaisyti lavonai vadinosi mumi j toj buvo garbinamas šuo, kitoj — katė?
riumenės buvę maža. Daujomis. Mumijos sudžiudavo, bet put nepu• giau jokių žinių nesuteikė.
davo. Jos užsiliko iki šiai dienai ir jų ga-Į
Iš Šiaulių per Guberniją,
LANGELIS.
Įima rasti veik kiekvienam didesniam mu-l
Ginkunus, Žeimius aš nuke
(iš M. Konopnickos.)
liavau Pamūšiu dvaro lin
zėjuje. Vokietijoj buvo bandyta jas net
kui, o iš ten į Liaborus, nes
analizuoti, kad patyrus, kokiomis drusko Sėdžiu prieš mano buto langelį
ties Joniškėliu tikėjausi pe
Ir iš barzduoto balto kuodelio
mis jos yra įsudytos. Susekta, kad tenai
reiti
per Mušą, nes toj vietoj
Pirštai
matuoja
ploną
siūlelį,
įneina sodium chloridas, siera, salietra ir
aš
maniau,
vokiečių dar nė
O žvilgsnis skrenda kraštan pasaulio.
kaž-koks nežinomas rezinas. Taigi mano
ra. Bet man čia atvykus,
ma, jog egiptėnai darydavo tai dėl to, kad Pro šį langelį daug-daug kas matos,
pranešė, kad kelios dienos
sugrįžus po 3,000 metų žmogaus siela galė Kad tiktai žiūrint viską supratus.
atgal ties Joniškėliu buvo
mūšiai ir abudu Mūšos upės
tų rasti savo kūną čielybėj. Žinoma, toks
J. B. S.
krantu šioje vietoje užimtu
vokiečių ir nežinia kur jų
i
LIKIMAS.
rubežius. Tada iš Liaborų
nuėjau Vaškų (KonstantiAugštos uolos dangų remia navos) pusėn. Linkuvon
Debesiai guli ant jų,
nebeužsukau, nes bijojau,
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių
Iš rytų šviesi saulelė
kad nesulaikytų vokiečiai.
Nepaskleidžia spindulių.
| Vaškuosna ėjau per Dagius,
Mikalojunus ir Gataičius į
Juros bangos susilieja,
Konstantinavą pasukau Sa
!
Uolas
tranko
kiek
tik
gal,
Jeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę
knygą ir iš jos nemaža pasimokinai ir i: —
lotų pusėn. Ties Vaškiais
Bet granito
ne'pgalėję
o--—- -----— —
ro------- jt
apsišvietei. tai perskaitęs “Moteris ir • __
8 1 Krint į jurą vėl atgal.
reikėjo kelias valandas pra
15
Socializmas” pamatysi pasaulį visai ki •4
tokioj šviesoj; ši knyga atidarys Tau r
būti
miškelyje, kol praėjo
Jaunas žvejas ima yrklą,
akis ir parodys, kas gero ir pikto yra
t
šių dienų draugijinėj tvarkoj.
Narstos tarp bangų piktų, didelis vokiečių kariumenės
Šią knygą parašė garsiausis pasaulyje
būrys. Iš Salotų artinantis
Patsai valdo savo valtį,
filosofas-sociologas Augustas
Bebelis.
vokiečiams daugelis gyven
kurio raštai yra išversti į visų kultūrin
Nebedairos ant kitų.
gųjų tautų kalbas. Vertimas puikus,
tojų buvo išbėgioję. Čia aš
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant
Mylimoji rankas laužo,
jau pradėjau sutikti rusų
gražios popieros ir turi išviso 430 pusi. į Kad bernelis gali žūt,
Vokiečių kalboje “Moteris ir Socializ
žvalgų būrelius.
mas” tapo išparduota net 50 laidą (viso
Mato kaip jį bangos daužo,
Nors man norėjosi kuoap: 1 milioną ekz.).
Ši knyga bus papuošimu Tavo namų. I : Valtis gali susikult...
greičiausia persikelti per
s išleista
labai gražiai ir ant vgeros M Saulė nuo kalnų augštujų
-.• —
-------------- ---------Mušą, vis tik pasilikau nak
popieros.
Ji
yra
verta
tiek
aukso,
kiek
i,
1----..■ ------ =_
'
• Savo šiltais spinduliais
pati sveria.
voti
pas kleboną: temo, pa
“MOTERIS IR SOCIALIZMAS” rašo: ii Jurą dūkstančią ramina,
truliai neleido eiti per upę,
moterų
gyvenimą.. praeityje;
išaiškina
senovės
graikų, romėnų
g; ;ir Apie
. moterų
...
. sociali
. .. padėjimą
■- J Greit papuoš ją
kitų
tautų
politišką
ir
ir —
išdėsto---------senovės
atspin o be to dar buvau gerokai
------—
mokslininkų pažvalgas j moteriškę.
džiais.
nuvargęs.
;
Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.
i
Parašė Iksas.

LIETU VI-DARBININKE!
MOTERIS IR SOCIALIZMAS”

J
tji
i;j
ji
i!'
ki
•JI
JT

|

Visa knyga yra padalyta j skyrius, kurie skirstosi šitaip:
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžymai
ir aprub'riavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika’inga sccialė buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų proiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi-uomenė. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skaittingumas ir jų perrida tginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo gamtiš
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.
ši mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik 11.00; gražiuose audeklo
apdaruose $1.50.
Pinigams siųsti adresas:

“KOVA” 229 N. 6-th St.,

Philadelphia, Pa.

įi________

Žvejas linksmai kraštan
grįžta,
Smagiai plaukia jo valtis!
Bet meilutės jau nemato:
Jam išplėšė ją mirtis!
Jūrės bangas apgalėjo,
Bet ar širdį apgalės?
0 taip-pat, kaip kad mylėjo,
g Jau mylėti negalės!

M. Byla.

Ant rytojaus perėjau upę
ir nukeliavau į Senbergą.
Biržų pusėje girdėjosi armotų šūviai.
Iš Senbergo ratais nuva
žiavau Neiguto stotin, o iš
tenai, jau gelžkeliu, Pskovo
gub.
Visoj kelionėj sodiečiai
maloniai priiminėjo, per-

nakvindino, vaišindavo, nu- kareiviai. Tie dvarai, kur
rodinėjo kelius, kuriais ei- pasiliko kas nors iš dvarišnant galima buvo išvengti kių, nukentėjo mažai,
vokiečių kareivių.
Kad
žuvę priešininJau nuo 50 metų yra vienu iš numylėti/
Visame minėtame plote, t. kams besišaudant ramių gynaminių bu<lų pas letuvnikus ir
visame pasaulyj.
y. Šiaulių, Meškuičių, Ly- ventojų, girdėjau tik vieną
Tikras tiktai su pažymėta marke
gumų, Pakruojaus, Linku-isykį, bet užtat žinau kelius
“ĮKĄRĄ”
eptiekoee arba
atsitikimus, i 25;. Ir 50c. buteliukas
kuvos, Pašvintinio, Kons- nelaimingus
vt.čiai nuo
F. AD. RK1HTER & CO.
Street,
New York. N. Y.
tantinavos, Joniškėlio ir Sa dažniausia su vaikais, neat 74-80 W«>blogtoe
lotų parapijų sodžiai ir mie sargiai kilnojant neišspro
steliai be Šiaulių, galima pa gusius šovinius. Plyšdami, S. Baracevičius
sakyti, kad beveik visai ne jie sužeidė ir net užmušė ke
GRABORIUS.
nukentėjo. Tik vienas so lius žmones.
Palaidoju visuose aplinkiniuose mie
džius tarp Lygumų ir Pak Be to mačiau piemenis, stuose.
PATARNAVIMAS GERAS IR
ruojaus, kaip jau esu sakęs kurie rinko neiššautus šovi
pradžioje, uždegtas grana nius ir mėtė juos į užkurtus Didelį palaidojuPIGUS.
už $45, mažą už $15.
ta. Mažai nukentėjo ir ja laužus, kas irgi buvo gana
vai. Tik pakeliais, kur trau pavojinga.
kėsi kariuomenės, išmvniti
V. Bielskis, ”N. L.
pasėlių daržai, kai kuriose
vietose praminti nauji ke
liai, o be to arkliams buvo
pjaunami avižos ir miežiai.
" Parduodu Paminklus ir Kvietkaa.
Vietomis žmonės dar pjovė
Užlaikau automobilius greitam susipribrendusius rugius, bet
nešimui. Atsitikus reikalui meldžia
kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei
daugumoje vietų nusigandę,
čiau, negu vietiniai graboriai, nes
nežinodami ką žada rytojus,
mano automobilius stovi visados ant
kelio.
sodiečiai tik žiurėjo į praei
S. BARACEVIČIA,
nančius vokiečių raitelius ir
258 Broadway.
So. Boston, Maco.
pėstininkus.
Telephone: So. Boston 839-J.
Gyventojai, žinodami, kad Kiekvienam kuris tik prisius 2 do
pirmą sykį atėjus vokie leriu aš duosiu puikią barberišką briir dar pridėsiu priedo didelę MoLietuviai Kliaučiai
čiams, buvo rekvizuojami tvą
nų arba Juodąją knygą dykai. Iš ši
karvės ir arkliai, dabar su tos knygos galima lengvai ir greitai n Visokius Vyrams Drabužius
padaryti šimtus visokių ki
Siuvame ant Užsakymo
skubo slėpti gyvulius miš- išmokti
tiems nesuprantamų ”štukų.” Adre
Išvalome, sutaisome ir išprosi(10)
kuosna. Vokiečių kareiviai, suokite taip:
name senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija
užeidami pas ūkininkus, pir
L. J. PAULAUSKAS,
Bostone, kur visame duoda
ko kiaušinius, sviestą, pieną, 152 Millbury st., Worcester, Mass. So.
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
arba duoną, mokėdami už
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ
tai vokiškus pinigus, apie
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL
Naujas
Išradimas
—
Spyna
be
Rakto
kurius dauguma lietuvių so
Todėl, kurie norit pasisiudint
Nereikia rakto nekiotis-nera
gerą siutą, išvalyt arba suprasit,
ką nei pamesti.
diečių neturėjo jokio supra
kreipkitės pas mus.
Musų naujo išradimo betimo.
raktines spynos yra padary
SOUTH BOSTON CUSTOM
tos ant neišpainiojamų pa
TAILORING CO.
Kada aš lietuvių klausiau,
matų ir yra taip saugios kaip
278 Broadway, So. Boston.
ar nebijo jie visados pasilik
Bankinis Užraktas. Nusipir
kęs musų naujo išradimo beti vokiečiuose, tai dažniau
rak tinę spyna jausiesi saugiau
sia man atsakydavo: ”Ar
nefcu kad palicmoną pristatytum prie savo užrakto, nes jos
ne vistiek— (cenzūros iš
kitas jokiu budu negales atraPROGA
braukta)— Blogiau, tur būt
kyt kaip tik jus. Nelaukdamas
nno musų pilno
nebus, by tik ūkio nesuar tų spynų aprašymopareikalauk
su paveikslais: nusistebėsi
Visiems Lietiniais
dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary
dytų.”
tos ir pigios. Už praplatinimą musą naujo iš
Geriausia Lietuviška rainkotą
Dvarai, iš kurių išvažinė radimo beraktinią spynų duodama didelis ver dirbtuvė,
šimtai kostumerių ar
Klausk tslygą.
jo savininkai ir užvaizdos, žės dovanos.
Laittes rtirt i ta UetvMkai Įdaitmi oarkę atsakyki.
ba pirkėjų liudija, kad tai yra
labai nukentėjo: laukus nu Adrosuokit ftitaip:
verta pagirimo. Pamėginkit ir
PADLOCK CO.
patėmysit, kad lietuviai padaro
ganė pabėgėliai, o namus iš 648SECURITY
W. 31 st St. Dtpt. C. Cklcap, III.
daug geriau kaip žydai. Jei ne
grobstė ”nedori žmonės” ir
tikim

DYKAI

Tūkstančiai Dolerių.
Praleidžiama per žmones, kad išgirsti
pasigarsėjusius dainininkus bei mu
ziką.
Jus visa tai galite girdėti jūsų locnuose namuose be jokių nepaprastų
lėšų, turėdami musų ”Special” fono
grafą, kuriuos mes parduodame už
gatavą pinigą arba lengvais išmokė
jimais po

$1.00 Į MĖNESI.
24 dainos dykai.
Rašyk mums ir mes tuojaus visiš
kai DYKAI prisiusime musų katalo
gą sykiu su visais reikalingumais,
kame rasi visus paaiškinimus kaip ga
li gauti DYKAI trims mėnesiams mu
sų fonografą.
(11)

Royal Phonograph Co.
4-tt Ave.JDept. D. NevYoik, N. Y.

Sveikata

pajiegos
ir
energija

galit būt patįs, tai pas musų
agentus užsakykit ar per laiškus
rašykit, o mes sampelius prisiųsim ir paaiškinsim kaip primieruot reikia. Tą galit kožnas pa
daryt, nėra skirtumo kūr jus gynat, mes siunčiam po visą Ame
riką, užtikrinam visiems savo
darbo ir tavoro gerumą ir pigu
mą. Nepamirškit kreiptis pas
lietuvį, ir patarčia kriaučiama,
kad pareikalautų sampelių nuo
musų, nes tai reiškia padidint sa
vo biznį; sampalai visiems uždyką. Adresuokit pas
(13)

St. Boston Ratai! Co.
S. PUTA Savininkas,
344 Braadway,
So. Boston, Mass.

Y KAI
SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos,
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir
ligos lytiškai-šlapinio organų ir kitos ligos, kurios tik kankina
vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
namuose už labai mažą atlyginimą.
šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius. raudonoji
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nno galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo at-siriangėjimo maistu;
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai su .judinamas,
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje? Ar
turite juodus pletmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimasį draugijos? Ar
ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlą? Tie svmptomai nurodo, kad jūsų kūnas
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrą.
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką p,.tarimą ir informacijas kurias
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangu vadą į sveikatą ir pasinaudokite
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristokit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 501.208 N. Stb Ar*, ChkMgo. IH„ <J. S. A.
Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiunti vysai dykai, apmokėta
pačta, jūsų brangią medlkališką knygą.
Vardas ir pavardė...................................................................................... . ....................

Gatvė ir Noė

Valstija

f

8

KELEIVIS

Policija užpuolė Nashua Iš kares lauko. Trečias aktas tautiškai-klerikališkos komedijos 'Koalicija'.
streikierius.
KRITO ANGLŲ GENEVienas "spešel" sumuštas.
Areštuota 11 lietuvių.

ROLAS.

Turkai praneša, kad neto
li Dafincho krito 100 anglų,
tų tarpe ir jų generolas.
Kadangi turkai visuomet
meluoja, tai šitam praneši
mui da negalima tikėti, o
tuo labiau, kad generolo
vardo jie visai nepaduoda.

r

Praėjusį panedėlį Nashuoj
H.) vėl buvo riaušių.
Streikieriai susirinko ant
;
kampo High str., kad pa
sikalbėjus. Policija išsitraukus lazdas tuojaus ant susi
rinkusiųjų užpuolė ir pra
dėjo žmones vaikyt.
Vie ANGLAMS PASISEKĖ.
OJtCLOMCM
KtOMOMOtat
nas "spešelis," norėdamas
JMOMOMCO
xmooaet
Anglai giriasi, kad perei
parodyt savo smarkumą ir
ištikimybę kapitalui, ųutvė- goj sąvaitėj Flandrijoj jiems
rė J. Tamuhonį.
Streikie pasisekė paimti apie 200 jar
riai supuolė ir tam smar dų vokiečių apkasų ir 250
Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų,
kuoliui taip išdirbo kailį, belaisvių. Beto, netoli Ho223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų
kad tuojaus turėjo šaukties henzollrno sąpilų jie išspro
deklamuot ant viešų susirinkimų.
daktaro. Bet tuo tarpu pri gdinę 5 vokiečių minas ir
Knygoje trijų rųšių eilės:
buvo daugiau policijos. Me- užėmę tas duobes, kurias
TAUTIŠKOS,
ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
I
minos
žemėje
išrovė,
linsiuliai išsitraukę revol
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
verius puolė tarp žmonių ir
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
PER
VASARĮ
ŽUVO
69
kas tik po ranka pirma pa
KAINA TIK 15 CENTAI.
ANGLŲ LAIVAI.
kliuvo, tą griebė ir areštavo.
1
— Gud bai, vyrai! — pasakė p. Sirvydas, atsisėdęs ant Kemėšio ’ seinakaterinkos."
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.90.
:<►
Taip likos suimta 9 vyrai ir
Anglijos valdžia paskelbė,
— Smerdai! — pamislijo d-ras Šliupas susiraukęs.
2 moterįs.
”Nashua Tele- kad per vasario mėnesį pa
— Komedija jau pabaigta! — pasakė p. Rimka.
SIELOS BALSAI
graph” jų vardus paduoda skandinta 69 Anglijos lai
sekančiai:
Liet. Dukterų ir Sūnų
Nedėlioj, 12 d. kovo, nuo
vai, su kuriais žuvo 420 gy
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
Dr-tės narių atydai!
2 vai. po piet Liet, socialistų
Adomas Vaikalas, Juozas vasčių ir kurie turėjo iš vi
DARBO VALANDAS.
Malkovich, Zavesh Queka so 56,856 tonus įtalpos.
svetainėje bus L. D. L. DrKovo 15 d. nuo 7 vai. va
i jos susirinkimas, ypač nauji kare Lietuvių salėje bus i
(?), Silvestras Romelis,
KETURI
MIESTAI
PA

Kūdikių paroda.
Adam Kurlan, Juozas Balnariai, kurie prisirašė per 1 mėnesinis
susirinkimas.
VERSTA LIGONBUknonis, Tarnas Balknonis,
Ši savaitė Bostone vadi praeitas prakalbas, privalo Nauji nariai, kurie prisiraČIAIS.
Domininkas Morkus, Džim
nasi "Baby week." Motinos pribūti, kad galutinai su ■ šė ger J. Stasiulevičiaus pra
Tamulionis, Jieva Tamuliokalbas, privalo ateiti pasi
Ženevoj (Šveicarijoj) gau- suneša savo kūdikius paro tvarkius įstojimą.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
R.
M.
Mizara,
sekr.
nienė ir Katrė Žemaitis.
dai,
o
kompetentiški
tam
gy

imti knygutes. Taipgi yra
a žinių, kad keturi Vokietisia i siųst ”Money Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog paį;
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio" ir
Nekurie vardai yra aiš os miestai, Karlsruhe, dytojai laiko motinoms pra
i daug svarbių reikalų svars
prilipyt už 2c. markę.
: |
kiai lietuviški, bet nėra abe VIennheim, Stuttgart ir Ko- kalbas kaip jos privalo kū Nedėlioj, 12 d. kovo, va tymui. Susirinkite visi.
Telephone: Back Bay 4200
J. MATHUS
jonės, kad ir kiti yra lietu blenz, paversti dideliais li- dikius auklėti ir penėti, kad kare Liet, socialistą svetai
"KELEIVIS," SO. BOSTON,
MASS.
M. M. Plepis, sekr.
DAKTARAS
Geriausias Lietuvio
viai, tik anglų reporteriai ronbučiais sužeistiems Ver- kūdikiai butų sveiki. Sako, nėje bus puikus koncertas,
IR RESTAURACIJA.
nemokėjo lietuviškus var iuno mūšiuose. Traukiniai kad italių motinų kūdikiai bus sulošta komedija ”Kas Ii Ateinančioj nedėlioj, 12 d.
Fr. Matulaitis [į SALONAS
Sveiki
geriausios
rųšies gėrimai
dus teisingai užrašyti.
m sužeistais eina dieną ir 'yra sveikiausiais. Iš visų Bailys” ir šiaip įvairių mar kovo, LSS. kuopos svetai
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
GYDO
VISOKIAS
LIGAS.
lankus.
Taigi darbininkų kova su lakti nuo Verduno Vokieti- tų prakalbų ir "pamokini gumynų bus taip, kad susi nėj 3-čią vai. po pietų atsi
PRITAIKO AKINIUS.
Parankiausia
Lietuviška užeiga.
rinkę
smagiai
ir
sveikai
ga
besočiu kapitalu Nashuoj ;on. Koblenzo miestan at mų" taip ir matosi agitaci
bus Apšvietos Ratelio susi Valandos:
i
!
nesibaigia.
J. MATHUS
( t
vežta keli tūkstančiai vokie l ja už gimdymą daug vaikų. lės prisijuokti. Juokas tai rinkimas. Teiksitės visi na
Nuo 1 iki 3 dieną.
t I
342
Broadway,
So. Boston, Mass.
sveikata,
dėlto
ateikit.
.
I
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
riai pribūti ir atsivesti nau
čių vien tik durtuvais suba- Gal būt ištrinkusioms mili
60
kp.
komisija.
jonierėms tokie pamokslai
jų draugų. J. R?mka, sekr.
419 BOYLSTON STR.
CHICAGOS SOCIALISTAI iytų.
! ir butų naudingi, bet tik,
Suite 419, 420 ir 421,
TURI VILTĮ LAIMĖTI.
Nuo ateinančios subatos
Tel.: 2787-’-J$
Netoli didžiojo miesto knygyno,
RUSŲ ORLAIVIAI SUSI jau ne darbininkėms moti- i soc. 60-tos kuopos svetainė GERIAUSIAI
Chicagos socialistai šįmet RĖMĖ SU VOKIEČIAIS. noms, kurioms nei laiko,1
BOSTON, MASS.
Dr.David W Rosen :
stato savo kandidatus į alPATAISOM!
Se**^
nei priemonių nėra, kad je prasidės šokių mokykla.
Keli rusų orlaiviai buvo daugeli vaikų išauklėjus ge Muzikantai grąjįs kas su- Armonikus laikrodėlius, laikrodžius,
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, c
dermonus visuose warduoRusiškai ir Vokiškai.
žiedus
ir
branzalietus
Darbas
pi

to
_
______
xi.
batą
nuo
7:30
iki
11:30
vai.
lulėkę
pereitoj
sąvaitėj
apie
^žSo
’
n
ė^is'Turie^kui
se, išskyrus tiktai 6-tą. 17-tą
M.
ANDRIUŠIUTĖ,
GYDO VISOKIAS LIGAS.
gus
ir
gvarantuojam,
labai
pigiai
ir 20-tą. Keturioliktame 'Iintaują ir mete tenai ke- save gerbtų ir nebūtų
tais1 vakare. Įžanga vaikinams parduodam naujus laikrodžius, žie
Valandos:
(Andrews)
dus, branzalietus, gramofonus, turim
ioliką
bombų.
Vokiečių
orNuo 8 iki 10 ryte. Nu
warde esanti didelė viltis iš
avinais, kurie eina liuosno- 25c., merginoms dykai. Ge labai
gerų armonikų ant 2 ir 3 eilių
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVtJA.
2 iki 3 dieną, nuo 7
rinkti drg. H. W. Harrisą. aiviai juos pasitiko ir įvyko riai į skerdyklas, kad juos riausia proga jaunimui iš su plieniniais balsais. Taigi jei turi
8 vakare.
pagedusį laikrodį ar ką-nors kitą, at
susirėmimas.
16-tam Warde šansų turįs padangėse
kapitalo nauuai
naudai
skerstų. mokti isokių šokių.
321
HANOVER
STREET,
G
i • •
x
rs.<iuiL<aiv
pas mus. Krautuvė atvira nuo
Komitetas. nešk
egzaminuotoBOSTON. MASS.
drg. Sahud, 27-tam — drg. Vienas rusų _ orlams tapo pet0
10 lyte iki 10 vakare. Parduodam ant
lengvų išmokėjimų. Pataisom akinius
prakalbose da kvaiEmil Kuhne. o 35-tam — nušautas zemen ir nupuolė į jai
ir naujus parduodam.
GA
MERG1
REI
.
vokiečių
pozicijas.
J
drg. Fred Ebelin.
liną motinas, kad joms ne į NA dirbti "Lunch Ruimij
P. KETVIRTIS JEWELRY CO.
icmcwmcioi^^
I
Penkioliktam warde tiki
Kampas Broadway 324 E st.,
reikalingas
apsišvietimas, 1 Darbas ant visada ir gera
APTIEKA
So. Boston. Mass.
BOMBO nes apsišvietusios motinos
masi antru kartu išrinkti SMARKI KOVA BOMBOia ir
u ucii«»wo*w
!
Teisingiausia
Geriausia , < ?
mokestis;
gali
atsišaukti
ir
_
_____________
drg. W. E. Rodriguez. Ele
>
S utaisom Receptus. su di. š. [
MIS.
nenori gimdyt vaikų, dėlto nedirbus to darbo, nes jeigu
Į
džiausią
atyda,
nežiūrint
ar^
iš - į
na G. Starr iš Hull house
; Lietuvos atvežti ar amerikoniški. < i
Belgai praneša, kad Sten-j jos prasižengia prieš drau i norės dirbti, tai mes išmoTelefonas, “
D.ckinscn 3995 M “
statoma 19-tam warde.
> Gyduolių galite gauti, kokias tik :'
istreto apielinkėj tarp bei-į giją. Mat, kad tai draugi kinsime.
Atsišaukit šiuo ^Dr. Ignotas Stankus,
‘ pasaulije vartoja, taipgi visados į r
: randasi lietuvis aptiekorius.
gų ir vokiečių pereitoj są- i jai negimdo tų, kuriuos ta adresu:
> Galite reikalaut ir per laiškus, i,
kapitalistų
draugija
paskui
I
vaitėj
buvo
smarki
kova
;
LIETUVIAI ESPERANZS1210S. BroadSt. Phladelphia.Pa.
T— skersti
1
• o mes per ekspresą gyduoles at < j
raktu
tai
čia
iau
Yakavonis
Lunch
Ro
01
^
galėtų skersti, tai čia jau n- A
street,
rankinėmis
bombomis.
į > siusime.
iE
Aš]
N jo 9 iki 11 rito
Nelauk
vasaros,
nes
tąsyk
busime
TISTŲ VAKARĖLYJE.
OFISO VALANTCS
.. 2 .4 popiet.
apsišvietusios motinos pra
užsivertę
darbu,
užsisakyk
vasrinius
H
EDV8
RO
DALY,
Savininkas
H
„
7
,,
8
vakaro
Montello, Mass.;
drabužius dabar, kada galim greičiau I
NEDELIOMIS •• 9 -. U rito
Musų korespondentas p. ANGLAI ATSIĖMĖ SAVO sižengimas. Tegul draugi Į
1 .. 4 popiet
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.
Sa.8ttlM.y
ja užtikrina susipratusios I PARSIDUODA STUDIJA PIGIAI.
Amiko praneša iš PhiladelTaipgi aš turiu ir gatavų dresių vi į
POZICIJAS.
Galite
reikalaut
ir per laiškus, < >
sokios mieros ir kainos prieinamos.
motinos kūdikiui mokslą ir
phijos, kad 3 kovo tenai bu
< > o mes per ekspresą gyduoles at- š
324 E STR„ kampas Broadway.
Apie
Ipro
kanalą,
Fland

: i siu«iw>
k
gyvenimą, o motina neatsi
SS'
vo Esperantistų Dr-jos pa
SO. BOSTON, MASS.
rijoj,
anglai
atsiėmė
iš
vo

sakys gimdyt kūdikius.
rengtas pasilinksminimo va
»
i
kiečių
savo
apkasus,
kuriuos
I.
S.
Stone,
Oph.D.
karėlis, kuriame dalyvavo
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
ir lietuvių esperantistų ra 14 vasario vokiečiai buvo iš Norėjo išgriaut bažnyčią.
jų
atėmę.
Vokiečiai
ėjo
Akių
telis. Nors žmonės buvo i
Pereitą nedėldienį likos
įvairių tautų, bet Es kontratakomis ir norėjo vėl suareštuoti trįs italai, ku
Specijalistas.
peranto kalba visus juos išmušti anglus iš šitų pozi rie norėjo įsiveržti Šv. Mari Turiu kitą studiją Albany, N.
dviejose 'vietose neparanku dar
jungė ir visi jautėsi kaip cijų, bet anglai juos atrėmė. jos bažnyčion. Jie nešėsi todėl
10 m. So. Bostone.
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
buotis. Vieta apgyventa tirštai lie
tiek dinamito ir kitų prie tuviais ir lenkais, ant didelio trakto
broliai.
Minėta draugija
399
Broadvay,
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
išdirbtas biznis.
( )
duodanti Esperanto kalbos VĖJAS IR LEDAI PALEI taisų, kad galima buvo visą ir 21 metų
SO. BOSTON, MASS.
JONAS ANDRUŽIS.
DO
ANT
JŪRIŲ
DAU

lekcijas dykai per tris mė
bažnyčią išmest į padanges. 453a BROADMAY SO. BOSTON. <SŽSSS»=-====S-=-=====--=^£=»5=5
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
GYBĘ MINŲ.
nesius: kovą, balandį ir ge
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
Prakalbos.
Nuo kosulio, grippo ir slogos 31.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Apie Švedijos salas dabar
gužį. Panedėlio vakarais
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai 31.00. Nuo suirimo Nervų 31*00.
didelis
pavojus
gresia
jureilekcijos būna po Nr. 4212
Kovo 5 d. Liet. soc. svetai
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Jfr. Clemeas Radueha. 824 Palmer st.. Detroit, Mich., sar
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavime mažiems 25c.
Girard avė.
Lietuvių Es vijai, nes vėjas ir ledai pa- nėje buvo prakalbos, su
tojo Severo* Vaisto Inkstams ir Kepenims savo keblumams su
inkstais, ir ilsi ką jisai parakė mums: “Ai sirjau daugiaus
Gydanti mostia nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c.
perantistų Ratelio instruk liuosavo kelis šimtus minų, rengtos Liet. Darb. Litera
negu pusantrų metų. Paskui ai sužinojau apie ii vaistą ir li
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų 31.00
kau iigydytas. Todėl ai galiu patarti ji kiekvienam, kuris
Gyduolės dėl pataisymo apetito 31.00.
torium yra p. Kaz. Vidikau- o vilnįs jas išnešiojo ir da tūros Dr-jos. Kalbėjo F. J.
serga nuo inkstą.“
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
8
bar beveik kasdiena ištinka Bagočius.
skas.
Publikos buvo
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo 31.00.
ekspliozijų.
Gyduolės nuo vištakių (eorns) 15, 20 ir 25c.
pilna svetainė.
Prakalba
Ar
Jums
Skauda
Nugara?
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
buvo savo turiniu labai tur
"DRAUGAS" APSKŲS
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
VOKIEČIŲ KARŽYGIAI tinga ir įspūdinga taip, kad
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
lęs dėlei inkstą netvarkos, ir todėl imkite
TAS ANT $20,000.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
prie vietinės L.D.L.D. 2-ros
UŽMUŠĖ KŪDIKI.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, 31.00, 32.00 ir daugiau.
"Naujienų” redaktorius
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
Pereitoj sąvaitėj vokiečių kuopos prisirašė 26 nauji
paslaptingų ir kitokių ligų.
drg. Grigaitis apskundė ku
nariai.
Kalbėtojas
puikiai
jūrių
orlaivis
buvo
nulėkęs
nigų laikraštį "Draugą,”
ia nu
nu- išaiškino tokios draugijos
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
jis
(Severoą Vaistą Inkstams ir Kepe
kuris keli mėnesiai atgal Anglijon ir viskas, kądewniu
’
reikalingumą
ir
matyt,
kad
Jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
nims) kad pasiekus kelio j sveikatą.
tai užmušė
mėnSiiTkudiki
” Pasku? an j žmonės suprato.__________
biauriai apšmeižė jo žmoną. veikė,
Ligą nurodo inkstą arba pūslės už
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
Už tą apšmeižimą drg. Gri
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš
glai
tą
užpuoliką
sugavo
ir
PARSDUODA FORN1CIA1
gaitis reikalauja iš klerika
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
Labai geri, trims kambariams ir
galvos
skaudėjimas,
kjlantis
dėlei
keblumu
inkstuose,
gelt
lų organo "Draugo" 20 tūk kaizerio "didvyrius" paėmė virtuei,
parsiduoda labai pigiai dėlei
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
išvažiavimo savininko kitan miestan.
stančių dolerių. Apie tai nelaisvėn.
tę pataisyme lovos slapinimo pas vaikus.
Kreipkite šiuo adresu:
(12)
praneša "Naujienos.”
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
237 D st.,
So. Boston, Mass.
(N.
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Vietinės Žinios
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Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA
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Severas Kidney and Liver
Remedy

RUSAI PAĖMĖ BITLISĄ.

___ -

Liet socialistų svetainėje
Pereitoj’ sąvaitėj turkų
SUSTREIKAVO VEŽIMŲ
Armėnijoj
rusai
paėmė
da
vakarinė
mokykla jau pra
DARYTOJAI.
Milwaukėje sustreikavo
200 Abresch Co. darbininkų.
Reikalaujama 10 nuošimčių
daugiau algos ir pripažini
mo unijos. Abresch Co. dir
bi vežimus.

vieną turkų tvirtovę — Bitlisą. Kaip Erzerum, taip ir
ši drutvietė buvo paimta
šturmu. Telegramos sako,
kad rusai čia išskerdė visą
turkų armiją, keršindami
jiems už skerdimą armėnų.

sidėjo. Mokinama pėtnyčios vakarais nuo 7:30 vai.
Vieną valandą mokinama
angliškos kalbos, o kitą —
pilietystės, Amerikos istori
jos ir tt Ateikit visi, kas
tik netingit.
Komis.

_

Uzkietejunas

papmtai

eina greta ra inkitą HromU,

siusime jum ekspresu.

t-f Lile) dažnai yra pasirodė* pagelbingu padėjėja Severo* Vaistai I n katama
ir Kepenims.
Kaina Severo* Vaisto Taksiams ir Kepenims: 50 centą ir 11.00.
Kaina Severo* OyryMt Balsamo: 75 centai.

8avo aptiekoje rnk»lankit* Severo* V»i*tą.
ri, tai uieieakykita tiesio, nuo

W. F. SEVERĄ C0.,

Jeiju Joaą aptiek* ją neta

Cedar Rapida, Iowa

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

r

226 BROADWAY,
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.

*

