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Metas XII.

Hindenburgas ir Mackensen ims Verduną. Prieš tvirtovę išaugo kalnai iš lavonų.
Kaizeris paaukavo jau suvirs 200,000 savo kareivių, bet Verduno da nepaėmė; Fieldmaršalus Hindenburgą ir Hackenseną
pašaukė Verduno frontam Portugalija įeina karėn sąjungininkų pusėj. Rumunija pradeda karę su Bulgarija. Vokietija
paduoda taikymosi išlygas. Suv. Amerikos Valstijos pasiuntė armiją Meksikon. Caranza Amerikos žygį vadina užpuolimu.
KALNAI LAVONŲ.

Z/Q

Vokiečiai nor sumušt
visą pasauli

Meksikonai užpuolė Ameriką

DRILLPNCOURT-:

f

i /
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Suvirs 500 meksikiečių facto valdžią, kurios prieša
kareivių, menama, kad po kyj stovi Carranza, kad pa
vadovyste generolo Vilią, staroji pavelytų Amerikos
Jau apskelbė karę ir Portu
įsiveržė į New Mexico vals armijai peržengti Meksikos
galijai.
Paryžius.— Francuzų lai
tiją ir užpuolė ant miestelio rubežių ir gaudyt tuos už
FO
kraščiai paskelbė vokiečių
Portugalijos valdžia kon
Columbus. Žmonės užpuo puolikus Meksikos žemėje.
kareivio paimto nelaisvėn fiskavo apie 80 vokiškų ir i
limo nesitikėjo, ir todėl pa Carranza savo diplomati
papasakojimą, kad kaizeris austriškų laivų savo portuokilo didelis sumišimas. A- škoj notoj į tai atsako, jog
vasario 20 dieną apreiškė, se Lissabone ir O’Porto.
merikos kareiviai pasiskubi 1880 ir 1886 metuose gink
jog paaukauja 200 tūkstan Teutonų valdžios pareikala-,
no gyventojams į pagalbą. luoti indijonai įsiveržė iš
čių savo kareivių gyvasčių, vo, kad laivai butų sugrą-,
Iškilusioj suirutėj apie 10 Suvienytų Valstijų į Meksi
kad paėmus tvirtovę Ver- žinti bėgy*je 48 valandų.
BETnlNCOURT
amerikonų likos užmuštų ir ką, ten užpuolė ramius me
dun. Nuo tos dienos iki da Portugalijos valdžia, ma
apie pora desėtkų sužeistų. ksikiečius, išžudė daugelį jų
bar toji baisi aukų skaitlinė tyt Anglios gundoma, atsi- j
Meksikonų 18 užmušta ir apiplėšė kitus, ir kad tada
jau perėjo pažymėtas rv- sakė tai padaryti po įvairio-Į
apie 40 sužeistų ir suimtų. sutarta tų dviejų valdžių
bas, bet tvirtovės paėmimas mis pretensijomis, ir todėl
EUV1LU Pasirodžius Amerikos ka leisti kareiviams abiejų ša
da abejotinas.
Vokietija apskelbė karę.
reiviams, meksikonai leido lių peržengti rubežių ir gau
Po pasibaisėtinų mūšių Panašiai Vokietijai pasielgė
si bėgti į savo kraštą, kur dyt plėšikus.
pereitą sąvaitę lyg kad ilsė- ir Austrija. Ambasadoriai
laukė jų apie 1,000 kitų me Carranza paduoda suma
tasi. Pėstininkai iš abiejų apleido sostines, ir kaip ro
ksikonų. Amerikonai vijo nymą, kad Suv. Valstijų
pusių nėjo atakomis tik ar dos, kol-kas tas bus vienin
si pakol meksikonai traukė valdžia leistų Meksikos ka
1
tilerijų besišaudymai be pa teliu karės ženklu.
si, bet kadangi amerikonų reiviams peržengti Ameri
Mat
liovos tęsiasi.
Portugalija guli atskirai,
buvo tik apie 200, tad meksi- kos rubežių gaudymui mePereitą pėtnyčią ir suba- apsupta jūrių ir neutrališkonams sustojus į liniją, ksikoniškų plėšikų, ir kad
tą vokiečių kariumenės ba kos Ispanijos, tad "kariau
kad pradėt mūšį, ameriko Meksikos valdžia sutiks ta
Mažesnioji mapa apačioje
da suteikti panašią privile
varų pulkai atakavo fortą jančios” šalis negali viena parodo kovos lauką apie
nai grįžo atgal.
Vaux, kurį gina 75, 150 ir , kitos pasiekti. Manoma, Verduną pradžioje didžiojo
Įsiveržimas į Ameriką j giją Amerikos kareiviams
210 milimetrinės kanuoles, i kad Portugalijos kareiviai vokiečių užpuolimo iš šiaur
ginkluotų mekskionų ir pas-1 Meksikos žemėje. Washingberiančios kaip tankiausią atvažiuos į Francuziją ir vakary pusės. Juodoji lini
kiau įnėjimas į Meksiką ■tono valdžia sutiko,^ ir da
krušą mirti sėjančius šovi ten šalia francuzų, belgų ir ja reiškia armijų stovį, o ap
amerikonų armijos, iššaukė bar, reiškia, abiejų šalių ka
nius. Vokiečiai aklai ėjo į anglų kariaus su Vokietija.' valus cirkulai—atstumą pu
nepaprastą sujudimą. Ka reiviai gaudys plėšikus.
ugnies pragarą.
Eilės antį
Portugalijos kareivių sės mylios. Didžioji mapa
dangi Amerikos kapitalistai Vienok meksikonai labai
eilių krito lyg pradalgiai žo- |j skaitlius, su rezervistais, perstato pasiįrimą vokiečių,
nuo senai siundė Amerikos ■ nekenčia amerikonų, kurie
lės dalgiu klojami, bet vo-jlyra 450,000. Laivynas susi nuo juodosios iki margajai
valdžią užpult ir "nura-i atvykę į Meksiką visokiais
kiečiai kabindamiesi ant deda iš 14 senų laivų įvai linijai. Numerai toj mapoj
mint” Meksiką, tad šis įsibudais išnaudoja
‘
‘
. meksikalno lavonų lipo ir lipo raus didumo.
veržimas buvo pagautas Iį konus, ftodėl bijosi, kad
parodo kiek pėdų augštumo
mirčiai į nasrus. Kada mu
Pasaulio biržose tas ka-l yra kalnai, kuriuose mūšiai
geltonosios presos kaipo į jei kada Amerikos kareiviai
šis pertraukta ir aplink oras rėš apskelbimas nepadarė; tęsiasi.
Įrankis dar didesniam skan- į peržengtų Meksikos rubenusiblaivino, matėsi aplink jokios įtekmės. Portugali
dalui, ir visų laikraščių' žius
~ nors ir
* su tikslu gaudyt
Pasaulis spėja, kad ši vie
pilka masa susikrovusių joj, taip kaip ir kitose ka
pirmieji puslapiai likos pa "banditus,” tai Caranzos ka
kalnų iš žmonių lavonų, riaujančiose šalyse taipgi ta nušviesianti karės likimą
puošti kariškais paveikslais, reiviai galėtų užpult ameri
tarp kurių tekėjo raudoni nieko nepaprasto visa tai sąjungininkų bei teutonų
didelėmis raidėmis ir prana konus. Tas, suprantama,
upeliai kraujo. Kiek šitame nepadarė. Portugalija ne- pusėn.
šavimais, kaip generolai galėtų pagimdyt tikrą karę.
pragare žuvo žmonių kol- loš jokios rolės, kuri turėtų
Funston ir Pershing ves Todėl greičiausiai viskas užANGLAI PRAŽUDĖ 5,000
kas nežinoma, o gal ir nebus didelę įtekmę ant karės pa ATAKA NENUSISEKĖ.
Amerikos karę su Meksika. Isibaigs tuomi, kad Carran
žinoma, bet skaitlinė turi sekmių.
Iš Berlyno Londonan pra KAREIVIŲ MESOPO Vokiet
Suprantamas dalykas, įsi- zos kareiviai stengsis išnai
TAMIJOJ.
būt didelė.
nešama, kad 12 d. kovo i
IKl
veržimas ir užpuolimas ant kint plėšikus, o Amerikos
ta
Žinios pastaromis dieno VOKIEČIAI SPROGDINA francuzai atakavo vokiečių I Berlynan praneša iš Kon
Uol Idiygdo* ramių gyventojų ir išsker- kareiviai, kurių Meksikos
mis praneša, kad kaizeris
kariumenės naujas pozicijas i stantinopolio, kad anglų ka
Washington, D. C.— Pre- dimas, ir apiplėšimas jų per arubežyje yra dabar apie
ANGLŲ APKASUS.
Verduno paėmimą pavedė
z-iuenuas
bliovimo, ^v,
v u- ,..........
............ -_______
..........
! 15,000, pasiganėdins demon
i užimtas ant kairiojo Meuse Į
zidentas Wilsonas,
sako, tusvetimos
žemės «
ginkluotus
Anglijos karės ofisas pa-‘ upėso kranto, šiaur-vakaruo- il riumenė susirėmimuose su ris savo rankose Vokietijos žmones, negalėjo praeit pro stracija ir uolesniu saugojifieldmaršalui Hindenburgui
skelbė, kad 13 kovo nakčia ;se nuo Verduno. Francuzų turkais netoli Felanie, Me —
ir Mackensenui.
valdžios akis , nonafpmvtas
nepatėmytas, mu rubežiaus, kad neduot
sopotamijoj pražudė 5,000 paduotas taikymosi išlygas, valriyinc
Nauja armija vėl statoma vokiečiai netoli Hohenzol-: atakos nenusisekė. Vokie- savo
kareivių. Arabijoj Vokietija reikalauja, kad vi ir todėl Washingtono vai- progą kitam panašiam užVerduno frontan.
Sužeis lerno įssprogdmo ketunas^jų štabas praneša,
------- , kad Yemen fronte anglų kariu- sos nuo jos paimtos dabarti džia kreipėsi į Meksikos de puolimui.
tas vokiečių oficieras, kuris Nuostoliai altŽiau!Pk1Rai ’,vasari°. 29 Y<>Kieeiai
vokiečiai i menės skyrius iš 6,000 pėsti- nėj karėj kolonijos butų jai I
paimtas francuzų ligonbu- menki
laba*; 26,4/2 nesužeistų francuzų ninku sustiprinimas 6;000 ^sugrąžintos. Ji iš savo pu i RUSAI ARTINASI PRIE
VILLA APSUPTAS.
tin, sako, vokiečiai yra pa
kareivių
paėmė
nelaisvėn,
Vėliausios žinios praneša,
raitarijos ir 12 centimetri psės atiduoda Belgijai nepriBAGDADO.
siuntę Verduno paėmimui i Vokiečiai granatomis šau taipgi 189 šautuvų ir 232 nėmis kanuolėmis sausio 12 gulmybę, Francuzijai užkad
Vilią ir jo pasekėjai li
400,000 kareivių,
Sakoma, dė į anglų kariumenės ap mašininių kanuolių.
kos
apsupti
Carranzos ar
'
kariautą
nuo
jos
žemės
ploPetrogradas
paskelbia,
d. buvo užėmęs Afisch mies
kad 53 nuošimtis tos armi- kasus prie Loos’o ir Bois de
Serbija,
~.j-, -Juodkalnija
——---- u- -ir. kad rusų armija veikianti mijos, susidedančios iš 15
Grenier’o, anglų kariumenė UŽMUŠĖ 3,153 ANGLUS. telį ir aplinkinius kaimelius,.I tą. --jos jau žuvo.
bet
turkų
kariumenė
išvijuAlbanija
turi
būt
padalytos Persijoje, pastaromis dieno tūkstančių vyrų po vadovy
taipgi atsakinėjo artilerijos^-'
2n.gluS. Anglai po prie- tarp Austrijos, Bulgarijos į mis pradėjo savo maršą link ste gen. Gutierrez, ir jog
Vokiečių zeppelinai atlė si anglus.
šūviais, bet nieko ypatingo
ŽUVO 2,677,372 VOKIE
Bagdado. Rusai paėmę Ke- jam dabar nėra jokios pro
tas besišaudymas nepadarė. kę į Angliją išžudė išviso danga artilerijos šūvių bėga ir Graikijos. Iš Lenkijos rind
ČIAI.
miestą, Persijoj, pada gos išsisukti.
Shieks
Ouman
link,
paliki
turi
būt
sutverta
autonomišj
122 vyrus, 92 moteris ir 57
'
Irn
tro
1
o F t r VyA
AnnrKin
nnnrnii.
1
ka
valstybė.
Anglija
negaurė
sau
kelią prie Bagdado,
Oficijalė vokiečių ats
ARMOTA, KURI BOM kandidatus, o laivai, bom dami daug kritusių ir sužei
BULOTOS PRAKALBOS
kaita žuvusiųjų iki pabaigai
barduodami Anglijos pak stų. Turkai tuos nuostolius na nieko. Turkijai turi bū kurio paėmimas šioj karėj
DARO ĮSPŪDĮ.
BARDUOS
ANGLIJĄ
vasario šių metų, paduoda
raščius, išmušė 49 vyrus, 39 apskaitliuoja ant 5 tūkstan ti užtikrinta apsauga nuo i turėtų didelę reikšmę, nes
Iš VOKIETIJOS.
Rusijos ir Anglijos grobi vokiečiams butų atimtas tas Brooklvne pirmose A. Bu
jų skaitlių iš viso 2,677,372.
moteris ir 39 vaikus. Apie čių žmonių.
geležinkelis, kurį Vokietija lotos prakalbose surinkta
mų.
Iš tu apie 800,000 užmuštų, Prof. Fritz Rausenberger, 2,750 vyrų, moterų ir vaikų
Į
padirbdino. Bagdadas nuo aukų $440.00. Iš tų 375 dol.
400,000 sunkiai
sužeistų, kuris išrado pagarsėjusias nuskendo ant vokiečių slap SUMIŠIMAI VOKIETIJOJ.
L. Š. Fondan. o 70 dol. "Ži
300,000 paimtų į nelaisvę, o vokiečių
42-centimetrines ta nuskandintų laivų. Išvi
RUSAI VALDO JUODĄ užimto Kerind miesto guli ’
Telegramos
iš
Koelno,
Vo

burėlio” kason. Da jokios
125 mylių atstume.
likusieji taip sužeisti, kad kanuoles, tvirtina, jog ne so vokiečiai išžudė 3,153 An
SIAS JURAS.
kietijoj,
į
Amsterdamą
pra

srovės
atstovų prakalbose
galės pagyt ir grįžt į karės užilgo bus galima padaryti glijos žmonių, nekareivių.
neša. jog ten kilo smarkus
Rusų armija užėmė turkų
Brooklvne tokia suma ne
lauką.
tokią armotą, kurią pasta
sumišimai.
Gyventojus
pa

portą
Riza,
tik
35
mylias
buvo
surinkta.
Matomai
RUMUNAI JAU ŠAUDOS.
čius Vokietijos pajurėj bus JŪRIŲ GROBĮ ANGLIJA
I
nuo
didmiesčio
Trebizond.
siekusi žinia apie neišpasa
Bulotos prakalbos daro di
MAINYSIS BELAISVIAIS. galima bombarduoti per jū
IŠDALINS SAVO JU
Bulgarų
kareiviai
ir
aus

kytų
vokiečių
kareivių
iš

Rusai
vartos
dabar
Rizą
deli
ispudį.
RININKAMS.
Balandžio 3, rusų ir vo res Angliją.
skerdimą užpuolimuose ant kaipo prieplauką pristaty trų kanuolinis laivelis ant
kiečių valdžios pradės maiAnglija paskelbė, kad iš Verduno, kur tūkstančiai mui kariumenei maisto ir Dunojaus upės, apšaudė ru ' KELEIVIO” SKAITYTO
SERGA
BULGARIJOS
JŲ ŽINIAI.
nyties tais belaisviais, kurie
parduotos iki šiol karės kon puikiausių Vokietijos vyrų amunicijos į mūšio lauką. munišką laivą, kuris prisi
CARAS.
buvo taip sužeisti, jog toliau
"Keleivio” Kalendorius
trabandos, kokią anglų lai buvo bereikalingai stumia Turkų laivynas yra uždary artino prie Bulgarijos pa
kariauti negalės. Vokiečiai
Iš Vienos pranešama, kad vynas ant jūrių suima, susi mi j ugnį ir sunaikinti. Ap tas Bosfore, kurį daboja ru kraščių. Rumunai ant šau 1916 m. jau pasibaigė, todėl
ir ruai atvežš belaisvius į Bulgarijos caras Ferdinan darė jau $30,000,000 fon malšinimui įtūžusių minių sų kariški laivai, todėl rusų dymo atsakė iš kanuolių. malonėkit daugiau nereikaStokholmą, ir ten apsimai das jau taisosi, bet vis dar iš das. Po karės tie pinigai valdžia sustatė kanuoles armijos veikimui negali Abiejose pusėse pora desėt- laut, nes neturime nė vieno.
nys.
lovos nelipa.
"Keleivio” Administr.
ikų užmušta ir sužeista.
bus išdalyti Anglijos jurin. Koelno gatvėse.
kliudyti.
KAIZERIS PAAUKAVO
200,000 KAREIVIŲ
VERDUNO PAĖMIMUI.

•£0E FORGEį.
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gint savo šaįl, pripažino vi

vą, ir dukterį prieš jos moti- barties faktai da tiek mažai
na ir marčią prieš josuošyę.
------ ateities
—I
nušviečia T
Lietuvos
Ir bus žmogaus neprieteliai klausimą, kad ir su geriau*
jo namiškiai. Kas myli tėvą
arba motiną labiaus nekaip šia intencija darant spėji- |
mane, nėra manęs vertas; ir mus, tai labai butų paika
kas myli sūnų arba dukterį kalbėti apie Lietuvos atei
labiaus nekaip mane, nėra ties politikini bei ekonominį
manęs vertas.”
padėjimą.

Peržvalga

suotiną žmonių apsiginkla
vimą (miliciją), nedraudė
I socialistams steigti tautiį nes valdybas, kurių formos
I
KLERIKALAI NORI PA
Revoliucijonieriui tikra pro kongresų, b
aipgi
naturageriausiai atsako darbo
geras vežias
IMTI J SAVO RANKAS
blema vra apkainavimas da
lė
kiekvieno
žmogaus
teisė.
barties
faktų
ir
jų
vertingu

žmonių klesos interesams,
S. L.A. IR T.M.D.
mas jongmėje su įvykstančia
Kalbant rusų rašytojo Ar- nedraudė, bet liepė socialis
ateičia.
J. Sorel.
Brooklyno draugai prane
Klerikalai nepasitenkina Taigi klerikalai tampo tą
cibaševo žodžiais, pasaky tų partijoms išnaudoti kiek
tuo, kad prie jų abazo pri Kristų kaip kokią armoni Lietuvių visuomenei mo ša mums, kad atvykus Že
Slavizmo mirimas.
vieną progą, kuri tik leidžia
sidėjo naujai susitvėrusi ką. Kada jie kalba žmonėms mentas svarbus kaip niekad maitei, Bulotai ir nuo "Ži ! Genijalis talentas Maxi- tais laike rusų kalėdinių sustiprinti darbininkų kle
tautininkų partija. Jie no neva apie meilę ir vienybę, nebuvo ir gal nebus: jų tau burėlio” atstovei p-niai Bu mo Gorkio ir kitų rusų bele švenčių Maskvoje akademi sos pozicijas... Tečiaus V.K.
ri paimti į savo nagus da ir tai ir Kristus pas juos to pa tinė ateitis stovi pasaulio is lotienei iš pasikalbėjimų su tristų pasauliui liepė many kų susirinkime, rusai vaka negal atleisti Amerikos lie
tokias organizacijas, kaip ties reikalauja; kada jie už torijos dienotvarkyj, bet ta jais paaiškėja šie dalykai: ti, jog rusų visuomenėje rams nieko duot negali. Jis tuvių socialistams už tai,
Susivienijimas ir Tėvynės puola ant savo priešų su visuomenė taip bejiegė, kad Ligšiol tiktai A. Bulota ir gludi dideli proto ir širdies j pasakė: „Ar yra sensas no- kam jie dalyvavo Amerikos
Mylėtojų Draugystė. Ke kumščiomis, tai tuomet jau ji pati negali net pasakyt Žemaitė yra oficialiai už turtų šaltiniai. Tikrenybė , rėti įkūnyti į Rusiją kraštus lietuvių visuotiname seime.
l kurių kultūra visais šimtmėšio organas, kuris da tik ir Kristus skelbia karę. ko ji reikalauja
kviesti LŠF. Su tais dviem gi tečiaus parodo visai ką . mečiais paliko mus užpaka Jis juos užtai vadina „opor
kelios sąvaitės atgal nieki Turbut niekas geriaus nepa Tame apverktiname Lie svečiais atvyko ir Aleksan kitą. Tasai rusų rašytojų
tunistais.” Girdi: „dėl to
no tautininkus kaip įmany rodo kunigų veidmainystės, tuvos padėjime tarp pačių dra Bulotienė, "Žiburėlio” išidealizuotas „mužikas” sa lyje? Ar vokiečiai nesudarė oportunizmo taip-pat tokia
vaisingiausio grūdo žemės,
lietuvių atsirado jau žmo įgaliotinė. L. š. F. centradamas, jų laikraščiams skel kaip šitie faktai.
vo
sąmonės
bukume,
judėji

ant kurios jie pas mus gyve daugybė Amerikos lietuvių
nės, kurie tečiaus sprendžia, lė valdyba turės dar pasi
bė stačiai boikotą, dabar
socialistų atsimetė nuo Są
mo
tingume
taip
įsistovėjęs,
juos glosto ir kalba jiems KATRAS KATRĄ PA- kad galima bus gauti rub tarti „Žiburėlio” reikalais, kad jis da ilgus-ilgus metus no? Mes gi galėtume vokie jungos, kaip tik ji nutarė
lius... Klausimas, už ką? bet kolei pereis krivūlė, au aklai ir vergiškai pildys sa čių provincijose, kurias už- susijungt su Amerikos So
komplimentus. Pavyzdžiui,
PIAUS.
šie pastarieji tėvynės mei kos bus renkamos ir „Žibu vo „Viešpačio” jam pragaiš kariautumem. išspausti tik cialistų Partija.”
rašydamas apie tautininkų
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Kiekvienam
marksistui 7 dieną balsavo už karę.
*
tautinio Biuro sekretoriaus, .žinomu
pats Kristus pasakęs:
yra . faktas, kad Rodos/kad A. Rimka per....... -_____
bartinė Europos valstybių niai priešai teisingai mus
Kunigija socialistus vadi- dr-so Kamil Huvsmano zo Marksas visuomet liepė rimtas žmogus tokiems vai"Nemanykite, kad _«tėjau'
Nuo
vienokiu bei i pavadins, tai mes privalom
K
* Pasekmių gali' juos melagiais išvadinti ir na. kraugeriais, o patįs ne- džiais — apsigynimas yra
...........
kiškiems darbams.
Social-demokratas.
laviia (karda). Nes atėjau: susiklot vienoks ar kitoks ir Į atlikta. Na. kasžin, ar taip tik žmonių prakaitu, bet ir netik princinu pripažintu vi ♦) žiūrėk "Rankpelnio” nn. 4 ir,
sų
socialistiškų
tarptautinių
š. m.
Dievo
"krauju
”
minta.
suvaidyti žmogų prieš jo tė- Lietuvos likimas. Bet da- nedaro tikri fanatikai?
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i tus tarsi kokius piktadarius BRIDGEPORT, CONN. darbavimąsi tarpe streikie
LOWELL,MASS.
Taigi kunigas, su vyčiais
susitaręs, kreipėsi į miesto §js
(as jr muSų gyve- kompanijos ginkluoti bernai Kaip katalikiškos vestuvės j
3uojaus_pareikalav°_ sa- Į “Keleivio’’ Skaitytojus.
vedė į šapą ir atgal ir tai
valdžią, kad sūtabdyti pranimo
vo tarnystėn daugiau poliGerbiamieji:— kurią pre
užsibaigė „revoliucija.”
įcijos ir šnipų. Mat ir tie} numerata pasibaigė malonė
tik po vieną. Bet netik su
kalbas, nes kalbėtojas už-'
. . . .. . . .
gaunas katalikų Dievą (iš Susipratusių lietuvių bu- tais pavarytais nuo darbo
Šiomis dienomis čia buvo darbininkai, kurie buvo nu kite atnaujinti, nes sulyg tra
kurio’kunigėliai daro tokiI r«ls. darbuojasi, kiek gali, darbininkais taip elgiasi. vieno lietuvio vestuvės. Ve ėję striklaužiaut, dabar at sos taisyklių priversti busim
...................
skleisdamas sviesą ir budin Kiekviens darbininkas čio stuves kėlė labai iškilmin gal grįžta prie streikierių, sulaikyt. Taipgi meldžiame
biznį!). Žinoma,
Amerikoj
ir savo draugus pakalbint už
žodžio laisvė, tai negalima damas tuos, kurie tamsoje nai laikomas kaip kad ka gas; nusamdė viršuj smuk persiprašydami už savo ne sirašyti "Keleivį” kaipo tik
torgininkas; einant į darbą lės salę, prigabeno daug ba susipratimą. Streikas, ro rai darbininkišką laikraštį,
prakalbų sustabdyti.
Bet da bemiega.
tam tikslui reikia rasti ko Kovo 4 d. Kooperatyviška įvedamas per trejis vartus čkų alaus ir visokių gery dosi, turės būt tikrai išlai- kuris prie kiekvienos progos
kią nors priekabę, kad už Dr-ja turėjo balių. Balius ir taip išvedamas. Ką prii- bių, sukvietė daug svečių. mėtas. Pasirodo, kad Kom šventai gina darbininką rei
IORESPONOENCIJO? gniaužus teisybės žodį, kurs nusisekė gerai. Buvo ir va į ma į darbą tas visupirma tu Jaunavedžiams iš bažnyčios panijai iš Bostono sugrąži kalus.
Mainydami adresą būtinai
griauja palaikomus dabarti karienė; kas tik norėjo ga ri pasirašyt ant kontrakto, po šliubui sugrįžus svetai no 12 vagonų streiklaužių turit
priduoti SENĄJĮ ir
BROOKLYN, N. Y.
nės tvarkos prietarus. Štai lėjo prisivalgyt ir atsigert. ; kurio, suprantama, jis ne nėn, jaunavedė netikėtinai išaustų blankėtų, kaipo su NAUJĄJĮ adresus. To nepa
kokį padaro užmetimą: pa Kooperacijai pelno liko su- puri laiko perskaityt ir ap- susitiko savo pirmesnijį nu gadintą tavorą. Gi iš Eu-Į darius, permainyt adreso ne
Svečiams atvažiavus.
j svarstyt, ką jis jam reiškia, mylėtinį ir, nepaisant cere ropos užsakymų kompanija galima. Mainant adresą už
sako, kad be miesto valdžios virš $15.00.
7 d. kovo A. Bulota, jo pardavinėjo literatūrą ir Kovo 5 d. LSS. 203 kuopa kada po juom pasirašo. Va monijų, puolėsi jo glėbin, ir turi labai daug, taigi sąly tenka parašyt atvirutę, nes
žmona ir Žemaitė jau buvo žemlapį, kur pragaras esąs surengė prakalbas. Kalbė dinas, parduoda save pil- abu susikabinę pradėjo ver gos streikui laimėti gana tas pigiau ir parankiau.
New Yorko hotelyj "Bris- parodytas, tai mat biznis. jo J. B. Smelstorius. Žmo !non vergijon. Kada pasira kti. Jaunikis pakalbina, patogios, tik darbininkams' Daugelis skaitytoju mainy
dami adresą arba klausdami
tol." Kelionėje reikėjo iš Na, ir miesto gaspadorius nių nors ir nedaug susirin šė, tuomet dažino, ką turi kad eitų sėstis už stalo ir ne- reikalas tvirtai laikyties.
ko-nors. parašę laišką neužkli
būti 12 dienų. 7 kovo, va Mr. F. Benderis paklausęs ko, bet kurie atėjo tie aty- išpildyt, bet pildvt jau turi’ darytų svečiams sarmatos,
juoja ir prilipina tik už lc.
kare, svečiai jau pasimatė tų siundymų pasiunčia poli džiai klausėsi ir matoma bu Tai mat, ko eama laisvoj bet jaunavedė atrėžia: "Eik Pereitą sąvaitę likosi iš markę.
Persergime visus,
kalėjimo
paliuosuoti
3
streikad
tokių
laišką
niekados ne
su Lietuvos Šelpimo Fondo; ciją ir sustabdo prakalbas. vo, kad prakalba padarė gi Amerikoj.
šalin nuo manęs, aš tavęs
siųstu,
nes
Amerikoj
ar laiš
atstovais. 8 d. kovo įvyko Bet da menki faktai, kad lų įspūdį.
An. Juodžiukynas. nekenčiu!” Jaunavedis pa- kieriai, kurie streiko pra kas užlipytas ar neužlipytas,
pirmas pasikalbėjimas sve vien už platinimą literatū Gi musų katalikai vien
: gydyt savo sužeistą širdį džioje buvo suareštuoti buk turi būt pridėta markė už 2c.,
čių su vietos trimis atsto-! ros stabdyti prakalbas; rei bačkutėmis tik ir tesirūpi
nubėga smuklėn ir ten bent už streiklaužio primušimą. kitaip tą laišką numeta arba
RAYMOND, WASH.
vais L.Š.F. Nutarta, jog kia daugiau, svarbesnių fa na. Nenuostabu, kadangi
tuzinu degtinės čierkelių su Juos ilgai kankino nekaltai reikia už jį primokėt adresa
Lietuvių vakaras.
svečiai visų-pirmiausia kal ktų, kad parodžius miesto ir jų ganytojai yra jiems ta
stiprinęs drąsą, sugrįžta ir ir negalėdami kaltės priro- tui.
”Kel.” Administracija.
bės Brooklyno apygardose. valdžios susirinkime, dėl ko me geriausiu pavyzdžiu.
Vasario 19 d. LSS. 183 pradeda plūsti jaunavedę ir dyt po 4 mėnesių kalinimo
Prakalbų, rodosi, bus apie stabdė prakalbas. Tad vie Katalikas užperka mišias, kuopa statė scenoje dramą jos meilužį, bet tuo tarpu to paleido.
New Bedford, Mass. Pe
Karolius Barauskis.
17 Veikiausia reikės už nas vyčių kuopos drąsuolis, parsigabena bačkų alaus, tai j "Paskutinė Banga.”
Visi ■meilužio draugas prišokęs
reitą
savaitę iš čia likos iš
trukti apie 3 sąvaites. Ko- J. B., kuris visai nebuvo ir kunigėlis ateina atsisėsti : artistai-mėgejai savo roles kad skels buteliu jaunavegabentas į Charlestovvno
kion vieton paskui važiuos prakalbose ir nežino ką Mo prie bačkutės ir su girtom j atlošė, kiek jiems buvo gali- džiui pakaušin, tasai ir paAntanas Retkovič,
dar negaliu pranešti.
Kas mums rašoma. kalėjimą
ckus kalbėjo, liudija, jog moterėlėm giedoti: ”Išgė-:n}a> gerai. JKai-kurie net ir nėrė kaip ilgas po stalu.
nuteistas
mirtin už nužudy
Aleksandra Bulotienė yra "kalba buvusi tokia nemo- riau stiklelį už save mažės-:
oera
-----*- Publikos su- į Svečiai išsigandę sukilo, vieš
"Žiburėlio” atstovė. Mask rališka, kad jis negalėjo nį, išvoliojau purvynėlį
„Jį uži^riH^0 gana daug ir mato- ni spruko pro duris lauk, ki- Sioux City, Iowa.- ”Kelei mą Fall River merginos Duvos ir Petrogrado studentai klausyti ir turėjo išeiti.” save didesnį...”
Vargšai jmas buvo visų užsiganėdini-| ti į kampus susigrūdo, tuo vvje” jau buvo rašyta apie kos Peremebidos. Jam yra
proga prašyt gubernato
atsisakė priimti aukas nuo Užklaustas, ką kalbėjo, jis žmonelės.
Po teatrui
buvo
ba- tarpu
Nuo tu
mokvto; JPas- parmuštasis pasikelia
iškilusį čionai gyvulių sker riaus dovanot jam gyvastį,
Yčo draugijos. Dabar juos atsako: ’T'
Dievą sulygino su jų, kurie juos per du tukVakaras gerai nusise- po stalu, iškeldamas ant gal- dyklose darbininku streiką.
Retkovičius atmetė
šelpia "Žiburėlis.” Tuo bu asilo pasturgaliu.” Nors to- tančiu metų mokina, nieko
ir kuopai liko pelno 12 do-, vos visą stalą su visais val- Streike dalyvavo apie 700 tečiaus
du "Žiburėlis” yra šelpimo kių išsitarimų ]kalbėtojas
ir nebeišmoks.
Gi
iT1?™!,
kas 1priduoda
veikiangiais ir1 gėrimais,
trenkia
jį lietuvių. Streikas tęsėsi nuo visokius malonės pasiuliji______
v__ geresnio
1
•
_____________
•
1
•
1
■s
ZV.-I
3
~
?
_
X
~
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•
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įstaiga. Dėl "Žiburėlio” bus nevartojo, bet kas uždraus į parengtus socialistų susi tiems . draugams, energijos | nuo galvos žemėn, pradėjo 22-ros dienos vasario iki 3 mus. Jo egzekucija įvyks
leidžiama krivūlė per L.Š.F. aklam fanatikui meluoti? rinkimus,
į baisią revoliuciją, daužyda- dienai kovo. Darbininkai sąvaitėj pradedant nuo 12 d.
kur ištikrujų tolesniai darbuoties.
kovo š. m.
Centrą, bet, tuo tarpu,
Tai, prie ko veda kunigų daug ko naudingo savo gy Jau pradeda biski atšilti!mas ir mindžiodamas viską, i laimėjo. Kompanija pripaži
Brooklyno apygardose bus dora! Iš laisvos šalies jie venimui gali pasimokinti, ir žmonelės po sunkiu žie-jkas pakliuvo, ant galo su-Į no jų reikalavimą: pakėlė Retkovičius turįs Rusijo
renkamos aukos ir "Žiburė nori padaryti despotišką lankvties jie bijosi.
mos vargų pradeda biskį at- griebęs kur tai šluotą, užsi- algą nuo 19 ant 21c. už va je tėvus, pačią, keturis bro
__ ________
•_ Y*žiemą
__ _ dar
i  Čšoko
aIza nnf
liui,” skyrium nuo aukų į L. Rusiją. Gėda visiems lie Nesenai čia buvo LSS. 203 įi sigauti.
ant c*F<jlrx
stalo it*
ir eonlzio
šaukia:• landą ir dabar darbininkai lius ir tris seseris. Jis yra
Per_visą
Š. Fondą.
tuviams turėti tokius vado kuopos diskusijos, temoje bai buvo kuone visai apsis "Aš dabar esu didelis socia į dvi sąvaites dirbs tik 80 stačiatikis ir stačiatikių po
pas Sabestijonas Karpenko
Žemaitė, be to, dar kvie- j vus.
”ar katalikas gali būti so toję, dabar pradeda dirbti. listas, prieikite prie manęs, valandų.
lanko
nuteistąjį.
visiems
bus
galas!
”
Bet
čiama kalbėti Lietuvių Mo-! Dabar vyčiai su kunigu cialistu.”
Klausimą išdis- Kitokių darbų čia beveik nė
Darbininkų
vienybė
ir
so

S.
terų Progr. Sus. Pirmos deda paskutines pastangas, kusavus nubalsuota, kad ne ra, kaip tik lentų pjo vykios. viens muzikantų prišokęs lidarumas leido jiems taip
prakalbos L.Š.F. įvyks jau kad į Minersvillę negalėtų gali. Bet matomai katali Pirma mokėdavo už 10 va numeta "revoliucijonierių” trumpu laiku savo kovą lai
šį nedėldienį, antros (mote^ pasirodyti netik kun. Moc kas korespondentas parašė landų darbo $1.75, dabar pa nuo stalo žemėn, kiti jau at mėti.
Union City, Conn.— Va
F. R—nas.
rų), apie utarninką ar sere- kus, bet nė kitas kokis nors į laikraščius atbulai. Reda kėlė 25c. daugiau. Mat pra nešė ir virves, tai puolėsi
sario 28 d. čia buvo vestu
dą.
kalbėtojas be kunigo leidi-! kcijai padarius pastabą, ir gyvenimas ir drabužiai prie parblokšto ir surišo, ir
vės Vinco Narbudaičio su
Manoma, kad su prakal mo.
jis atšaukia savo "apsiriki brangus, iš $1.75 į dieną al pašaukė policiją. Nelaimin East Chicago, III.— Vasa p-ie Mare. Čeikiute. Vestu
bom reikės užtrukti apie' Darbininkai, ar nelaikąs mą.” Kas-žin ar taipgi ap gos su šeimyna jokiu budu gas revoliucijonierius už na rio 27 LSS. 201 kuopa statė vės buvo tikrai katalikiškos,
mums susiprasti ir nusikra sirikimas buvo, kad vietoje negalima buvo žmoniškiau i kvynę belangėje turėjo už-! scenoje vienaveiksmę dra lyg toj dainuškoj "Atvažiapusmetį.
simokėt $22.80.
mą "Penktas Prisakymas.” vo meška su alučio bačka”
gyventi.
Svečiai visi sveiki. Že tyti nuo savo sprando tos 203, padavė 34 kuopa?
juodosios
armijos
leteną,!
Veikalas
atvaidinta labai apdainuojamos. Prisilinksmaitė atvažiavo — kaip tik
Išgabenus jaunavedį kalė-!
Nors ir katalikiškai, bet Šis miestelis nepratusiam
kuri
nori
užgniaužti
kiekra žemaitė, apsigaubusi sketaip žioplai viešai meluoti, labai keistai išrodo: triobos jiman, jaunavedė irgi pra gerai. Po vaidinimo buvo minusiems kai-kuriems net
petaite. Jau išanksto gali- jvien3 laisvesnę minti. Jei- tai negražu.
ir gatvės stovi nuo žemės 8 deda gydyt savo širdies monologų ir deklamacijų, daktaras prisiėjo šaukti,
ypač malonų įspūdį daro de kad alkoholiaus nuodus iš
ma sakyti, kad ji papasakos £.H ™es „ apsileisime, tai ir
Kitur lietuviai pradeda pėdų augštumoje, t. y. ant skausmą degtine, bet begy klamacijos mažos Čeknių pumpuotų.
Veseiliota net
dauer idomių darbelių apie visai ,uzsl^fs ant musų vėl bruzdėti rinkime aukų šulų užkelti. Mat upėj van dydama apmiršta. Vėl triu
klerikalus
i sprando Romos agentai,
Onutės.
A.
Valaskas,
J.
tris
dienas.
O kiek po tų
duo kas 24 valandos pakįla kšmas, vėl bėgiojimas, vie
nukentėjusiems
nuo
karės
Genzelis
ir
O.
Dargiutė
su

žemaitė, tuo tarpu, apsi- Jodęl turime neapsileisti ir
linksmybių paskui ašarų?
ant 10 pėdų, tai visas mies ni vandenį pila, kiti keikia
gyveno pas Daunorus o Bu-^1™ ®10s.saIles ?.moni5i tū šelpti, bet kasžin ar musų telis, tuomet išrodo plaukio ir ant visko pyksta, o aplei- lošė triologą "Darbininkas, Tai vis katalikiškai.
lotai pas L.Š.F. Brooklyno :ses’. įuHas V*!’?. arm«a lovvelliečiai atjaus savo bro jančiu ant vandens, o kada ■ stasis meilužis atsiklaupęs Kapitalistas ii’ Laisvė.” At
Dievo Vaikas.
skyriaus kasierių p. Marti-; PrJ.e^a Jaa mtndziot. _ _ lių vargą ir nelaimę ir taip- vanduo nuslūgsta, tai vėl raudoja: "Kam as tave ap likta gerai.
•
.
c
.
iv; morcvi Iiopioi T!
Zi Tt?i
Minersviliečiai
Atsimin
 pat paskubės jiems pagelbė visas išrodo iškeltu.
leidau, aš be tavęs dabar Ši kuopa ikišiol mažai ką ATSAKYMAS „RAMY
naktį.
L. P.
kite, kad šitas miestukas] ti. tai kol-kas sunku spręsti.
dingsiu...”
veikė, bet dabar pradeda
BĖS MYLĖTOJUI.”
Nuo Naujų Metų čia už
laisvas j'au nuo 20 metų.! Reiktų raginti ir žadinti.
krutėti
ir
šis
jos
pirmas
žin

MINERSVILLE, PA.
Bet
tos
nelaimingos
ves

Pinavijos žiedas. darė smukles, gal kiek ir
Niekas čia nesikėsino ant Į
tuvės tuomi da neužsibaigė. gsnis gali būt sveikinamas. Jeigu žmogui kas nors gal
girtuokliavimas sumažės.
Begėdiškas vyčių darbas. žodžio ir sąžinės laisvės.!
voje negerai, tada visa
Jaunavedžio švogeris suren
EAST ALT0N, ILL.
Meištų Tamošėlis.
Socialistų kuopelė prade ka da likusius svečius ir nu
Bus įdomu „Keleivio” Savo nuomonę kiekvienas
bėda kitiems.
skaitytojams žinoti, kokią galėjo skelbti visai nevaržo Darbininkus laiko kaip ka da augti. Jau turi 15 na siveda pas save stubon, kur
„Keleivio” No. 6 tilpo ko
linius.
rių.
E. Blaškevičius. vėl prasideda gėrimas ir
karę pradėjo kamašinė ar mas. Tik pastaruoju laiku
Kewanee, UI.— Vasario respondencija iš Springfielmija su progresuojančiais juodoji armija puolėsi ši Lietuvių šiame miestelyje
dainavimas. Čia vėl vienam į 28 ryte ant gelžkelio atras do, III., kurioje ”Ram. Mylė
tas šventas teises Minersvil yra tik viena šeimyna.
žmonėmis.
WEST LYNN, MASS.
svečiui pasitaikė apsikabint ta vos gyvą -Jurgį Karpavi tojas” tarp ko kito bandė
lės
lietuvių
mindžioti.
Už

Vasario 23 Minersvillės
Fabrikų yra dvi. Vienoj
karštas pečius, nusideginęs čių. Jį pagavo traukinys ir aprašyti ir „Bangos” drau
Sukruto šelpt Lietuvą.
lietuviai parengė trečią pra puolė nelyginant kaip tas dirba kasyklų darbininkams
nagus, perpykęs parverčia gana skaudžiai sužeidė. Nu gijos vakarėlį. Ir ko jis ten
juodvarnis
su
išalkusiais
sa

Galų-gale
Lyno
lietuviai
kalbą kun. M. X. Mockui,
įrankius, kitoj amuniciją.
pečių ir išbarsto degančias gabenus jį ligonbutin reikė nepamatė savo "Ramybės”
kuris kalbėdamas išrodinė- vo vaikais ant nekaltos au Amunicijos fabrikoj dirba suprato reikalingumą mesti anglis ant grindų. Kol už jo nupiaut sutrupintą ran akyse:
ja, kaip juokingai parašytas kos.
dieną ir naktį. Darbui taip šalin partyvišką neapsiken- gesino degančias grindis, I ką.-. . Vis
. _tai. girtuokliavimo
„■ .
„Ir saliuninkų su pilnais
Gėda
mums,
gėda,
darbi

timą
tokiame
svarbiame
ir
šventas raštas — Biblija,
einant mašinistai pareikala
daugelis
apdegino
sau
na-j
vais
}
aL
,
P
nes
kelias
sąvaikišeniais degtinės,” ir buk
kuria pasiremdami Romos ninkai, jeigu leidžiam tai vo 8 valandų darbo dienos ir bendrame reikale, kaip šel gus ir sunaikino čeverykus. i
mastasuzm°“ smuklininkai užėmė pirmas
juodai
armijai
liuosybę
minketi $104.00 pabaudos už
agentai mulkina žmones sa
pripažinimo jų unijos. Kom pimas nukentėjusių nuo ka
džiot
po
kojų...
rės
lietuvių.
To
prirodymu
Tai
mat
kokios
musų
tam-1
pardavinėjimą svaiginančių vietas; ir inteligentus su
vo naudai. Kritika to neva i
panija pasišaukė juos ir pa
J. Ramanauskas. kėlė 10 nuošimčiu algą to yra visuotinas susirinkimas, siu žmonių vestuvės.
gėrimų. Mat laikė krautu bonkomis besimokinančius
švento rašto žmonėms labai
ir pagaliaus
patinka ir daugumui klau
kiomis išlygomis, kad pasi kuris įvyko 5 d. kovo š.m.,
Koks gali būti tolimesnis vėlę, tai joje padaręs buvo astronomijos
VVATERBURY,
CONN.
pirmeivį
raginantį
išsigerti
sytojų nutraukia prietarų
rašys ant kontrakto, jog iki kame išrinkta atsakanti as gyvenimas tos jaunavedžių ir slaptą ”spikyzę.”
ir prašantį, kad už jį balsuo
Pavyzdingos vestuvės.
uždangą nuo akių. Publi
15 d. rugpiučio (augusto) menis komitetan, kuris su poros — tai jau nesunku
”Kel.” Korespondentas. tų į mainerių konferenciją.”
ka rinkosi į prakalbas gana
Kovo 7 d. civilišku šliubu š. m. nestatys jokių savo rei rengs fėrus, kurių atneštas permatyti.
skaitlingai ir rimtai klausė susirišo šeimyniškan gyve kalavimų. Beto iš pakeltų pelnas skiriamas nukentėPerskaitęs tokią kores
Tai matot, kokią "galy
si kalbėtojo aiškinimų. Tas ni man Jonas Karpavičia su 10c. atitraukiama da 5c. ir jusiems nuo karės. Tą pa bę" turi Dievo palaiminimas ! Saratoga, N.Y.— Vasario pondenciją, skaitytojas gal
išgąsdino Romos agentą, p-le Konstancija Skestiliute. tie pinigai bus atiduoti tik čią dieną buvo tuo tikslu pa "septinto sakramento...” O 23 d. šičia nusižudė policis ir pamislytų, kad ištiesų
kad tamsus jo parapijonai Nors jaunavedžiai ir nepri išsibaigus kontrakto termi rengtos ir prakalbos. Kal kokią da gėdą daro lietuvių tas apžiojęs net dvi gazo Springfieldo
pirmeivių
nepamatytų tikros teisybės, klausė prie jokios laisvama nui. Jei katras pames dar bėjo F. J. Bagočius. K. Čes tautai tokios katalikškos pervadas. Priežastis nusi draugijoje susispietę tokie
žudymo, sako, buvo prasika- negeri nariai.
kas neišvengiamu budu tu nių organizacijos, bet būda bą, arba užveizda»ašalins, nulevičius ir K. Šidlauskas, vestuvės!
Todėl šiuoziravimas. Mat kitur poli- mi ir paaiškinu, kad "Ramy
rėtų pakenkti jo bizniui. La mi abudu laisvų pažiūrų tas tų atitraukti : is algos L.Š.F. kasininkas. Kalbėto
Pakalniškis. cistai gaudo kaziminkus, o
biausia nugąsdino Romos žmonės ir sutartį vesti šei nuošimčių negauna.
Visą jai aiškino apie liūdną ir
bės Mylėt.” viską pamatė
čia patįs tiek kaziruoja iš savotiškai,
agentą tas, kad kalbėtojas mynišką gyvenimą padarė tą kompanijos pasiūlymą" baisų Lietuvos padėjimą ir
bet ne taip kaip
NASHUA, N. H.
pinigų, kad pralošę viską ištiesų buvo.
aiškiai publikai parodė, jog be jokių burtų ir "palaimų.” mašinistai vienok atmetė, apie reikalingumą šelpti nu
Mat "Ram.
pragaro, kur galėtų numi Taigi ir vestuvės buvo kaip tai antrvt ryte dirbtuvėj pa kentėjusius. Turiu pasaky Sunki ir ilga darbininkų nemato kito išėjimo, kaip Mylėtojas” niekuom negalė
nusižudymas.
kova.
rusių „dūšelės” kepti, visai tikrai civilizuotų žmonių, sirodė "notos," kad visi ma ti, kad Bagočius yra lietuvių
jo tame vakarėlvj atsižyMažiukas.
kalbėtojų
genijum.
Jis
taip
nėra. O darodyt ir sukriti- dagi be svaiginančių gėri šinistai atsiimtų savo algas,
Penki mėnesiai praslinko,
mėt, todėl jis bandė atsižykuot kun. Mockų, kad jis mų. Sukviesti artimiausieji nes nei vieno mašinisto ne sujudino, publiką, kad kuo kaip sustreikavę čia darbi
mėt nors savo koresponden
meluoja, negalima, nes jis draugai ir giminės blaivai reikia. Neką darysi, reikė ne kiekvienam ašaros vei ninkai kovoja už savo tieso- Elizaheth, N. J.— Šiomis cija. Bet ir čia nekaip jam
kalba pasiremdamas švent pasidžiaugė iš jaunųjų lai jo išeiti. Po keliu dienų lo dais riedėjo klausant jo kal tus reikalavimus su žvėriš dienomis čia apsivedė vie išėjo: Springfieldo visuo
raščiu, Rymo katalikų tikė mės, linkėdami geriausios kauto kompanija iš 200 ma bos. Aukų čia surinkta 90 ku kapitalu, bet tos sunkios nas lietuvis su nesenai iš ki menė pažįsta ir tuos narius,
jimo fundamentu. Taigi kloties jų gyvenime ir tuo šinistų pasirinko sau nuo dolerių, kas pas mus yra ne kovos galo da nesimato. Jau tur į čia atvykusia mergina. ir vertę pačios "Bangos”
griebėsi kitokio įrankio, kad mi užbaigta tas svarbus gy- lankesnius, jiems į pagalbą paprastu apsireiškimu. Kai- buvo šiek-tiek nustoję vil Baigiant vestuves jaunave draugijos, todėl jų akyse
sustabdyti prakalbas, nes renimo aktas,
privarė visokių plumberių, kurie aukavo net po $10.00. ties streiką laimėti, bet pri džiui i rankas patenka jau draugija palieka tokia pat
uždraust parapijonams, kad
Ištikro tuomi tai galima karpenterių ir paleido dar Yra didelė viltis, kad nuo buvus I. W. W. organizato navedės laiškas rašytas ki garbinga, kaip ir pirmiau,
neitų prakalbų klausyt, jau pasigėrėt ir palinkėt išmin bą nepaisant kiek tų "pigių • šių prakalbų westlyniečiai riui J. Smith’ui darbininkų tam jos meilužiui. Jauna bet į Ramybės mylėtoją žiu
negalima; nebijo nė mirti tingiems
jaunavedžiams darbininkų"
sveikatą
....... ........ v paliks ~pasidarbuos,
kad ne vienam ūpas vėl pakilo.
vedės taip įniršta, kad gau ri kaipo į žmogų, pas kurį
nos nuodėmės, eina ir klau kuolaimingiausio gyvenimo. bei gyvastį. Atėjusius pa- nukentėjusių nušluostys aKompanija išgirdus apie na sumišimą proto.
neviskas savo vietoje.
so.
W. M. Zavišius. siimt savo įrankius masini- šaras.
Lipčius. I.W.W. organizatorių unijos
J. A. Zagžeskis.
Varpučio Mylėtojas.
Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracije. neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.
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1$ AMERIKOS. Kunigo Dora

tėve, nes tai kvailystė. Tas
parodo, kaip tamsus vyrai
niekina moteris.
Amerika
"Keleivyje” buvo jau ra
skaitosi progresyviškiausia
NAUJA LIETUVIŲ PA šyta apie tai, kad St. Paul,
šalis pasaulyje, bet ir čia
RAPIJA.
Minn. 4 d. kovo moteris var
lio popieros juostelės žo
Phonantographas.
vyrai nenori da pripažinti
du
Agnieška Dudek bažny
Scrantono anglų dienraš
moterims balso visuomenės Kai" jau minėjome, ši bal džius aiškiai perskaitomu
čioj prie altoriaus nušovusi
reikaluose.
Socialistai su są nufotografuojanti maši raštu. Čia stenografistas tis ”Scrantonian” paskelbė, lenkų kunigą Jazdžewskį.
'tuo nesutinka.
Jie sako, na likosi išrasta Leono Scot- tylomis kalba į aparatą, o kad prokuroras W. J. Hand Priežastis to tikinčiosios
kad moteris yra toks pat t’o 1858 metais. Žinom, jog, aparatas trumpraščio ženk padavė prašymą teismui, moteriškės darbo tik dabar
žmogus, kaip ir vyras; ji tu balsą girdėti mums leidžia leliais užrašo .žodžius, pas kad tasai išduotų čarterį pradeda paaiškėti. Nušau
ri taip-pat dirbti, valgyt, tu tik balso garsais sujudintos kui iš trumpraščio perrašo ”for Lietuviszka Tautiszka tasis kunigas klebonauda
ri klausyt įstatymų, todėl oro vilnįs, kurių virpėjimui paprastu raštu. Stenogra Katalikiszka Parapija, Po mas Minneapolise pridaręs
ji privalo turėt ir balsą tų atsimušant į ausyje esanti fijos darbas liekasi nereika Vardu Apveizdos Dievo so- tiek purvinų skandalų, kad
Gliassografas yra ciety,” t. y. naujos parapi gėda ir rašyti.
įstatymų daryme, taip-pat bubnelį, virpėjimus perduo lingu.
Galų-gale
kaip vyras. Kuomi gi vy dantį smegenų dirksneliams labai sukomplikuotos kon jos organizacijai. Laikraš i už išgėdinimą savo parapirai geresni, kad jie gali kra (nervams) ir tie nervų vir strukcijos aparatas, abel- tis vardą paduoda lietuvių jonkos, pas kurią buvo pa
štą valdyti, o moteris ne? pėjimai leidžia mums, t. y. nam vartojimui kol-kas yra kalboje nors ir su zeceriško- šauktas su "ponu dievu”
— Sustok, vaike, niekus protui arba sąmonei atjaus perdaug ekspensyviu, ypač komis paklaidomis ir paaiš kaipo pas mirštančią ligonę,
kalbėjęs. Jeigu bobos pra ti balso įspūdžius. Jeigu kuomet šių dienų visuome kina, kad tai nauja lietuvių likosi jis iš vietos prašalin
dėtų viską valdyti, tai tik balsas pagimdo oro vilnių nė daugiau lėšų ir triūso de parapija bus neprigulminga tas, nes tas jo darbas papik
nuo vyskupo Hobano.
Ją
rai butų svieto pabaiga.
! vibraciją, tai tą vibraciją da karės reikalams, blėdin- oragnizuoja
tino ir fanatiškiausius kata
atsimetę
nuo
— Klysti, seni! Vyrai pa Leonas Scottas ir užsigeidė gų pragariškų mašinų da šv. Juozapo Lietuvių para likus.
saulį valdydami greičiau ga kokiu-nors budu pagauti ir rymams, kad naikinus žmo pijos dalis lietuvių, kurie ir
Prieš kelis metus tūla mo
li išsiskersti. Tik pažiūrėk, į užlaikyti, kad galima butų nijos triūso produktą. Te bažnyčią jau statą prie N.
teriškė
buvo padariusi pasi
čiaus
faktas
faktu
lieka,
kas dabar dedasi Europoj: kada nori vėl ją ore pagim
Summer
st.
Po
peticija
rei

: įsitaisę žudymo mašinas ski dyti. Jisai dėlto padirbo kad žmonija, siekianti pasi- kalaujančia čarterio pasira kėsinimą ant to ištvirkėlio,
na vieni kitus, kaip šieną! aparatą, susidedantį iš triu- liuosavimo nuo darbo sun šo: Mikolas Noruszius, Pe norėdama atkeršyti už jos
Per amžius tvėrė turtus, bos, kurion įnėjus balsu pa kumų eina prie savo siekio tras Liniauskas, Jonas Paš doros ir vardo garbės nu■ prakaitavo. Statė miestus, o gimdytos oro vilnįs drebina dideliais žingsniais, sumu- kevičius. Juozapas Tamuliu- skriaudimą, bet jai nepavy
užėjo pakvaišimas — vėl gale triubos pritaisytą plie šant tą graikų filosofo Aris nas, Juozapas živatkauskas, ko. Dabar gi Agnieška Du
maišo viską su žeme! Ar ninį plieno adatėlę, kuri totelio nuomonę, kad be ver Albertas Andriukaitis, Jo dek būdama baisiame varge,
tas da neparodo, kad mote savo smailagaliu atsiremia į gų gyvenimas negalimu yra. nas Kasparavičius, Motie i kad kreipėsi prie kunigo
Jezdževskio, kad turėtų suSibilius.
rims reikalingos lygios tei metalinį volelį, aprūkytą
jus Krikščiūnas ir kun. Sta simylėjimą bent jos kūdi
liepsnų suo
sės? Jeigu kareivių moti rūkstančių
nislovas B. Mickevičius.
kiui, kurio tėvu jis yra, ku
nos turėtų balsą, aš tave už džiais; volelis paleistas juBUDDOS
GIMIMAS.
nigas
apskelbė ją beprote.
tikrinu. tėve, kad šiandien dėjiman sukasi ant savo
Moteris kreipėsi teisman,
ALIEJAUS TRUSTO
Gal kas girdėjo, jog Budtos karės nebūtų. O ar tuo ašies ir palengvėle iš vieno
bet
teismas apgynė kur.igą,
KiekVIEŠPATAVIMAS.
met Europa nebūtų laimin j galo slenka kitan; adatėlė da gimė 550 kartų,
turintį
užtektinai pinigų,
oro vilnių drebinama vole vienam pasirodys, iog tai
gesnė?
Europoj siaučiant karei kad įstumus į prapultį ne
— Eik šen, vaike, arčiau! kas. ba būti vyru tuomet ne — Maike, tu vis už bobas liui besisukant braižo ant negalimas dalykas, Vienok reikalaujama labai daug
Šiandien aš noriu pasikalbėt būtų Jau jokio išrokavimo. ir gana. Bet aš tam prie jo grabutes vietomis giles tuoj prieina atsiminti, jog benzino dėl automobilių, or laimingą motiną. Moteriš
— Palauk, tėve...
su tavim moksliškai.
šingas. Aš net ir gazietoj nes, vietomis lėkštesnes, ne Budda tiek kartų gimė, laivių ir kitokių mašinų. kė nerasdama kitokios teis—
Šarap,
kada
aš
kalbu!
— Labai gerai, tėve!
skaičiau, kad boboms nerei priklausmiai nuo oro vilnių bet tik Buddos mokslo pase Tuomi pasinaudodamas Ro- svbės už paskutinius $4.75
— Maike, vakar aš visą Ar tu žinai, kad tokie snar kia daug mokslo, ba kaip pa- smarkesnio bei silpnesnio kėjai tikėjo, jog jų pranašas ckefellerio ”Standard Oil kokius da turėjo nusipirko
Mat, Co.” Trustas, visą benziną revolveri ir atvažiavo iš Mi
vakarą galvojau apie socia gliai, kaip tu, tik ir gadina j siekia mokslą, tai nenori spaudimo. Taigi norėdami tiek kartų gimęs.
visą
biznį.
Norėdami
mer

lizmą. Čielą paintę šnapso
vaikų augitnti. Ir aš pats išgirsti pakartotinai tuos buddizmas pradėjo platintis siunčia ten ir už jį gauna di neapolis į St. Paul, kad atišgėriau, kad smegenis ge goms įtikti, pradeda kalbėti žinau, kad tas teisybė, ba garsus, kurie ant balsogra- tarp žmonių, ką tikėjo, jog dele kainą. Amerikos auto monijus už savo baisią
riau veiktų, mislinau ir šiaip apie moterų reikalus, nors katra tik merga mokslus iš finio volelio išbraižė grabu mirusio žmogaus vėlė persi mobilistai dabar taipgi yra skriaudą. Ir tas jai pavyko
ir taip, bet vis man išeina, patįs apie tuos reikalus nie eina. ta vaikų ir neturi, o tes, paleidžiame voleli judė- kelia gyventi arba į kito priversti mokėt 21c—24c. už gerai. Ji atsiduodama po
kad jūsų mokslas negeras. ko nesupranta. Bobos pri kur tik nemokyta, tai tenai jiman, įstatome gale triubos žmogaus kūną, arba į kokį galioną, kur pirma mokėjo licijai ir žinodama, kad ją
esančią adatėlę išbriežton nors gyvūną, anglą ir net tik 9c. Trustas iš to daro laukia baisi bausmė, ji spin
— Bet kodėl tu, tėve, nie siklauso tokių kalbų ir pra didžiausis pr.lkas.
dėjo džiaugsmu, kas parodo,
kad negali pagalvot, be šna deda riesti nosį. Parėju — Taip, tėve, tai yra ki grabutėn, o jai bešokinė- i negyvą daiktą. Ačiū to miliionus pelno.
kiek daug nelaiminga turėjo
pso pagalbos? Jei paniąs- sios namo nė dišių nenori tas pavyzdis, kad mokslas jant nelygiu grabutės du kiam tikėjimui, kuris nesve
Kongresmanas Britten kentėti dėl padarytos jai
mazgot.
Apie
savo
tiesas
tytum tyru protu, tai gal to
j reikalingas. -Juk turėti ne gnu pasidaro vėl oro vilnių timas buvo ir lietuvių bo Įnešė bilių. kad uždėt muito skriaudos, kad atmonijimas
kalba.
Pastarais
laikais
lau klaidingų nuomonių pas
turtingam žmogui daug vai vibracija, kuri iš triubos čiams, ir susidėjo padavi 50c. ant kiekvieno galiono, taip saldus jai buvo.
jau
net
ir
draugystes
savo
tave nebūtų.
kų. tai didžiausis vargas, veržiasi ir atsimuša į musų mai apie 550-kartinį Buddos išvežamo benzino. Trusto
pradėjo
tverti,
mitingus
da— Kad be šnapso, vaike,
: bet apsišvi°tusios moteris ausies bubnelį, ir tuo budu užgimimą, t. y. apie 550 kar itekmė Kongrese yra tokia,
rvt.
Ar
tai
matė
kas
ant
WHITE STAR LINE VE
mano protas visiškai nedir
moka nuo to vargo apsisau- musų sąmonėje pagimdo vėl tini tūlos vėlės persikėlimą kad bilius vargiai pereis.
:
svieto
tokį
pasileidimą?!
tuos
pačius
įspūdžius,
ko

iš
vienos
savo
buveinės
i
ki

ŽA AMUNICIJĄ.
ba. Visai kas kita, kada ge
got.
Aš
vyras,
ir
tai
prie
jokių
kius
gimdė
kalbos,
dainos
tą,
kol
ji
pagaliaus
neliko
rai išsigeriu. Tada smegeAnglijos valdžia paskyrė
nepriguliu, iš — Vaike, tu bedieviškai ar muzikos garsais pagim- Buddos vėle. Toji Buddos VILLA GAUSIĄS PAGELnįs galvoj pradeda judintis, draugysčių
BĄ.
kalbi.
Dievas
sutvėręs
pir

vėlė savo kelionėj tarp kit Poni M. H. Wright, kurios White Star Line laivus veži
kilti, ir mislįs tuomet skren skyrus tik parapiją ir lietu mutini žmogų pasakė: veis-j doma oro vibracija.
ko buvo 20 kartų kaipo die-• į' vyras likos užmuštas Mexi- mui amunicijos iš Nevv Yorda kaip varnos. Tada, ro višką vaiską, kurio aš esu kitės ir dauginkitės. Todėl
Balsografas.
vai Sekra ir kiti, o taipogiA koj, o ji pati buvo priversta ko i Angliją. Paprastos
dos, žmogus viską žinai ir generolas.
kas
neturi
vaikų,
tas
nepil

Kartą
mums keliatui į keturis kartus kaipo Maga- nėr 9 dienas keliauti su Vil prekės nebus priimamos.
nebijotum stoti ant kritikų, — Ar iau pabaigei?
do
Dievo
prisakymo.
draugų stovint Philaaelphi-1 Brama. Kai-kurie mano, ios kareiviais, daug turėjo Dabar New Yorke tos lini
kad ir su didžiausiais socia — Orait, gali kalbėt.
ar
Į
—
Bet
mokytas
žmogus
— Tėve, ar tau patiks,
jog
keli-kartinis tos vėlės iškentėt. Vilią jai išsitarė, jos laivai yra perdirbami
jos
gelžkelio
stotyje
ir
lau‘
listų generolais.
tinkamais amunicijai vežio
nepatiks, bet aš tau pasa gali Dievą apgauti, tėve. Ir
— Socialistai generolų ne kysiu, kad tu norėjai kalbėt tie, kurie ji apgauna, yra į kiant valandos traukinio iš sugrįžimas į Maga-Bramos jog jis manąs užpult Ameri ti.
ėjimo. patėmijom kaip prie kūną rišasi su tūlomis perturi, tėve.
moksliškai, o nukalbėai vi daug laimingesni, negu tie,! sienos prikaltoj stiklinėmis versmėmis tų žmonių gyve kos miestą ir tuomi privers
— Kaip-gi neturi! O Ba- sai kvailai. Tu nukalbėai kurie aklai pildo jo įsaky
ti Ameriką įsikišt į Meksi
durelėmis spintoj sukrutėjo nime. kurių ainiais buvo kos reikalus. Tada Japoni ROOSEVELTAS ”NERUgočius, Smelstorius, Michel- taip, kad kvailiau jau ir ne mą.
NYS.”
kokia tai sulenkta lyg voro buddizmo pasekėjai. Ko ja ir Vokietija užprotestuo
sonas, Pruseika ir Grigaitis galima.
— Bet jeigu visi Dievą ap koja
viela, kurios gale kil- kios buvo tos perversmės, siančios prieš Ameriką. To
Roosevelto sekretorius
kas, jeigu ne socialistų ge — Maike, aš protestuoju gaudinėtų, tai svietas išnykpeiėn įkištas paišiukas. Žin sunku mums pasakyti. Tos kiu budu jis manąs nuverst pranešė Illinojaus ir Massanerolai ?
prieš tave. Tu užgauni ma ! tų.
perversmės galėjo rišties
chusetts republikonams, jog
— Klysti, tėve!
Jie tik no generališką stoną!
— Svietas, tėve, vistiek geidumo vedami prieiname taip su svetimų kilčių už Carranzos valdžią.
artyn
ir
matome,
kaip
ta
jis nepavelinąs savo vardo
kalbėtojai, rašytojai, bet ne — Tėve, tvlėk, kada aš turės kada nors išnykti.
plūdimais, taip su gamtiš
vartot Republikonų konven
generolai. Juk jie tokių kalbu!
LAIMĖJO STREIKĄ.
Jeigu musų žemė nesusitiks nematomos spėkos valdoma kais atsitikimais.
Padėplieninė
ranka,
tarsi
išsila

kardų nenešioja, kaip tu. tė — Orait, gohet!
Philadelphia, Pa.— Po cijoj. Mat nekurie republi
su kita kokia nors planeta,
kim, senovės žmonių pada 2-jų
vinęs
raštininkas
pasisma
ve.
sąvaičių streiko Phila- konų politikieriai apsiskel
tai su laiku saulė turės už
—
Tu,
tėve,
niekini
mote

vimuose
galėjo
užsilikti
pa

ginus
aiškiai
paišiuku
nuo
— Orait, vaike, dėl šito aš ris užtai, kad tau tenka tan gęsti: žmonės neteks švie
delphijos kriaučiai sugrįžo bė, jog jei juos išsirinksią
sakojimai
apie
nuodugnes
volelio
atsivyniojančios
posu tavim nesiginčysiu; te kiai su gaspadinėmis susi sos, užviešpataus amžina
darban savo kovą laimėję. delegatais, tad jie balsuosią
permainas
jų
gamtoj,
kada
oieros
juostelės
užrašė
trau

gul jau bus ir taip, kaip tu pykti. Jeigu tu susipyktum naktis, o nuo šalčio visas
Dabar visi vienodai dirbs už Rooseveltą, kad padarius
nuo
tos
permainos
atsimai

kinio
išėjimo
valandą!
sakai, bet jūsų mokslas vis- tiktai retkarčiais, tai galima i vanduo ant žemės pavirs i
po 51 valandą į sąvaitę ir į jį republikonų kandidatu.
nydavo
visas
tūlos
apielintiek no gut, Maike.
butų tau da patikėti, kad ir ledą. Ir kada mes tai atsi Dvidešimtame šimtmetyj kės gyvenimas. Panašios 4 sąvaites gaus 1 dol. vir
— Kodėl?
gaspadinės kaltos. Bet ka menam, tai pasirodo, kad mes esame su stebuklais milžiniškos permainos tarp šaus algos. Bet svarbiau I KETURIAS VALANDAS
— Todėl, kad jus norit bo dangi tu niekur nesi išgy j tas Dievo įsakymas ir ne taip apsipratę, kad ir čia ko kito nešė nuolat atsikar sias laimėjimas, tai pripaži ATMAJORAVO KETU
boms duoti tokias pat pro- venęs ilgiau, kaip sąvaitę, ir protingas, nes jis liepia pasižiopsoję į tą ”voro ko tojančias geologiškas gady nimas unijos. Butų geisti
RI MAJORAI.
na,
kad
kriaučių
unijos,
ku

žmonėms
vestis
ir
tuo
pačiu
ją
”
pripažinome
senovės
lie
vas, kaip vyrams. Aš pri visur susipykai, tai tas jau
nes arba iššaukdavo tvanus.
Memphis, Tenn.— Darant
pažįstu, vaike, kad jus esat reiškia, kad iš tavęs turi būt laiku veda juos prie išnyki tuvišką dievą Perkūną (ele Besiartinančioji ledų gady rių čia net trįs, susidėtų į šio miesto valdžios reorga
mo. Jeigu anksčiau ar vė ktrą) visogalinčiu, pasi- nė išstūmė visus gyventojus vieną Amalgamated uniją,
mokyti ir gudrus vyrai, ba labai prastas žmogus.
liau gyvybė vistiek ant že traukėm šalin, užimti tušty iš šiaurių pusės į pietus; nes kad ir tolesniai tos uni nizaciją viena diena rinko
ir kunigai bijosi stot su ju — Stap, Maike!...
net keturis kartus majorą,
mis ant diskusijų, ale ant ši — Tėve, nemaišyk man mės turi išnykti, tai kamgi bėmis paprasto gyvenimo. tropiškai gi gadynei besiar jos tarp savęs ėsis laimėji iki ant galo nepasiliko Thočia rupinties jos palaiky Nežinau ar daugelis tų ma tinant tūlų pietinių klonių mai gal niekais nueiti..
to punkto tai jus darot dide kalbos.
mas C. Ashcroft’as, vietinis
A. Dagis.
no draugų vėliaus pastatė gyventojams prisieina per
lę apmilką, kad boboms no i — Aš protestuoju! Tu mu?
bankierius ir laikraštinin
— Vaike, aš jau nebeži sau klausimą, kas valdo tą sikelti į šiaurius arba į kal
rit duot perdaug valios.
mane prastu žmogum vadi- nau, ką ant to atsakyti.
kas
ir išrinktas majoru. Jis
plieninę ranką, koks auto nus, nes tuomet klonių dau BULOTOS PRAKALBOS. užima vietą prašalinto nuo
— Tėve, tu nežinai, ką ni!...
— Na, tai eik namo, tėve. matas paliepia jai užrašyt guma tirlaukiais lieka. Gal Subatos, 18 d. kovo vaka vietos majoro E. H. Crump,
kalbi...
— Dabar aš turiu balsą
— Veideminut, Maik, ne ir aš kalbu, kas man patin Kunigija skelbia, jog Kri kaskart kitokias skaitlines? atsitikimai apie panašias re White Eagle Hali svetai kuris buvo šįmet išrinktas
Suprantama, kad atsakymų
Jersey City, N. J., kal keturiems metams, bet poli
pertrauk man balso.
ka, o tu, tėve, klausyk. Aš staus bažnyčia stovi ant uo į tokius klausimus reikia geologiškas gadynes ir ri nėje,
bės
Lietuvos
Šelpimo Fondo tikieriai norėjo įstatyt į ma
— Atleisk, tėve, aš ma- žinau, kad pas lietuvius yra los, kurios nei pragaro ga jieškot ne pas Perkūną, tik šasi su keli-kartiniu Buddos
surengtose
prakalbose
An jorus Ashcroftą ir neleido
pasirodymu, kaipo Maganiau, kad tu jau pabaigei. moterų, kurių pagirti nega lybės neįveiks.
išradimų srityj.
Brama. Gana to, jog kai- drius Bulota, senelė Žemai jokiam kitam užimt vietos
— Nausa! Aš turiu tau lima. Bet negalima ir rei Gerai! Tai kam jie nuo
Fonautografijos dėsniais kuriuose senuose airijonų tė ir A. Bulotienė.
kol nepalikta Ascrofto ma
pasakyt, kad bobos ir taip kalauti, kad jos butų doros lat rėkia, kad bedieviai baž
Jų,
kaipo
atvykusių
iš
to
raštuose
randasi
aiškiausios
joru.
Tą visą ”revoliuciją
remianties
Amadeo
Gentilli
jau turi viršų ant vyrų. ir tobulumo pavyzdžiu, ka nyčias griauja ir liepia ka
krašto,
kur
baisiausia
karė
vietos,
ką
rišasi
su
laikais
viena diena” padarė majo
Jes, vaike, aš tą gerai žinau, da iki šiol pas lietuvius bu talikams ginti ją? Jei baž- pagamino taip vadinamą
siaučia,
prakalbos
turi
būti
besitęsiančiais
prieš
ledų
ga

ro Crumpo ”prohibicijos”
"Gliassografą,
”
kuris
žmo—
--'i
—
uola,
tai
kunigai
ba niekas nėra perėjęs tiek vo vis tokia klaidinga nuo nyčia
labai
indomios
kiekvienam.
dynę,
—
tai
yra,
senesnės
klausimas.
Majoras Crump
daug burdų ir niekas nėra monė, kad moteriškei ne meluoja apie jos sugriovi agus kalbą užrašo fonetiš
Verta
girdėti.
geologiškos
gadynės
žmonių
likos patrauktas teisman už
tiek daug bobų pažinęs, kiek reikia nieko daugiau žinoti, mą, jeigu tikrai griūva, tai kų raštu. Kaip mintis val
padavimus
ne
svetimos.
sauvaliavimą, tisėjas pasky
do
musų
nervus,
nervai
rau

aš. Ir jeigu socialistai duo kaip tik pečius ir puodai. meluoja, kad ji neišgriaujaWALTHAM,
MASS.,
Rig-Vedo
ir
Avesta
kny

rė jo vieton T. McLainą, bet
menis. o raumenis ranką už
tų joms da daugiau valios, Tėvai mergaičių nė skaityt ma.
♦
STREIKAS.
gos
nurodo,
jog
pasirodys
tasai tuoj atsisakė, likosi jo
rašančią minties reikalavi
tai aš sakau tau šiur. kad aš nemokydavo. Buvo susidėledai
ir
šalčiai,
prie
ko
rei

Čionais
streikuoja
darbi

įpėdiniu R. A. Utley, bet jis
mus.
taip
Gentilli
’
o
aparate
tuomet užsivilkčiau sijoną jus net tokia paika patarlė :j St. Paul mieste tūla lenkė
kia
išanksto
prisirengti,
ninkai
Hodd
Rubber
Co.
įčia
pat tuoj buvo apskųstas
ir važiuočiau Chicagon i “Ožka ne galvijas, boba ne: nušovė prie altoriaus lenkų elektrinė srovė valdo štanI kunigą. Musų klerikalai tu- o-eles atliekančias rankos kad nepražūti. Tenai ran Policija streikierius labai ir priverstas atsisakyti, o į
švento Kazimiero seserų na žmogus.“
j retų pasiteirauti, ar neskai- funkciją ir užrašančias ant dasi ir apipiešimai. kaip tie nersekinia. ir keliatas jau jo vietą pastatyta minėtą
mą. Kaip tu gyvą mane — Aš tą patvirtinu!
Z. A.
buvo suareštuoti.
Ashcroftą.
išsivyniojančios nuo vole- ledai ištirpsta.
matai, aš pastočiau į davat- — Nėra kas čia tvirtinti.1 tė ji "Šakės.”

Noksiąs ir Išradimai.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu
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Pajieškau Elzbietos Karšauskaitės- 1 Pajieškau pusbrolio Juozapo MikąLIETUVOS ŠELPIMO FONDO
Šiaulių
I ločiaus, Kauno gub., Telšių pavieto,
Nameikšienės, Kauno gub., f
“ ________
KOMITETAS.
--------1 ,—Kretingos
•
Kurtavėnų miestelio, gyveno
parap.. Daktarų kaimo,
k,,..~,
LIETUVOS ŠELPIMUI pavieto,
Prezidentas
— K. Gugis,
Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, ar kas kas apie jį žino, teiksis pranešti ar
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
1840 S. Halsted st., Chicago, HL
New Yorke kovo 4 die
ba
jo
paties
meldžiam
atsišoukti.
ži
no
pranešti.
*
'
-----,Ji:
-----—
b
‘
;
HERR1N, 1LL.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtmę markę, o tu Vice-prezidentas 2) S. Mankus,
Jonas Plėškunas,
Juozapas Vasiliauskas,
(13) rėsi
ną įvyko Amerikos airių Liet. Nepr. Ukėsų Kliubas iš savo 1236 So. 22nd
Cor. 12th and Vine sts, Phila,P*.
didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
Daisy Town, Pa.
str., Philadelphia, Pa BOX 469,
SKR1PKŲ, HR1UBŲ, ir daugybą kitokių MUZIKAL1ŠKŲ INSTRU Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman»
suvažiavimas, į kurį su kasos aukavo $10.00; po stubas su
140 E. 19th st., New York, N. Y.
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
rinkta $22.96. Viso $32.96. Auk3Pajieškau Leono ir Liudviko Kun
Pajieškau pusbrolio Vinco Gavelio, koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas,
važiavo virš 200 atstovų nuo Į vo:
O. Ivanauskienė, K. Butkus, K. drotų, Purvinės kaimo, Šiaulių pav, Suvalkų
gub., Kalvarijos pav., Me Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
183 Roebling st, Brooklyn, N.T.
įvairių draugijų. Giedant Skužinskas, ir J. Žebrauskas — po Kauno gub. Girdėjau gyvena Phila- telių parapijos,
Barčų kaimo. Kas j) 5x6lį su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis
$1.00; J. Kučinskas, P. Giedris, V. delphijoj, ir Jono Vytausiko, Sneigių
žino malonės praneiti arba jis pats tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
airių kalboj tautines gies Gruzinskas, J. Povilionis. J. Gugas, kūmo, gyvena Chicagoj.
P. O. Box 511, Westville, IIL
lai atsišaukia.
(13) Rašykit tokį adresą:
Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius,
mes suvažiavimas likosi ati J. Adomaitis, Z. Adomaitienė, P. DePetras Dumša,
St Služelis,
229 N. 6th st., Philadelphia, Pa.
reškevičia, A. Jurkevičia, V. Jocys, 828 Albany st,
Roxbury, Mass. BOX 469
darytas. Kalbėtojais buvo J.
Daisy Town, Pa.
Iždininkas — K. Šidlauskas,
Lenkutis, J. Bendoraitis, A. Kur
. s. n diueilb
BROOKLYN, N. Y. 226 W. Broadway, S. Boston, Mass.
gana įžymias vietas Ameri tinaitis. A. Brazaitis ir K. Kilzaitis Pajieškau sesers Franės Bardzevi- Pajieškau giminaitės Petronės RuKasos Globėjai: M. Cėsna,
—
po
50c.;
A.
Pamata,
J.
Pušinaitis,
koje užimantįs asmenįs. Vi P. čeplijauskas, P. Bubinas, V. Ado čiutės, Kauno gub, Panevėžio pavie gevičiukės, Papiškių kaimo, Velionos Pajieškau apsivedimui lietuvaitės;
56 Market st., Brightan, Mass.
to, Razalimo parapijos, Demišiškių parapijos, Kauno gubernijos ir pa
palik turtingu.— Kam darJ. Gegužis,
si pasmerkė prez. Wilsono maitis, V. Rinkevičius, J. Gruzinskas, viensėdijos, taipgi dėdžių Juozapo ir
gali atsišaukti turtinga arba betur
28 Broadway, So. Boston, Mass.
Cernetis, A. Sabockienė, F. J aks Stanislovo, ir kitų giminių. Meldžiu vieto. Ji pati ar kas ją žino malo tė. Aš turiu turto savo užtektinai. bininkauti mieste, kuomet gali
politiką, vedančią Ameriką V.
J. Gerdauskas,
nėsite pranešti.
(12) Plačiau paaiškinsiu per laišką. Ku ūkininkauti tarpe savo tautie
tis, J. Pranis, F. Jokūbaitis. V. Zor- atsišaukti.
Severas Grigas,
New Britain, conn.
karėn su Vokietija. Airiai ckis, P. Ulevičius, J. Mačiulis, A. Si
rios gyvenat netoli, meldžiu ateiti ( čių ant puikios žemės? Rašyk
Juozapas Bardzevičius,
166
Saltanstall
avė.,
New
Haven,
Pinigus
siunčiant čekiais arba Momaitis,
J.
Kavaliauskas,
J.
Varkelis,
mano
fruktų
štorą
ir
susipažinti
ypatikisi, kad nuo vokiečių lai J. Senavaitis, M. Senavaitiene, B. Sydney Minės, Cape Breton,
tuojaus informacijų apie kolo ney Orderiais,
Conn. tiškai.
reikia išrašyt vardą
N. S. Canada.
nijas palei Rock Island Lines, Lithuanian National Relief Fund.
mėjimo priguli ir Airijos iš- Mickevičia, J. Labanauskas, M. RiPovilas Wareika,
Visus pinigus reikia siųsti vardo
Pajieškau Adomaičiukės, Engliš- 317 W. Broadway, So. Boston, Mass. Arkansas ir Louisiana. Mes ga
vaitienė, V. Lenkutis, A. Kerulienė,
Pajieškau brolių Kazimiero ir Pe
siliuosavimas iš po Anglijos J.
kasieriaus
per Finansų Raštininką
Sakalauskas, A. Ripinckas, J. Viz tro Nausėdų, Kauno gub, Raseinių kėlių kaimo, Mariampolės pav., Su
lime nurodyt, kaip prasigyventi T. L. Dundulį.
P. O. Btox 511, Westjungo. Kalbėtojai nurodė, girda, O. Jesinskienė, A. Zebraitis, pav, Naumiesčio parap. Sazkanių valkų gub.
su
mažu
kapitalu,
žemė
išduo

PRANEŠIMAS.
ville, III., kuris po kaucija $1,000.
Jonas Spreinaitis,
Parmarauskas, N. Andriuškevičius kaimo, taipgi Antano Butviečio ir
kad Anglijos siūloma Airi A.
Mano pati Amilija Paleknienė pa da dvejetų dagų į metus. Pui
So. Boston, Mass.
F. Starkis, P. Milčiunas, J. Jekutis, Petronės Sulskaitės.
Meldžiu atsi 291 4th st.,
jai ”Home Rule” (savyval- J.
bėgo. ir jeigu ji padarytų mano var kus klimatas, užtektinai saulė* LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ
Stankus ir M. Rauckus — po 25c. šaukti.
Pajieškau Kazio Kaupoko, Kauno de paskolą, aš nuo šios dienos sulyg ir lietaus; geri marketai. Leisk
da) yra žemiausios rųšies Viso su smulkiomis aukomis ($1.66.)
DRAUGIJA.
Mrs. Agota Nausėda,
gub.
Šiaulių pavieto, Gruzdžių parap. tiesų Mass. Valstijos neimu ant sa mums pagelbėt tau apsigyventi
— $32.96.
Pijus Giedris. BOX 20,
Bentleyville,
Pa.
Waukegan,
111.
humbugas, o kada kalbėto
vęs atsakomybės.
Supilu sodos. Meldžiu atsišaukti.
Aukas priėmiau.
ant
ūkės.
Rašyk
savo
prigim

Valdybos
vardai
ir
adresai:
M.
Paleknius,
Vladas
Pazarinskas,
T. L. Dundulis, LŠF. fin. sekr.
jas ištarė Airių patrijoto,
Pajieškau brolio Antano Kazakevi 1400 M str., West Cedar Rapids Ia. 15 Eastan avė. Hyde Park, Mass. toj kalboj pas L. M. Allen, Pas- Pirm. — Kaz. Vaitekūnas,
čiaus, Suvalkų gub, Mariampalės pa
Anglijos parliamento nario
822 8th st., Waukegan, III.
senger Traffic Manager, Rock Pirm. pag.
GRAND RAPIDS. MICH.
vieto, Pakuonio parapijos, Taurakie— M. Ambraziunas,
John Redmondo vardą, vi Vasario 18 d. Lietuvių baliuje su mio kaimo, gyveno Pittsburge. Kas Pajieškau Vinco Vėlyvio ir Vinco PLYMOUTH, PA.
Island Lines, Room 718, La
803 8th st., VVaukegan, III.
Skliuto,
taipgi
Vinco
Dulskio,
Jono
(5) Prot. sekr. — A. F. Sabecki,
soj svetainėje, kur buvo tū rinkta L.Š. Fondan $30. Aukavo: žinote malonėkite pranešti, ar jis Poškos ir Petro Kazilionio, visi Vil Nedėlioj, 19 d. Kovo, nuo 3 vai. po Šalie Sta., Chicago, III.
V. K. Liumas, V. Daukšys, J. Gu pats lai atsišaukia.
802 8th st., Waukegan, IIL
...................
>
lietuvių
pietų
bus
Neprigulmingos
kstančiai publikos, pasigir tauskas,
niaus gub., Trakų pav., Varėnos mies
A. Laurinaičius — po 50c.;
Jurgis Kazakevičius,
Fin.
sekr.
— J. Buksia,
parapijos
susirinkimas.
katalikų
REIKALAUJAM AGENTŲ
Brooklyn, N. N. telio. Meldžiu atsišaukti
do šnypštimas ir švilpimas. V. Kevežienė, J. Šeputis, V. Bekam 145 Green st,
502 Utica str., Waukegan, IIL
Memorial Buil"FAMILY” Teatre.
_____
Stasys
Kaziulionis
(12)
ugulniai pirkti (Wholesale) ir par Kasierius — A. Kripas,
A. Apačenka, M. Žilinskas, E.
ding ant So. Main gatvės, WilkesMat airiai Redmondą laiko pis,
Balčiūnas, K. Jakimavičius, B. AdaPajieškau brolio Jono Stelmoko, 1100 Exchange avė., E. St. Louis, III. Barre, Pa. Yra išrinkta specijalė ko davinėti visokias knygas, patentuo
776 Marion st., Waukegan, III.
tas gyduoles, Trejas devynerias, Per- Kasos globėjai — K. Dimša,
.Anglijai parsidavusiu.
i mavičius ir Žemiaus—po 25c. Smulkių Vilniaus gub, Trakų pav, Jėzno val
misija,
kad
ant
minėto
susirinkimo
Pajieškau savo vyro. Jono Katke
fumus, Britvas, Pustus, Gasinius ir
$1.45. Nuo pereitų metų surinktų sčiaus, Ličiškėnų sodžiaus, 15 metų
812 8th st., Waukegan, IIL
kuris prieš 10 metų paliko pakviest ir Rymo-katalikų kunigus. Gasolininius Prosus, Lempas ir kitus
Čia pat likosi priimta se aukų likusius 51c. viso pasidaro $5. Amerikoj. Kas apie jį žino malonės vičiaus.
M. Valentikonis,
Susirinkimas iš visokių atžvilgių bus
mane,
išvažiudamas
nežinia
kur.
Jis
reikalingus daiktus. Rašydami įdė
Baliuje surinkta 24.04c. Viso pranešti.
1346 S. Park, av. Waukegan, m.
kančio turinio rezoliucija: 96c.
Skovagalių kaimo, Simno parapijos, įndomus. todėl malonėkit atsilankyt kite 2c. štampą atsakymui.
(11) Maršalka — F. Norkius,
30 dolerių.
A. B. Telyčėnas.
V. Stelmokas,
visi
apielinkės
lietuviai.
Suvalkų
gub.
Kas
apie
jį
žino
ma

Lithuanian Mail Order House,
Leviston, Me.
”Mes reikalaujame, idant Aukas priėmiau. T. L. Dundulis, 62 Knox st,
919 8th st., Waukegan, III.
įžanga dykai.
KOMITETAS.
lonės pranešti arba jis pats lai at
3356 So. Halsted st,
Chicago, III.
LŠF. fin. sekr.
Susirinkimai atsibuna paskutinį neAmerikos pasažieriai butų
sišaukia.
.
(12)
Pajieškau pusbrolio Juozo ir pus
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mą va
BROOKLYN, N. Y.
Elzbieta Katkevičienė,
seserės Petronės Gabruličių, gyveno
WALTHAM, MASS.
persergėti nevažiuoti lai
landų po pietų, "Liberty Hali” sve
BRONIS
KONTRIMAS
87
So.
2nd
st,
Brooklyn,
N.
Y.
ATYDAI
LIET.
APŠV.
DRAUGIJOS
tainėje, 803 8th and Sheridan Rd,
Krikštynose pas Petrą ir Heleną Easton, Pa. Taipgi draugo Vlado
vais, kurie gabena amunici Mikulskius
NARIAMS.
Keliaujantis "Keleivio” Agentas.
VVaukegan, III.
surinkta aukų L. Š. Fon- Žekauskio, gyveno Pasaic N. J. Jų
Aš Agota Nauredaitė, Kauno gub.,
Jeigu jis atsilankys kur-nors, gali
19 dieną kovo š. m. Liet. Ap. Drau
ją arba apginkluotais ka dan $18.50. Aukavo: F. Jaras $7.00; pačių ar žinančių prašau atsišaukti, Raseinių
pav.,
Zakainų
sodžiaus,
Naute
užsirašyt
pas
jį
"Keleivį
”
ir
duot
gijos bus mėnesinis susirinkimas.
A. Mikala $5.00; V. Mikulskis $2.00; nes yra svarbus reikalas.
riaujančių valstybių laivais, O.
miesčio parapijos, pajieškau savo Tautiškam Name, 2:30 vai. po pietų. visokius užsakymus.
(?) LIET. DARB. BROL. PAŠELPIN*
Detroit, Mich. miesčio_
Poliubeskienė, P. Mikulinytė, F. 16 A str,
broiių
Petro
ir
Kazimiero,
taipgi
pus"Keleivio” Adm.
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
Draugijos nariai visi malonėkite atei
kuriems gresia pavojus, per Dudonis. P. Mikulskis ir I. Skudris
brolių Budrevičių ir pažįstamų, Mel- ti ant susirinkimo, ir kas turite paė
Pajieškau
brolio
Petro
Roko,
jo
Valdyba:
po
$1.00.
tai netik amerikonų gyvas
džiu atsišaukti
mę pasiskaitymui knygas, malonėkit
Aukavusiems tariama ačiū, o jau paties meldžiu atsišaukti arba kas jį
— pirmininkas,
Sam Griksas,
Nauja Lietuvių Kriaučiška D. Lekavičia
žino
teiksis
pranešti
už
ką
busiu
la

tis, bet ramybė ir garbė ša nutei
sugrąžinti.
Mikulskių dukrelei Fliorinai
P. O. Box 138, Courtney, Pa.
BOX
120
Bentleyville,
Pa.
bai
dėkingas.
J.
U
rbonas.
Dr-jos
sekr.
DIRBTUVĖ.
A. Poteliunas — finan. sekr.
lies statoma pavojun, tat kuogražiausio pražydėjimo.
Kazys Rokas.
A. Mikala.
Box 155, Courtney, Pa.
Pajieškau
dėdės
Povilo
Indriusko
Pittsburgh, Pa.
mes patariame, kad kiekvie
Siuvame drapanas moterims ir vy Mikas Nagutis — Kasierius,
Pinigus priėmė K. Šidlauskas, 219 Sangamon st,
Gaigalių sodžiaus, Šimonių parapi
rams,
pagal
naujausias
madas
ir
pa

L.Š.F. ižd.
Box 410, Courtney, Pa.
nas kariaujančių šalių gink
Pajieškau P. Gražucko, pirma gy jos, Vilkmergės apskričio, Kauno gu
gal kiekvieno kostumerio mėgimą. Antanas Latvis — protok. sekr.,
bernijos.,
1911
metais
atvažiavo
Ame

luotas laivas, atplaukęs į
veno Rochester, N. Y. Kas jį žino
Darbas gvarantuojamas. Kaina pri
BOX 15, Courtney, Pa.
rikon. Kas jį žino ar jis pats teik
ar jis pats malonės atsišaukti.
einama.
Draugystės adresas:
musų uostus, butų sulaiky
REAL
ESTATE
AGENTAS.
sis
atsišaukti,
nes
yra
labai
svarbus
C. J.
Taipgi
taisom.
išvalom
ir
išprosiTuriu ant pardavimo 100 farmų, 50
Box 64, Courtney, Pa.
tas, nuginkluotas ir išsiųs
435 Broadwav,
Saratoga, N. Y. reikalas.
jam senas. Dirbtuvė atidara lig 9
Ona Merkiutė-Stakekienė
(12) tabako auginimui farmelių arba vai valandai vakare.
(12)
tas atgal arba užlaikytas iki
Clevelar.d, Ohio. siams farmelių. 300 namų, kurių pi
Pajieškau Andriejaus Prano Ali 2459 Tremont st.,
PALAIMINTOS LIETUVOS
JONAS RADO.
giausia
kaina
$1,500;
o
brangiausia
Pajieškau
brolių
Antano
ir
Juoza

karė nepasibaigs.”
šausko, Vilniaus gub.
Abu su juo
DRAUGYSTĖ,
105 Congress avė., New Haven, Conn.
$8,000.
30
bučernių
ir
50
saliunų
—
po Paniuško, Rudikių sodos, Šaulių važiavom Amerikon bet Vokietijoje
Pajieškau dėdės Juozo Tamašuno
,
Valdyba
:
po
visą
Conn.
valstiją.
4
biznius,
ku

pav., Papilės parap., Kauno guberni persiskvrėm. Turiu svarbų reikalą. Bicunų kaimo, Nemajūnų parapijos,
Toji rezoliucija ir kalbėto jos.
BRIDGEPORT. CONN.
Prezidentas — K. Meškauskas,
iš Vokietijos ne Jis pats ar žinantieji malonės pra turiu svarbų reikalą ir busiu dėkin rie išvažinėja alų po stubas. 99 mie
jų argumentai sukėlė gana laisvės Atvažiavau
663 W. 18th st., Chicago, Iii.
vos dvi dienos ir neturiu čia nešti.
gas, kas praneš, arba jo paties mel stuose turiu lotų statymui namams. Parsiduoda Groserštoris ir Frutštori-*
džiu atsišaukti.
'
(13) Viską parduodu ant lengvų išmokėji
Vietoj tirštai apgyventoj lietuviais, Prez. pagelb.— Ed. Čepulis,
daug triukšmo. Skelbiama, jokių giminių. Malonėkit kas apie
J. Parulis,
mų ir mažo įmokėjimo. Platesnių rusais ir lenkais. Priežastis pardavi
906 W. 20th PI., Chicago, IIL
pranešti.
Zigmas Tamašunas,
229 N. 6th st, Philadelphia, Pa.
kad tą suvažiavimą apmo I juos žinoMagdalena
žinių klauskite per laišką arba ypa- mo — išvažiavimas iš šio miesto.
Nutarimų Rašt.— Ant. Tamkevičia,
Puniuškaitė,
154 Penn avė.,
Exeter Boro,
1916 Canalport avė., Chicago, III.
(12)
Pittston, Pa. tiškai.
Norinti pirkti kreipkitės pas (13)
kėjo Vokietija, kad kalbėto 113 Harvard st., Cambridge, Mass. Pajieškau dėdės Antano Maciutos
Fin. Raštin. — J. Syker,
CHAS. BAKSH1NSKI.
S.
S.
pusbrolių Kazimiero ir Adomo Mi
jai ir delegatai vokiečių pa Pajieškau savo vyro Kazimiero ir
5507 W. 25th PI., Cicero, 111.
.Hartford, Conn. 355 Main st..
Pajieškau
Kazimiero
Razmaus, 23 Spruce st..
Bridgeport. Conn.
sevičių, kurie paeina iš kaimo KaluIždininkas — L. Kasper,
pirkti, na ir da ko daugiau Lapėno. Kauno gub, Panevėžio pav. miškio, Zapiškio parapijos, Starapo^ Kauno gub., Telšių pav., Platelių pa
3131 So. Wentworth avė., Chicago.
Pasvalio parap. Tetervinų sodžiaus. lės pavieto, Suvalkų gub. Turiu ta-< rapijos, Getautų sodos, 10 metų kaip
nepripasakoja tie "džingo- ■ 36
Organo užžiur.— A. Selemonavič,
DYKAI! DYKAI!
Amerikoj, gyveno Brooklvne.
Jo
metų amžiaus, 5 pėdų 8 colių au- bai svarbų reikalą.
1956 Canalport avė., Chicago, IIL
paties ar žinančiujų meldžiu atsišauk
sai,” trokštantie kraujo ir gščio. geltonais plaukais, dešinės
W. Macuta,
Aš duodu dykai didelę Monų Kny
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
ti(H)
nykštis
nukirstas.
8
birželio
■rankos
---------------------6(4
Hovvard
Court,
Bridgeport,
Conn.
skriaudų,
ga.
iš
kurios
galima
išmokti
padaryti
visų tų žmonijai
sio antrų nedėldienį, 1-mą vai. po
Miss Barbora Razmaitė,
paliko mane su 4-tu vaikų dideliamee
didižausius monus ir uždirbti didelius pietų, G. M. Chernaucko salėje,
6
Clarckson
st.,
Worcester,
Mass.
kokias karė neša.
varge. Jo paties meldžiu sugrįžti.
Pajieškau Vincento Stulpino, Vin
pinigus. Šitą monų knygą aš duo
1900 So. Union avė., Chicago, III.
kas ji žino teiksis pranešti jo ad cento Verešilka Franciškaus šušio,
du kaipo priedą tiems, kurie pirks
AVilsonas nieku budu ne- ar
Pajieškau
Augustino
Kazlausko,
resą, už ką busiu labai dėkinga.
Petro Augustausko, Marijonos Okto.
nuo
manęs
puikią
ir
gvarantuotą
nori persergėt amerikiečius,
Mrs. Konst. Lapenienė,
patės, Marijonos Užatės, Marijonos Butnionių dvaro, Šiaulių pavieto,
BRITVĄ. Prekiuoja tik 2 doleriai. LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
Scranton. Pa. Jaučkojatės. Mortos Gricatės ir Elz Kauno gubernijos. Gyveno Chicagoj.
kad nekeliautų Europon ar 2022 Prier st.,
Siųskite reikalavimą ir pinigus, o aš
DRAUGIJA,
Jis
pats,
arba
žinantieji
jį
malonėkit
bietos Barusatės — iš L’rbanaičių
tuojaus prisiųsiu puikią britvą ir di
Dės
Moines. Iowa.
kitur, nes mat žmonių gy Pajieškau draugų arba draugių Ju- kaimo.
rašyti
sekančiu
adresu:
(11)
Papilės parap, Šiaulių pav.
delę monų knygą.
(18)
Mrs.
Julijona
Kripaitienė,
Valdyba:
iriškės
sodos,
Raudėnų
parapijos.
Peter
Palonis,
vastimis galima pridengti Šiaulių pav., Kauno gub.
L. PAULAUSKAS.
Brooklyn, N.Y.
Prezidentas — A. Gailius,
17 Bergan st,
Paterson, N. J. 251 Bedford avė.,
152
MILLBURY
ST,
kapitalistų biznius, o be to
717 E. Market st. Dės Moines, Iowa.
Kazimieras Triūsas,
VVORCESTER. MASS. Vice-prez. — S. Kairis,
So. Boston. Mass.
Pajieškau apsivedimui merginos,
butų siuntinėt 380 — 4th st..
Pajieškau sesers Zosės Greviškiunegalima
R. 2, Box 44, Ankiney, lova.
Kauno gub, Buivėnų sodžiaus. tarp 18 ir 20 metų amžiaus. Aš esu
amuniciją, kad palaikius Pajieškau brolių Povilo. Aleksand- tės,
Prot. Rašt. — J. P. Shilaik,
Girdėjau, kad ji ženota su Pranu 23 metų ir turiu gerą užsiėmimą.
DĖS MOINES I0WA.
217 S.E. 9th st, Dės Moines, Iowa.
Europos karę.
o ir Vincento Kauno gub., Vilkmer- Benkevičiu ir gyvena So. Omaha, Atsišaukdamos prisiųskite ir savo pa
Turt.
rašt. ir organo užžiurėtojas —
Atminkit
Lietuvaitės
ir
Lietuviai,
veikslėlį.
Platesnes
žinias
suteiksiu
Neb.
Meldžiu
pranešti.
-ės pav., Kupiškio valsčiaus, DublišPanašus susirinkimai da <ių
J. P. Shepetis, 501 S. E. 7th st.
kad dabar yra geriausias laikas priper laišką.
(12)
Marijona Marmakienė,
viensėdijos.
Taipgi pusbrolių
Dės Moines, Iowa.
sirašyt prie Lietuvos S. ir D. Drau
S. S.
bar ypač Naujoj Anglijoj Jono ir Povilo Višniauskų, Mutkunų 131 W. Broadvvav, So. Boston. Mass.
gystės, 12 d. Kovo ir 9 d. Balandžio, Kasierius — J. Bindokas,
BOX 57,
Garfield.
Utah.
aimo,
visi
gyveno
Cleveland,
Ohio.
atsibuna ir visuose juose eii^iu atsiašukti.
Capital City Hotel, Room 19,
1916 m., pigus įstojimas. Pirmo sky
Pajieškau pusbrolio Vinco KaspaDės Moines, lova.
riaus $2.00; antro skyriaus $1.00.
priimamos pasmerkiančios I
ravičio, Kauno gub, Raseinių pav,
.Juozas Višniauskas,
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
Susirinkimai atsibuna kas antrą
Pirmo skyriaus moka $1.00 mėnesi
50c.
vertės
dėžutė
dykai
kiekvienam.
Skersnemunės
parapijos.
Meldžiu
So
Spruce
st.,
Mt.
Carmel,
Pa.
nuo
20
iki
26
metų
amžiaus,
aš
esu
Wilsono politiką rezoliuci
nės, laike lios gauna pašalpos $10.00 nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po
atsišaukti ar kas žino pranešti.
25 metų. Geistina su pirmu laišku
Syracuse, N. Y., likosi atrastas i sąvaitę; posmertinės gauna $125.00. pietų K. of P. svetainėje, No. 504—
jos.
Julia Beržinskiutė,
gauti paveikslas.
Pajieškau giminaičių: Onos Ramavaistas, kurį pripažįsta stebuklingu Antro skyriaus moka mėnesinės 50c., 506 E. Locust st, Dės Moines, Iowa.
Detroit, Mich.
M. J. D.
—u b;utės ir Petronės Vinaitukės, 353 Riopelle str,
šimtai reumatizmu sergančių žmonių.
BOX 260.
Divernon, III. Tik keli pabandymai blogiausiuose li laike ligos pašalpos gauna $5.00 į są
bi Suvalkų gub, Naumiesčio pav.
vaitę, posmertinės $75.00.
(13)
K.4S GIRDĖT CHICAGOJ. Murinų
Pajieškau giminių, draugų ir pa
Lietuvių Pašelpinė Draugystė,
kaimo. Meldžiu atsišaukti.
gos atsitikimuose, kada kitokie vais
Nepamirškit ateit ir prisirašyt.
žįstamų,
aš
esu
Kauno
gub,
Panevė

"LAISVĖ.” EASTON, PA.
gota Martinaitienė,
Pajieškau apsivedimui merginos, tai paliko nepasekmingi, atnešė pa
"Katalikas” labai nusi 2902 E. AGarfield
Sekr. J. P. Shepetis.
žio pav, Pakrojaus parapijos, Kand- nuo 18 iki 23 metų amžiaus, turiu galbą. Pasirodo, kad prašalinus iš
avė.
Susirinkimai
būna kas pirmą pel
gandęs, nes jo konkurentas
Dės Moines, Iowa. rocų viensėdijos. Meldžiu atsišaukti. gerą darbą, nevartoju svaigalų, mer kraujo uric rakštį ir kalikines drus
nyčių
kiekvieno
mėnesio nuo 7:30 va
*
gina turi mokėti nors kiek anglų kal kas prašalina visus nuodus iš kūno.
kare, Anglų Socialistų ruime, 439
”Draugas” paskelbė virts*-' Pajieškau brolio Jono Žukausko ir BOX 224 Juozas Gudavičia,
Oglesby. III. bą. Su pirmu laišku geistina gaut Žaizdas, gėlimą, sutinimą ir tt tuo
Northampton str.
dienraščiu.
Tas reiškia, Juozo Sakalausko, abudu Suvalkų gu
paveikslas.
(12) jaus praštdina ir užgydo.
Valdyba:
VISIEMS DOVANOS!
Vilkaviškio pav., Zelionkos
Pajieškau pusbrolio Petro Ban
Tas vaistas sutaisytas p. Delano
John Stankaitis,
Prezidentas — O. Velioniutė,
kad ”Ka-kas” neteks daug bernijos,
Liušių kaimo, meldžiu atsi džiaus. Mikitų kaimo, Dobrovolės 2457 Larch st.. Springfield, Ohio. pasirodė taip gera, kad išradėjas
1120 Jackson st., Easton, Pa.
Kas išsirašys per mane dienraštį
skaitytojų. Kad atlaikius valse..
šaukti.
gmino; dėdės Juozo Rugio, Akėčių
kiakvienam, kas tik kenčia nuo Reu
Vice-prez. — A- Meškauskas,
"Naujienas
”
ir
prisius
$5.00,
Vincas Žukauskas,
kaimo, Šakių gmino, abu Naumiesčio
konkurenciją, "Katalikas”
34 So. Locust st., Easton, Pa.
Pajieškau apsivedimui merginos, matizmo. paaukauja 50c. vertės pa
tiems duosiu dovanų svarbią ir
1606 So. Water st., Philadelphia, Pa. pavieto, Suvalkų gub. Dėdė gyveno laisvų pažiūrų, geltonplaukės, mėly kelį, kad priparodyt vaisto pamačlyProt.
raštininkas
ir organo užžiurė
puikią
knygą
MOTERIS
IR
SO

ketina padidėti. Tuomet,
Chicagoj. kas juos žino malonės pra nų akių, nuo 19 iki 45 metų amžiaus, vumą kiekviename tos ligos apsireiš
tojas
—
J.
Ratinis,
arba laikraštį "Ko
žinoma, turės padidėt ir lei Pajieškau pusbrolio Antano Mar- nešti arba jie patįs lai atsišaukia. turi turėt apie $1,000; aš esu 27 me kime. Kad priparodžius, jog p. De CIALIZMAS
1113 Ferry st, Easton, Pa.
vą,” "Keleivį” ar "Laisvę” me
gevičiaus, draugų: Juozo Švigo, Alek
Tony Čekowsky,
(13) tų mašinistas.
lano
vaistas
tikrai
pagydo
reumatiz

Fin. Rašt. — F. Vituris,
Rašykit lietuviškai
tams.
Naudokitės
proga.
Pini

dimo lėšos. Visi supranta, so Martinavičiaus ir Ant Šidlausko, 186 Grand st,
Brookyn, N. Y. ar angliškai, reikalauju ir paveiks mą. nežiūrint kaip ta liga užsisenė139 S. Bank st., Easton. Pa.
gus siųskite šiuo adresu:
(12)
kad dviejų
klerikališkų visi Laukuvos par., Telšių pav.. Kau
jusi ar kokius sunaikinimus padariu
lo.
Meldžiu atsišaukti.
(13)
A. J. RAŠIMAS.
si, pasiųsime jums, jeigu da neesate
Pajieškau pusbrolio Jono Luolos,
John Danta,
dienraščių Chicagoj nerei no gub. Franas
LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
Paplauskas,
taipgi savo pažįstamų draugų Vil 209 Hague avė..
Detroit, Mich. bandę šito vaisto, 50c. vertės pakelį
1840
So. Halsted Street.
DRAUGIŠKAS KLIUBAS,
Clifford, III. niaus gub, Trakų pavieto. Marcinko
kia ir vienas jų turės mirti. BOX 14.
dykai gavę jūsų vardą ir adresą su
L
i
Chicago, III.
Indiana Harbor, Ind.
10c.
dėl
apmokėjimo
pasiuntimo
lėšų.
nių
kaimo.
Meldžiu
atsišaukti.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
Katram jų prisieis kojas pa Pajieškau savo brolio Albino Kai
Valdyba:
Antanas Luola,
F. H. DELANO.
21 iki 28 metų amžiaus, la;svų
kratyt, tai pamatysim vė rio, Suvalkų gub., Vilkaviškio pavie 163 Pirsolt st, Blisville, L I, N. Y. nuo
Prezidentas — Pranas Hendersonas,
Syracuse. N. Y.
pažiūrų. Aš esu 27 metų, blaivas, Wood Building.
to, Karklynų valse., Vidgirų kaimo,
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind.
pramylintis
dorą
gyvenimą.
Tik
liau.
gyveno Rochesteryj, taipgi draugo
Prot. rašt. — Vin. čiparis,
Pajieškau brolio Juozapo Andruš- šau vyrų nerašinėti.
FARMOS!
FARMOS!
FARMOS!
LIETUVIŲ
DRAUGIJO
Miko Samuolio, Sarmacinų kaimo, ir kevičiaus; gyveno Paterson, N. J, jis
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ina.
R. Iniganavičius.
I. 87 akrų farma parsiduoda labai
Kasierius — Antanas Mikalocz,
KURIOS TURI
Chicagoj pasirodė skarla kitų pažįstamų meldžiu atsišaukti. pats ar kas jį žino atsišaukite. (14) % J. B.. 224
Cook
st,
Vosilius,
pigiai.
2112 137th st, Ind. Harbor, Ind.
L. Andriuškevičius,
Brooklyn. N. Y.
tina. Oak Park mokyklos 76 Graham J.
Avė..
Detroit, Mich. 149 Athens st.
Puiki be akmenų ir kalnų su moliu "KELEIVĮ” Už ORGAN- Finansų rašt. — Pranas Vaitkus,
So. Boston, Mass.
užsidarė. Sveikatos komi
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind.
Pajieškau apsivedimui laisvų pa apačioje, nuo 200 metų gerai indirbMaršalka — Motiejus Drunginas,
Pajieškau draugo Prano Jusaičio,
Pajieškau brolio Vladislovo Anta žiūrų, doros merginos, nuo 18 iki 25 ta žemė, ariamos dirvos 70 akrų, ga
sija išleido patarimą, kad Suvalkų
gub.. Mariampolės pavieto.
3730 Elm st., Indiana Harbor, Ind
Kauno gub, Telšių pavieto, metų amžiaus, aš esu 24 metų, links- nyklų 13 akrų ir 4 akrai miško, 4 šu Lietu v. Mokslo Drau«y»<«
žmonės negertų nevi rito Brazdų kaimo, gyveno Bridgeporte, naičio,
Susirinkimai atsibuna nedėliotais
Kuntaičių parap, atvyko nesenai A- maus budo. Su pirmu laišku mel- liniai, šaltinis, akmeninė gyvenimui
Pittsbur^h,
Pa.
Conn. Turiu svarbų reikalą ir mel merikon. Meldžiu atsišaukti ar kas džiu prisiųst paveikslą.
trioba septyniais ruimais, su vasari
po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-mą
vandens.
džiu atsišaukti ar žinantįs malonės jį žino pranešti.
ne virtuve, klojimas javams, šienui ir
valandą po pietų, Ant. Mikalocz sve
(12)
J. B.
pranešti.
(12>
šiaudams,
kūtės
dėl
20
karvių,
4
ar

tainėj, 2112 137th st Ind. Harbor, Ind.
Juozapas Antanaitis,
BOX 91,
Muskegan, Mich. klių ir kiaulėms; vežimams dvi daržiPetras Tamošiūnas,
darži LIET. DARBININKU KLIUBAS
Ant kampo 39th st. ir Cot1616 Madison st,
Garry, Ind.
Plymouth, Pa.
stovynės, visos triobos geriausia
LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
tage Grove avė. 10 kovo ka 401 So. Main st. Bridgeport, Conn. Pajieškau Mataušo Barberiaus,
REIKALINGAS
je. Parsiduoda už $4,500,
Valdyba:
Chicago, III,
ro belaukiant likos uzmus- Pajieškau pusbrolio J. Rimkos, Gulbinų kaimo, Podbiržio parapijos, KOSTUMERIŠKAS KRIAUČIUS. $1.000 tuojaus, o likusias $3
Prezid. — Krištofas Čekanauskas,
Prezidentas
—
Juoz. Kriščiokas,
mokant
5
procento
morgičiu.
Tirkšlių
miestelio;
pusserių
Roza

Kad
mokėtų
gerai
darbą.
Atsišaukit.
Panevėžio pav., Kauno gub., pir
137 Plymouth st, Breslaw, Pa.
tas d-ras Raymond. Žmog- lijos Mozakevickaitės ir Onos Kunt- miau
2027 Union avė., Chicago, III.
Už prirodymą pirkėjo duodama
gyveno Mineville, N. Y. ir Juo
M. NAVICKAS
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
žudžiai pabėgo.
1
— Jonas Gražinskaa,
vainatės, Užlėkmių sodžiaus; Kazi zapo Kukeno, nuo Subačiaus. Kuke- 79 River st..
Haverhill. Mass. lyginimo 5 procentus. Gi kas pats
259 Vine st, Plymouth, Pa.
atvažiuos apžiūrėt ir pirks, taipgi
923_W. 33rd pi., Chicago, IIL
miero Lemežio ir kartu pažįstamų. nis lai tuojaus atsišaukia, nes yra di
t rot. rast, ir organo užžiurėtojas —
bus atrokuota 5-tas procentas nuo I Prot. sekr. — Jonas Balita,
Tūlas Dunworth, kuris Aš esu Berbiliškių sodžiaus, Norin- delis reikalas, jis pirmiau gyveno
Petras Keniutis,
215 Villow st, Plymouth, Pa.
minėtos sumos.
dačiV parap- Šiaulių pav., Kauno gu- Hartford, Conn. 488 Main st. AtPajieškau
mokytojaus,
pereitoj vasaroj UZulUSe bernijos. Meldžiu atsišaukti. (12) sišaukit arba praneškit.
3238 So. Halsted st., Chicago, m.
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius,
II. 42 akrų farma.
18 E. Railroad st, Plymouth, Pa.
Franas Kutnavainis,
>.a rast— Ant Staniulis,
15 akru ariamos žemės, kita užim
Rafael Drevinskas,
(11) kuris galėtų vesti maišytą
Chicagoj lenkų bankierių'
3220 So. Wallace st.. Chicago, III.
BOX 1114
Raymond, Wash. 134 Ames st.,
i mišku. _______
Montelio, Mass chorą; turi būti susipažinęs ta ganyklomis, pievomis ir
Kasierius
—
■
Vincas
Turauc'
as,
Slomskį, dabar likos sugau
Kasierius — Kaz. šilas,
Medinė stuba keturiai ruimais, kloji- j
575 E. Main st., Larksville, Pa.
Plates mas,
3342 So. Halsted st, Chicago,
tvartai ir vištinyčia
Parsi Maršalka — Mikas Raudonis.
Pajieškau Marcijonos Matikatikės, tame atsakančiai.
tas New Yorke.
Pajieškau pusbrolių Frano ir Sta
Susirinkimai atsibuna kas paskati
Jmokėti
sio Adamavič’ų (Adams’ų) Kauno Kauno gub.. Raseinių pav., Tauragės nių informacijų klauskite duoda už 1.500 dolerių.
24 Elm st, Plymouth, Pa.
nę subatą kiekvieno mėnesio. 7-30
800 dolerių, likusius išmokėt
pav, šidlavos parapijos, Pakalpokių kaimo, gyveno
Kuomet
anie Bostoną**- PVellSC.,
ube.rnij'JJurgičių
os. , Raseinių
(11) reikia
•
nro
morgičiu. Kreipkitės platesnių žinių Organo užžiurėtojas .J. Stoskevičius, valandą vakare, "Aušros” svetainė
TOI.-'V., JUTį
viensėdijos. Meldžiu Chicagoj, ištekėjo bene už Augusto šiuo adresu:
Mitingai atsibuna kožną mėnesį je.. po No.
. . 3001 S. Halsted
.-------- —st .Meti
__ _
siaučia žiauriausia .Žiema,
------ atsišaukti ar kas žino pranešti.
pas:
_________
13)
. Jankausko. Meldž'u atsišaukti.
P. Rimkus,
trečią
nedėldienį
popiet,
antra
valani
n,s
.susirinkimas
pripuola
sausio mėD.
L.
JOHNSON.
,
Vladas
Mic
v
evičia,
;
Juozapa
Stumbrikė
Chicagoj šipsosi jau pava % W. P. Rend Coal Co,
6707 Pennsylvania avė.
da. Auusto Stravincl o svetainėje, nes,J- Bertaininiai: Balandžio ir SpaR. F. D. 1, Box 94.
(Mizerienė),
IO Ferry st, Plymouth, Pa.
mėn. Pu.-metiniai Liepos mėn.
saris. Sniego nėra.
Kintversville.
Buck
Co.,
Pa.
•
Cleveland,
Ohio.
Rd. 1, BOX 77,
Herrin, III. BOX
72,
----------Clifford, III.

Airiai prieš Wilsoną.

25,000 KATAL10GU DYKAI

Wc VVaidplk 112 GRAND ST-

Chas Bakshanski

Paj ieškojimai

NAUJAS 6Y0YMAS, KURIS
PERGALI REUMATIZMĄ

K E L EIV1S

6
j

Humoro prasmė.
Susėdom visi prie
Uetuviszkas D-ca M. ZisiS» ^Advokatas ir Notarijušas
i, surėmėm nosis i stik- — Kaip tamsta supranti hu 7 Parmeater St
____ pradėjom, gademit, moro bei satyros prasmę?
Boatoo, Visa.
IKazis Krauczunas,
Vltokiaa ilgu gy
mislyt.
— Taip, kad kuomet skai j dau pasekmiag;*Veda provas visuose teismuose
— Sei, aš jau susimisli- tome apie kitų paslydimą, asial. Ateikit lieir atsilanko į visas valstijas ant
pas mane 1
nau! — atsiliepė vaisprezi- mes juokiamės, o kuomet e:ok
pakvietimo. Taipgi duoda patari
1 viršų tik
•.repais................
mą per laiškus.
zidentas.
Į aptieks:
skaitome aprašymą apie sa neikit
mano
____
aurya
bal

— O ką? paklausėm.
vo parpuolimą, mes pyksta tos arba telefoną
— Reikia sujieškot angel- me.
luok o aš atesiu.
Ofiso valandos
skus peiperius ir kur tik yra
403 Lyon BuikU
Nuo
9 iki 11 ryte
džermano pikčius, iškirpt
Seattle,
Wash.
7g~~==~ r.::-l 1
1 H-l-lV-.-rA-S
I
auo
1
iki
2
ir
O
iki
išradimas Spyna be Rakto
ir pradėsim sanavagonus NaujasNereikia
Telephone: Cambridge 4806-M.
8 vakare. Teleph. Richmond 2621-K
rakto neaiotis-nėra
Rusiškas Daktaras Cambridge
ka nei pamesti.
mušt.
Musų naujo išradimo be- v:
— Fain skymas!
sako
raktioės spynos yra padary
Dr. N.A.OIebow
prezidentas.
tos ant neišpainiojamų pa
Ei, Vyrai, Visi Pas
Mokslą baigęs Berlyno, Vienos ir
matų
ir
yra
taip
saugios
kaip
— Baigali fain! - sušuko
kituose geriausiuose Europos
BanA.ais Užraktas. Nusipir
YUDEIKO!
visa generališko štofo nauniversitetuose.
kęs musų naujo išradimo beI
Jis užlaiko gerą Restauraciją,
rak tinę spyna jausiesi saugiau
Valandos:
čalstva.
visokios
rųšies
Alaus,
Degtinės
segu kaa paacmoną pristaty
Nuo 10 iki 11 ryte, nuo 5 iki 6
Vyno ir Cigarų.
Tuojaus sujieškojom kai
tom prie savo užrakte, nes jos
r nuo 8 iki 9 vakarais. Nedėlio
kitas jokiu budu negales atratais nuo 10 iki 12 ryte.
Vyrai ir leidės,
zerio ir Hindenburgo pik
Pirmiausia
ir
parankiausia
kyt kaip tik jus. Nelaukdamas
884
MAIN STREET,
vieta lietuviams.
pareikalauk nuo uiu>ų pilno
Kyp kvait!
čius, patiesėm ant stalo ir
:ų spyp.ų aprašymo su paveikslais: nusistebėsi
Cambridge.
Mass.
MISTER DŽIAN BAMBA pradėjom šaudyt iš bankų dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos y:a padary 304 Broa^way ir 259 0 Streets
tos ir pigios. UŽ praplatinimą musą naujo iš
ir pliekti stiklais.
Pradeda faitą
SO BOSTON, MASS.
radimo buraktiniti spyną duodama didelis ver
Mušėm,
mušėm,
paskui
tės dovanos. Klausk įsiygą.
prieš džermaną.
užpylėm. gademit, alaus ant laiškas rašykit* littavišfcai įdėdami <«arKę atsakymai.
LIETUVYS FOTOGRAFAS
Baigaš, kaip žmogus gerai viršaus ir vėl pradėjom mu-| Adresuoki! Šitaip:
SECURITY PADLOCK CO.
išsigert ir pradedi mislyt, šti. Vienas vytis nepataikė
kiek tas sanavagan džerma- i fon Hindenburgą, ale pre-, 648 W. 31st St. Oept. C. Chicigo. «!•
Petras Valiulis
nas pridarė svietui baderio, zidentui i kaktą. Baigali,
LIETUVIS KRIAUČIUS
tai tik įkišt į armotos skylę prezidentas pagriebė krėslą,
ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
ir išaut ant keturių vėjų — ir kaip ims visiems duot
Siuva Visokius Rubus
gų kalbą labai trumpame laike,
jūsų name arba kliasose dienomis
dac oi! Jau ir šitam kontre apie stalą, tai visus išvolio
Vyrams ir Moterims
bei vakarais.Kašyk paaiUiaisu. touca
nėra spakainasties dėl tos jo. Ot, pamislinau sau, ga
Visokį Darbą Padarėme
merican Schocl of Languagss j
vainos. Mister Vilsonas pa demit, kad čia taip butų
731W. ISthSt. 1741 W. 4Zth S
PIGIAI.
CHICAGO. ILL.
sakė, kad ir Jemerikai gali džermanai, tai jiems butų
Už gerumą darbo ir gerą Rūbo į
pritaikymą gvarantuojam.
priseit už savo flagę faituo ne su ruskiais vajavot.
’TAIPGI PATAISOME. IŠVALO- (
Traukiu Paveikslus bile kokiu
tis. Ir ai beč jur laif, kad
M E IR PROS1NAM SENUS. |j
Kaip faitas buvo jau oi
laiku ir visados gerai padarau.
ji faituosis, ba jau ir ant over
pasiūt ji !
ir viskas pasidarė
Reikalui esant Kreipkitės
koks )į Ipas mane.
muvink pikčių rodo vainas. kvait. Džian Bamba pasakė
Vienatinis lenkiškas
(13) I
Nors tai nemano biznis ir aš šitokį spvčių:
JONAS A. ANDRUŽIS, |
nenoriu savo nosies į tą pu- — Mieli mano kostume- j DANTŲ DAKTARAS.
Meldžiame lietuvių duot
453a Broadway, S. Bcston, Mass. jmums, o persitikrinsit
litiką kišti, ale man rodos, riai ir kitokie frentai, jus Į Užtaisau pasigadinusius dantis ir (I
bus skirtumas.
kad ji yra kreizi rait triu. žinot, gerai, kad aš esu : dedu naujus. Laiką gvarantuoju.
(7 SHORT ST.,
<«
Tik pamislykit: mister Vil Džian Bamba of junaitet Ištraukiu dantis be jokio skausmo
LA5VRENCE, MASS. jį
HARRISON AVĖ.. BOSTON.
sonas, Ruzveltas ir kitokie steic of dis kontri, bet seną !«■ 176
,----------------------------------------------džentelmanai, ką daro Je- savo kontrą vistiek laikinu,
merikoj pulitiką, sako, kad ir no meder ką žmonės sako, T-.-Stčiri—
Real Estate Mortgečiai, Deedai, Titles, Abstraktai
šitas kontras nenori vainos aš
never sutikti, kad musų
Patentai, čarteriai, Kolektavimas ir Siuntimas
ir dėlto turi faituotis, ba jei kontrą užvaldytų ažermaPinigų. Teismiški Reikalai.
gu nesifaituos, tai džerma- nas. Ir šitas musų vaisko
BROCKTONE:
SO. BOSTONE:
nas galės užpulti. Jeigu manievras man parodė, kad T
Panedėliais ir Pėtnyčiomis.
geriausį
<T>
Džian Bamba butų prezi džermaną mes tuojaus iš !: Eliy, Užlaiko
Utarninkais ir Subatomis,
Barristers Hali, 45—46,
Vyną, Likerius ir|
28 Broadway.
kampas
Main
ir
Belmont
Sts.
dent of junaitet steic, tai Lietuvos išklynytume, jeigu : kitokius skanius gėrimus |
Tel. So. Boston 935 W.
Tel.
Brockton
1875.
COLUMBIA Gramafonas
D)
jis pasakytų taip:
tik mums duotų čenčių. Ru- : o taipgi ir geriausio ta- J
— Vėl, boisai, jeigu mes ’Skiai negali to padaryt, ba Į
bako Cigarus.
nenorim faituotis, tai ir ne- nemoka faituotis.
Todėl, T Meldžiame užeiti, o visados rasi < |
sifaituokim, bet jei koks ja mister prezident, Džian
gražų patarnavimą.
Keliaujantis Kriaučius
ponas ar džermanas ant muv Bamba daro mošen, kad pa | 362 2nd st.,
So. Boston. į
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS Rl’BUS. Taip
sų užpuls, tada mes jam rašu carui gromata, kad jis
gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriauduosime hel.
čiams arba šiaip vpatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
ariop pavestų savo vaiską Į
kant pas mane galit gaut pigiau.
Aš važinėju po Mass. ir Con.
Lietuviškas vaiskas Jeme- musų komendą, o mes džer- i
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
Ant 21
rikoj taipgi kas diena daro maną reidavei išmuvinsim.
Reikale adresuoki! taip:
akmens
saliunuose manievrus ir mo — Patvirtinta! — sako
Gelžkelio laik- i
ŠOKIAI SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS
kinasi faituotis. Na, vyčių mano bartenderis.
P. ŠlMKOftHS
rodis šrubeliu;
10 inch 65c. (Canada 85c.)
užsukamas, vy
Džian Bamba užtai neblei- — Šiur. Maik! — suužė |
7 Uolumbia st.,
Holvoke, Mass.
Valcas. Militariška orkiestra.
2526 Prieš Aušrą.
riško didumo,
mina. ba jie smat boisai ir visa generališko štofo naBangos. Valcas. Militariška orkiestra.
ant 20 metų au
ksuotas su iš
2527 Linksmybė. Polka. Militariška orkiestra.
nori džermaną iškikint iš čalstva.
rašytais dubelIšdykus Mergaitė. Polk i. .'iiiitariška orkiestra.
seno savo kontro. Ir aš esu — Ariop reikia rašyt grotavais viršais.
2529 Alpų Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra.
Labai teisingas,
šiur, kad džermanas turėtų matą! — sako prezidentas.
Pavasario Sapnai. Valcas. Sargybos orkiestra.
dabar labai madoj, bet Kas iš tų
ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
Ant
Bangų. Valcas.. Columbijos orkiestra.
runyt, jeigu musų lietuviš — O kas rašys?
2530
žmonėms, kuriems reikia visuomet
jei^u tenai nėra
Kregždutė. Valcas. Columbijos orkiestra.
tkras laikas žinoti, Gvarantuotas
kas vaiskas gautų tiktai ši- — Vyčio daraktorius.
2531 Liuosnoris Medėjas. Ma šas. Columbijos orkiestra.
Džian Bambos?
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyjipą į seną savo kontrą nuva — Olrait!
Vėliavos Nešėjas. Marš is. Columbijos orkiestra.
mas. Mes išsiųsime šj laikrodėlį ant
žiuot, ba jie moka faituotis.
Ištraukėm ji iš po stalo, kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir
Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks-įR
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
kaštus, su teise jums vi
Kai susirinks, gademit, į sa- pasodinom ant bačkos — persiuntimo
ir III presui Užlaikom visokius gramofonus
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
su rekardais?(c
liuną ant manievrų, kaip rašyk, sakom, taip ir taip. tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite £U
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliunj
nuo
15
iki
500
dolerių.
užmokėtumėt už tokį pat laikro <Į>
pradės iš bonkų šaudyt, tai Ale daraktorius buvo vi jus
kvperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur.
Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.
išrodo kaip regli vaina. Je- sai pleid aut, ba labai sun Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo
233 Broadwav,
sarv! O kai išrita, sanava kiai dirbo per manievrus dėl butis dykai su kiekvienu laikrodėliu
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:
|
Urbon
&
Pilvinis,
(12)
So. Boston, Mass.
gan, bačkas, tai nepasaky seno savo kontro, todėl ra
ENCELSIOR WATCH CO.
DŽIAN
BAMBOS
SPYČIAI
tum, kad tai ne Kauno kre- šyt negalėjo ir atsakė:
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL.
pasties antalerija.
— Geriaudavei!
Daugiau juokų, negu saliune alaus
Kada jau šešias bačkas Nutarėm palikti šitą biz
per tokius manievrus perei- ni ant kito mitingo. Gal tuo
iii
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su
toj nedėlioi dėl savo seno tarpu atvažiuos Lietuvos
Džian Bambos feisu arba veiaograpija.
kontro gerovės ištustinom, autsaid ministeris Džiova
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,
musų dženeral štofo prezi Gabrys, tai jis, kaipo lojaris
bet ir šiaip daug kitokių juokų
dentas parėmė savo galvą ir daktaras, geriau apie to
KAINA TIK 25 CENTAI.
tarp ranku ir pradėjo verk kius tinksus nusimano.
Pinigus
galima
prisiųsti
per money orderį arba suvyniot kvoterį ; p>pie J
Dac oi!
ti kaip beibė.
rėlg ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:’
— Vactumaru?! — sušu
Jurs truli,
“KELEIVIS”
ko kiti štofo memberiai.
Mr. Džian Bamba.
| 28 Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Jis išėmė enkečį, nukirmi
jo snarglį ir sako:
Parapijos mokykloj.
— Bro....broliai lietuviai.
Mokytojas:— Pasakyk
Kaipgi ne verkt, tas kvara- man, Jackau, kur Jėzus už
I
ba džermanas užėmė visą gimė
Siutus
ir
kitokius
musų kontrą ir sufaitavo Jackus:— Aš — aš neži
ruski. Musų vaiskas daro nau....
AR NORI, KAD MYLĖTŲ
kas vakarus manievrus ir Mok.:— Sėsk, tu asile!
MERGINOS?
kalba apie džermano sumu Pasakyk tu jam, Antanuk.
DUOKIT PASIŪT MUMS
Jeigu nori, tad pasipirk
šimą. bet džermanas dont Antanukas pasišokėjęs:
Užtikrinant, kad Jus sučėdvsit pinigų ir
givadem ant to.
— Pas asilus!
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
— Smertis džermanui! —
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
sušukau aš.
Labiausia patinka galas.
išvaizdos ir būna tvirtesni.
— Smertis tam sanava- — Tai kaip, Onyte, ar per
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOCREST KENDŽIŲ,
ganui; t! — patvirtino kito skaitei tą novelę, kurią tau I
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
o ji niekad nepamirš jus,
štofo memberiai.
buvau davęs?
I kendžių gardumas priverčia ją
— Never mai, mister pre- — Taip, perskaičiau. La-‘ ■ jus mylėt. Reikalaukit visur ir
TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM
Lowneys Crest Kendžių.
zident! Tuoj pradėsim ga- bai gražus romanas, ypač Į visados
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
Jeigu negali gaut kitur, tai priDRAPANAS.
nabyt tuos sanavaganus — jo galas man labai patinka. 3 siųsk mums dolerį, o gausi vie
ną
svarą
geriausių
Amerikoj
iš

Tikras Jūsų brolis lietuvis
šaukė mano bartenderis.
dirbtų kendžių
Nereikia nuplaut.
— Šiur ganabyt juos! su
K. ŠIDLAUSKAS
Ant. Januška
užė lietuviškas vaiskas.
I — Mariuk, ar nuplovei žu j Generališkas agentas Bostone.
— Ale kaip juos išgana- vis?
222 W. BROADWAY,
226
Brosd*ay,
byt? — sako prezidentas.
— įvam-gi
-Kam-gi jas piouv,
plaut, jua
juk
SO. BOSTON, MASS.
So. Boston, Mass. J
Telefonas: So. Boston—21013
Ilgai ant to kvesčeno mu jos visą savo gyvenimą van-,
sų načalstva negalėjo duoti deny j buvo.
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■ Prie išsinarinimo ir jsipjovimul
džiais, tai tokio turinio veiLaiškas-į
Redakciją*
lą rašančiam reikia savyje
Tuojau įtrink l>re Riekte r‘to
I
Tas pats Chaldėjos istorikas, kun. Beroturėti daugiau ko, negu ker
PAIN-EKPELLER
sus, rašo savo istorijoj ir apie pasaulio su Vas. 26, Brightono kuo- štą savo širdyje, daugiau ką
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir leturGebiamoji
Redakcija:
—
iPa statė scenoje mano sufa negu norą užšokti ant stogo!
tvėrimą. Girdi:
nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke
brikuotą
veikalą
"Žydų
nelipant
kopėčių
laipsneliais
Tikimės
leisite
mums
at

-l.
Parašė Iksas.
"Sykį viskas buvo tamsa ir vanduo. Ši
“ĮKĄRĄ”
Skerdvnė." Veikalų žino žingsnis po žingsnio. "Ni
aptlekoce arba
(Medega iš Ridpath’o "History of the World.”)
toj tamsoj gyveno baisus sutvėrimai ir vas J. B. S. "Keleivio" N 9 hilistus" (veikalą) negali sakyti į p. J. Senavaičio 25c. ir . boteUukM
•takiai nuo
šmeižtą, kurį jis meta ant1
F. AD. RICHTER & CO.
žmonės, vieni su dviem sparnais, kiti gi su duoda kaip man, taip ir vie ma pasmerkti todėl, kad ni Aido Draugijos "Kel." Nr.9. 24-80 Haahlngtoo
Street.
New York. N. V
keturiais
sparnais
ir
dviem
veidais,
o
da
tinei kuopai vėjo už minėto hilistai savo susirinkime iš
žodis apie Chaldėją ir jos žmones.
P. Senavaitis, prisidengęs
kiti su abiejų lyčių organais, t. y. kartu veikalo statymą. Kadangi aiškina visas nusikaltėlio
Kadangi skaitytojas gali būti neapsipaži-į“1“ 5U “"M'*
.*"?•
socialisto
ir laisvų pažiūrų S. Baracevičius
.* ..
J .
.5.
buvo vyrais ir moterimis,. Vieni buvo su aš esu vienas iš didesnių piktadarystes, nuteisia jį žmogaus kauke, niekina
GRABORIUS.
nęs su istorija, tai pirma negu prieisime
J
ožio šlaunimis ir ant gaivos turėjo ragus; kaltininkų, tai ir visą blogu akivaizdoje publikos ir nu tuos, pas kuriuos jis pats | Palaidoju visuose aplinkiniuose mieprie chaldų dievų ir tikėjimo, reikia pasa
mą pasiimu ant savęs, nes skina egzekutorius, kurie
! aluose.
kiti gi turėjo arklio kojas arba iš užpaka suprantu,
kad veikalas ne- aukaudami savo gyvastį ei nuėjo tarnauti, kada likosi
PATARNAVIMAS GERAS IR
kyti keliatą žodžių apie pačius chaldus ir
iš LSS. 34-tos kp. išbrauk
lio turėjo arklio pavydalą, o iš priešakio , galėjo būt atsakančiaii su- na išpildyt nuosprendį.
PIGUS.
jų šalį—Chaldėją.
Didelį
palaidoju
už $45, mažą už $1$.
tas.
"Aušros"
Draugija,
ku

žmogaus. Jaučių buvo su žmogaus galvo ’ tvarkytas, nes aš nesu ex- Berods, nesame matę "Žy
Chaldėjos vieta buvo tenai, kur dabar
rią
jis
vadina
klerikališka,
mis, o žmonių ir arklių su šunies galvomis; pirantas (?) to darbo, tik dų Skerdynės" veikalo, nes
yra iš graikų kalbos vadinama Mezopotasavo narį p. Senavaitį už iškiti gyvūnai buvo žmogaus pavidalo, bet darau bandymą. Bet vie manome, kad jokia redakci garbinimą jos taipgi turėtų I
mija, taigi dabartinėj Turkijoj. Tarp Eu
su žuvies pelakais; ir buvo žuvų kaip sire nas, kas man išrodo keista, ja neapsiimtų jį išleist taip pagarbint, bet mes čia nori
frato ir Tigro upių yra didelė klonis; tenai
nų, ir siaubūnų, ir šliaužiojančių sutvėri tai, kad J. B. S. sako, kad aš kaip jis parašytas, bet kiek me pasakyti tik tai, kad jis
savo veikale pastatęs socia matėm iš aktorių lošimo
senovėj žydėjo trįs daugiausia pagarsėju
mų, ir žalčių, ir visokių baisūnų, kokių tik listus niekšiškiausių bandi (gal jie visai nemokėjo ro "Aido" I)r-jos lošėjams pa' I
sios šalis: Chaldėja, Asyrija ir Babilionija.
galima rasti dievo Belo bažnyčioj. Ant vi- tų rolėj. Nežinau, man iš lių ir taip bjauriai veikalą taria geriau prie bačkutės Parduodu Paminklus ir Kvietkaa.
Pradedant nuo vakarų Armėnijos kalnų
Užlaikau automobilius greitam susi—
—
z'i. u-i - • -i •
x r»
sų ju viešpatavo moteris vardu Omarka rodo, kad J. B. S. daro klai sudarkė) gal jis ir kiek ge sėdėti, o ne scenoje pasiro nešimui.
Atsitikus reikalui meldžiu
papėdės, Chaldėja traukėsi iki pat Persų! R*tJ*.omi/Ro|
>w>„vsu dą arba perdaug pasako. resnis, negu atvaidinta, bet dyti turbut dėlto, kad tų ai- kreiptis prie
manęs, aš pribusiu grei
Bet dievas Bei perskyrė tamsą ir perskėlė
diečių prie bačkutės jis ne čiau, negu vietiniai graboriai, nes
užlajos, taigi savo ilgumu buvo nusidrieku
Dalykas
juk
štai
kame:
ka

|
sprendžiant
iš
autoriaus
pusiau tą moteriškę: iš vienos jos pusės jis
mano automobilius stovi visados ant
susilaukia matyti. Norėtu kelio.
si apie 850 angliškų mylių.
kompetentiškumo
scenos
da
policmeisteris
su
gauja
padarė žemę, o iš kitos saulę, mėnuli ir pla
S. BARACEVIČIA.
juodašimčių išžudo šimtus veikalų rašyme, galime drą me, kad p. Senavaitis priro
Dabar apie Chaldėjos žmones.
netas; ir jis atskyrė vandenį ir pritvirtino nekaltų šeimynų ir sužino siai užreikšti, jog su veika dytų faktais, kada ir kur 258 Broadway,
So. Boston, Maaa.
Telephone: So. Boston 839-J.
Kas tai per tauta? 7Iš” 'kur ji paėjo ? Su jį prje žemės, ir prirengė ir suruošė pasau- jęs, kad kiti išsislapstė miš lu Nihilistai lyginti negali matė aidiečius prie bačkutės
sėdinčius, ir kada ir kokiuo
kokiomis tautomis ji giminiga?
_ ” Kokia kai- jj Bet
gyvūnai negalėjo pakelti švie ke, ateina į mišką daryti ma.
ba ji kalbėjo?
kratą, čia susiduria su buriu Taigi da sykį nuoširdžiai se klerikalų laikraščiuose
sos ir išnyko.
Lietuviai Kliaučiai I
aidiečiai bjauriojo laisva
Dėl šitų klausimų buvo gana daug ginčų.
"Kuomet dievas Bei pamatė neapgyven revoliucijonierių, kurie čia patariame Keršto Širdžiai manius?
Visokius Vyrams Drabužius j
Siuvame ant Užsakymo
Į
Iš pradžios buvo manoma, ir tos nuomonės tą, o bet gi vaisingą žemę, jisai nukirto sa i laiko savo susirinkimą. Re- nevarginti savęs tokiais auIšvalome, sutaisome ir išproaivoliucijonieriai
pareikalau

gštais
norais,
tik
pirma
pa

Nors
nuo
tokio
žmogaus,
gana ilgai laikytasi, kad chaldai priguli galvą ir liepė vienam dievu tekanti iš jo
name senus.
ja pasiduoti, policmeisteris simokyti rašybos, o paskui kuris prisidengęs skraiste
Kriaučių kompanija
prie Semitų šeimynos, t. y. prie tos žmoni galvos kraują sumaišyti su žeme ir daryti iš į tai atsako šūviais, iš ko skaityti, daug skaityti, pa apgaudinėja redakcijas, ir So.Vienintelė
Bostone, kur visame duoda
ir gražų darbą už prieina
jos šakos, kuri, anot biblijos, paeina nuo jos žmones ir žvėris ir visokius sutvėrimus, kilsta susirėmimas.
Kada žinti žmonių psychoiogiją, negalima laukti, kad šmeiži gerą
mą kainą.
Šerno. Buvo manoma, kad jie giminingi kurie galėtų palaikyti orą. Ir didelė dau juodašimčiai lieka apgalėti, scenos reikšmę ir tada tik mus faktais prirodytų, bet PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ
žydams. Šitokia nuomonė buvo remiama gybė žmonių Įvairiausios veislės paplito po revoliucijonieriai suima po bandyti piešti vaizdelius rašome atkreipdami redak O NEŠIOSI IR DŽ1AUGS1ESL
kurie norit pasisiudint (<
tuomi, kad pirmutinių Chaldėjos gyvento visą Chaldėją, bet jie gyveno be jokios licmeisterį. Kadangi išank- kasdieninio žmonių gyveni cijos ir skaitytojų domą į Todėl,
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, '
korespondencijas
kreipkitės pas mus.
jų kalba nė kiek nesiskvrusi nuo hebrajie- tvarkos, kaip gyvuliai. Tuomet Babilioni- sto žinoma, jog jis gręsia mo, o ne taip tragiškų dva tokias
SOUTH BOSTON CUSTOM
šimtam nekaltų žydų šeimy sios susikirtimų, kaip revo kaip p. Senavaičio.
TAILORING CO.
čių kalbos.
jos pakraštyje jiems pasirodė iš jūrių bai nų išžudymu, taipgi pavo liucijos, kurios pavergtiem-;
Su pagarba
278 Broadway, So. Boston.
Tečiaus vėlesni tyrinėjimai parodė, kad sus sutvėrimas, Oan vardu. Jo kūnas bu jus ir patiems revoliucijo- siems yra peršventos, kad
Ona Levanauskiute,
chaldų kalba yra visai kitos kilmės, tik vė vo toks kaip žuvies, bet po jo žuviška galva nieriams, o sykiu ir darbi bile ranka jų paveikslą ka-i
A. K. Lazdauskas.
i
liau joje matėsi stipri semitiškų kalbų įtek kita galva buvo priaugus, o ant jo žuviškų ninkų laimėjimui, tai ar ga rikaturuotų.
mė. Ir pasirodė, kad chaldų giminė prigu pelekų buvo kojos kaip žmogaus, ir tas su limas kitas išėjimas kaip tik
nužudymas? Kalėjimų re
Kynuose daugelyje baž Su pagalba mašinos vie
li prie Chamitų šeimynos, t. y. prie tos tvėrimas kalbėjo žmogaus balsu. Jisai pa voliucijonieriai neturi. Ar nyčių prie durų yra pritai nas žmogus per dieną gali
Visiems Lietuviams |
žmonijos šakos, kuri, anot biblijos, paeina sirodydavo iš ryto ir praleisdavo dieną su paleisti jį ir palikti sau pa sytas varpas ir kiekvienas išpiauti daugiau, kaip 2,000
Geriausia Lietuviška rainkotų m
nuo Chamo. Todėl chaldai stori artimoj žmonėmis. Bet jis nieko neėsdavo ir sau- vojų, ar tą pavojų prašalin maldininkas turi už virvės i šukų iš celuloido.
dirbtuvė. Šimtai kostumerių ar- B
» ♦ e
giminystėj su pirmutinėmis Arabijos gen- lei leidžianties vėl grįždavo į ures ir buda- ti? Žingeidu, ką tokiame ji patraukti, idant davus
ba pirkėjų liudija, kad tai yra n
atstumas
verta pagirimo. Pamėginkit ir «
tėmis, abisinais, egiptėpais ir šiaurės Afri- vo tenai per visą naktį. Šitas gyvūnas iš- momente patartų padalyti dievams žinią, kad jisai atė Vidutiniškas
kad lietuviai padaro B
kos gyventojais. Tik nėra da tikrai suži-1 mokino žmones kalbos ir mokslo, rinkti ja pats J. B. S.? (Nuteisti. Ir jo ir kad jie butų pasirengę nuo žemės iki saulei yra patėmysit,
daug
geriau
kaip žydai. Jei ne-10
192,800,000
angliškų
mylių.
neleistų ginčvties: duokit išklausyti jo maldą.
nota, ar chaldų giminė susidarė iš tos mi vus ir vaisius, parodė kur šalies rubežiai, man šaut, duokit man. Rd.).
galit būt patįs, tai pas musų u,
agentus užsakykit ar per laiškus m
gracijos, kuri traukė iš vakarų į rytus, ar kaip statyti miestus ir bažnyčias, kaip ra Kada kova ant žut-but ir re
rašykit, o mes sampelius prisių- H
gal ta migracijos srovė paskui grįžo nuo Mi šyt ir piešti, ir abelnai visko, kas tik žmo voliucijonieriai nužudo vie
sim ir paaiškinsim kaip primie- ffl
ruot reikia. Tų galit kožnas pa- l||
ną caro budelių, tai J. B. S.
liaus klonies atgal ir tik tuomet apsistojo nių gyvenimui reikalinga.”
daryt, nėra skirtumo kur jus gy- m
pasibjaurėja
taip,
kad
tą
Chaldėjoj. Tečiaus gerai yra žinoma, kad
Tai taip prasidėjo pasaulis sulyg chaldų
nat, mes siunčiam po visą Ame- m
darbą pavadina "banditų
egiptėnų civilizacija yra daug senesnė, to- tikėjimo.
riką, užtikrinam visiems savo
pasielgimu.” Gal būt, kad Praleidžiama per žmones, kad išgirsti
darbo ir tavoro gerumą -ir pigu- >•
dėl labai gali būti, kad chaldų tauta yra
Paskui gi, kada Oan išmokino žmones tame ir yra kas-nors blogo, pasigarsčjusius dainininkus bei mu
mą. Nepamirškit kreiptis pas M
jaunesnė, o tas jau reikštų, kad ji yra su--kalbėt ir visokių "mokslų," prasidėjo rasai bet tikiu, kad J. B. S. neuž K ziką.
lietuvį, ir patarčia kriaučiams,«
Jus visa tai galite girdėti jūsų locnuošė namuose be jokių nepaprastų
kad pareikalautų sampelių nuo H
grįžusi iš Egipto.
mistiškas Chaldėjos karalių viešatavimas. ginčys. jog panašiuose atsi [jii lėšų,
turėdami musų “Speciai” fonomusų, nes tai reiškia padidint sa- n
grafą, kuriuos mes parduodame už
Dabar chaldų tauta jau mirus, o ta vieta.: Visų pirmiausia atėjo Alorus, kuri pats tikimuose buvo taip pasielg vii gatavą
vo
biznį; sampalai visiems uždy- m
pinigą arba lengvais išmokėką. Adresuokit pas
(13)IR
kur senovėj buvo Chaldėja, dabar valdo- dievas pašaukė iš piemenų į Chaldėjos ka ta. ir aš ant rankų turiu fa- :) iimais po
,ktą.
kame
man
pačiam
teko
SI.00 Į MĖNESI.
rna turkų. Taigi kįla klausimas, kaip se- ralius. Jo viešpatavimas tvėrė 36,000 me būti liudininku, o kad taip
Jo. Boston Raincoat Co. |
i
24 dainos dykai.
nai chaldai gyveno? Kaip ilgai jie gyve-’tų. Paskui jo vietą užėmė josimus Alopa- , buvo, tai man rodos turėjau i( Rašyk mums ir mes tuojaus visišS. PUTA Savininkas, u
DYKAI prisiusime musų katalono? Kada jie atsirado?
rus. kuris viešpatavo 10,800 metų. Jo įpė- pilną tiesą atsitikimą taip ■( kai
gą sykiu su visais reikalingumais,
344 Braadway,
rasi visus paaiškinimus kaip ga
Į šiuos klausimus sunku yra atsakyti. Į diniu buvo tūlas Almenon, kurisai valdė atvaidinti, o ne kaip J. B. S. |lę Iikame
gauti DYKAI trims mėnesiams muSo. Boston, Mass. g
Vienas chaldų kunigas, Berosus vardu, gy- 'haldėją net 46.800 metų, o po jo atėjo gražiau atrodo.
Q sų fonografą.
(11)
Royal Phonograph Co.
venęs apie 300 metų pirm Kristaus, yra pa -Ymenonas, viešpatavęs 43,200 metų. Tuo- Toliaus, jeigu tokį pasiel
gimą
vadinti
"banditų
pasi

j 80 4-thAie., Dept. D. NewSveikata
Yoik, N. Y.
rašęs pirmutinę Chaldėjos istoriją. Jeigu "net iš vandens gilumos pasirodė kitas juelgimu,"
tai
kuo
pavadinti
šita istorija butų iki šiol užsilikus, rasit ių dievas, kurio vardas buvo Idocija. Ši"Nihilistus,” kuomi pava
pajiegos
butų galima joje rasti šiokių tokių infor- tas dievas, kaip ir Oan, mokino žmones vi- dinti
jų išneštą nuosprendį
macijų, bet, nelaimė, iš trijų tomų liko vos šokių mokslų ir darbų, o paskui vėl pasislė- nužudyti carą? Bet kiek
ir
tik keliolika puslapių, o ir tie daugiau rei- pė. Paskui sekantiems karaliams viešpa- žinau jis nihilistų pasielgi
energija
kalą užtemdo, negu apšviečia. Pavyzdžiui,| taujant da keturi jūrių dievai buvo pasiro- mą nevadina banditų pasi
jisai paduoda šitokią chronologiją dešini-J dę ir kiekvienas jų mokino žmones taip elgimu.
VADAS I SVEIKATA
ties karalių, viešpatavusių nuo pasaulio su- kaip ir pirmieji. Paskutinis tų avatarų pa- Todėl tą užmetimą, kokį
tvėrimo iki didžiojo tvano:
sirodė Ksisutrui viešpataujant. Jis buvo J. B. S. man daro buk aš so
me aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos,
1. Alorus, chaldas, viešpatavo 36,000 m. taip pat panašus į žuvį ir y'adinosi Odakon. cialistus pastačiau banditų
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
grąžinu į jo paties ar2. Aloparus, jo sūnūs,. 10,800 m.
Daugiau avatarų chaldai, kaip rodos, netu- rolėj,
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir
xivą (?sic!). Socialistai
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina
3. Almelon, siparietis,. 46,800 m.
rėjo. Avatarais paprastai yra vadinami mano veikale visai nefiguvyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
namuose už labai mažą atlyginimą.
4. Amenon, chaldas, .......... 43,200 m. ne Patis dievai, bet tie gyvūnai, į kuriuos ruoja, o tik taip sau revoliušita dykai duodama knyga jums taipgi pasakys apie musų pasekmingą gy
5. Amegalarus, siparietis, .. 64,800 m. dievai pavirsta norėdami pasirodyti žmo- cijoniškos dvasios žmonės.
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius. raudonoji
Už kitus patarimus tariu
6. Daonus, siparietis, .......... 36,000 m. nėms.
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
ačiū.
Keršto širdis.
7. Edorankus, siparietis, .... 64,800 m.
Pasaulio sunaikinimas.
AR TAMISTA KENTI
8. Amempsinus, chaldas. 36,000 m.
J. B. S. Prierašas. Skai
Pasaką
apie
tvaną
randame
visų
tautų
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
9. Otiartas, chaldas,..... 28,000
m.
tantis Keršto Širdies ši pa
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu;
tradicijose,
kurios
tik
gyveno
Mozopotami10. Ksisutras, chaldas, .......... 64,800 m.
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užgulimų; nuo a;xlengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
aiškinimą
visai
ką
kitą
Įsi

nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
joj, kur Tigro ir Eufrato upės kas metai
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar
Sykiu 10 karalių viešptavo 432,000 m. išsilieja ir pridaro gyventojams labai daug vaizdina, negu atvaizdina
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas) draugijos? Ar
Keršto Širdies veikalo vai
ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas
Po tvano Chaldėjos karaliai pas Berosų blėdies. Visų jų šventraščiuose rašoma dinimas scenoje. Susirėmi
yra blogose sanlvgose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.
yra padalyti į 10 dinastijų. Tečiaus kada apie "visasvietinį tvaną.” sunaikinusi visą muose tikslas išteisina Įran
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
prasidėjo pirmutinė dinastija, jisai nesa pasauli. Tą pačią pasaką randam ir seno ki, dėlto nėra ginčo. J. B. S.
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų.
ko; pasakyta tiktai, kad ji pasibaigė už vės žvdu raštuose, kuriuos krikščionis su- pasmerkė ir pasmerkia ne
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
2458 metų prieš Kristaus gimimą. Paskui sirankioję pavadino Biblija arba dievo žo veikalo temą, bet netikusį
ketina apsivesti. .Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangti vadą į sveikatą ir pasinaudokite
sekė kita dinastija, trečia, ir taip toliau, iki džiu. Mat žydai taip pat yra perėję per apdirbimą. Scena nėra tai
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
ta pieva, kur varlė jautį pa
538 metų ligi Kristaus gimimo. Jeigu da- Mezopotamiją, pakol jie pasiekė Palestiną, mačius bando su juo susily
leisime, kad pirmutinė dinastija viešpata todėl jvykstantieji tenai potviniai. matyt, ginti. Scena yra Grožės ir
PristiĮskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
vo tik 50 metų, tai pradžią Chaldėjos kara negalėjo pasilikti ir pas juos neužrašyti Tiesos sostu, nuo kurio tei
DR. J. RUSSF.LL PRICE CO., L. 501. 238 N. 5tb Avė.. Chlcaito. III., U. S. A.
lystės butų maž daug apie 4,500 atgal. Te kaipo ”visuotinas tvanas.” Suprantama, siama Niekšystė. Idant iš
Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.
tokių
epizodų,
kaip
susirė

čiaus manoma, jog Chaldėjos istorija yra tas tvanas negalėjo būti visuotinas, bet tų
mimas prievartos su laisve,
Vardas ir pavardė............................................................................................................
daug senesnė.
laikų žmonėms jis galėjo taip išrodyt, nes vaidinamų scenoje, mišrių
Taigi, susipažinę paviršium su Chaldėjos jų gyvenamoji vieta jiems rodėsi visu pa pažiūrų publika galėtų maGatvė ir Noė.....................................................................................................................
>
istorija, dabar galim eiti prie jos dievų ir' sauliu.
Valstija
tyt aiškiai katroj pusėje
tikėjimo.
Tiesa su savo nuospren(Toliaus bus.)

Pasaulio sutvėrimas.

“Pasiteisinimo žodis

Chaldų Dievai.

juc

tisom

I

■

j

I
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Tūkstančiai Dolerių.

!

.DYKAI
ŠITAS BRANGUS

I
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Bagočiaus Paskaitos.

i

Automobilių paroda.
Kaip galima susinešti
Bostone visą praeitą sąPraeitą ketvergą buvo šė
vaitę
Mechanies name tęsėsi
iš eilės Bagočiaus pa
su Lietuvos žmonėmis.!lsta
skaita LSS. 60 kp. salėj. Te automobilių paroda. Suren

ik

I ma buvo:
"Teologiškasis gimas parodos apsiėjo į 80
1916
m.
sausio
12
d.
Vokiečiai leidžia siuntinius
Kristus.” Tos paskaitos yra tūkstančių dolerių. Suvirs
įS
•• ',-j$
Tabakas kurs
Pirmutiniai mano žodžiai: labai indomios ir pamoki- 300 Įvairių modelių buvo iš
Lietuvon.
(Tegul bus pagarbintas Je- kinančios. Iš tų paskaitų statyta.
Parodą aplankė
Vokiečių valdžia per savo1 žus Kristus.
negraužia burnos.
suvirs 240,000 ypatų, užsi
z
ambasadorių Berensdorffą Dabar aš apznaiminu, matyt, jog prelegentas nuo mokėdami po 50c. Įžangos.
apsipažinęs su kiek
Prince Albert yra padarytas tam
praneša Suvienytoms Vals kad aš sveika ir linksma, ko dugniai
viena
eilute
Senojo
ir
Nau

tikru patentuotu procesu, kuris
tijoms, kad vokiečių kariu ir jums nuo Dievo linkiu. jojo Testamento knygų.
Kovo 12 vakare Cambrid
menė užimtuose Rusijos Prašau jūsų, kad jus atprašalina kandimą ir kartumą ir
Ši ketvergą bus skaitoma ge’iaus L. Š. F. skyrius su
kraštuose nekonfiskuos jo siųstumėt man ant pragyve paskaita
suteikia jums geriausį pypkės ta
temoje: "Dievai,” rengė prakalbas. Kalbėjo J.
kių siuntinių ar tai butų nimo, nes mano senatvėj aš
B.
Šmelstorius,
Y.
M.
C.
se

r
i
Žmonių paprastai susirenka
baką, prie kurio jus esat bent kada
ii
maistas, ar drabužiai, siun nebegaliu uždirbti ant pra- apie
kretorius ir Mass. valstijos
100
ypatų.
degtuką prikišę.
čiami nuo karės nukentėju- : gyvenimo. Aš labai apsi1 legislatorius. Aukų surink
siems. Pasirodo, kad An I džiaugiau, kad nuo jūsų ap
ta 26 dol. su centais.
A.L.T.S. konferencija.
glija nenori leisti gabent iš turėjau žinią, kad jus esat
Amerikos maistą bei dra sveiki ir gyvi. Daugiau ne Kovo 12 d. So. Bostone
Kovo 16 d. vakare 60-tos
bužius Į vokiečių užimtus turiu ką rašyt, reikia tart buvo Am. Liet. Tautininkų kuopos svetainėje bus viena
kraštus, bijodama, kad tais sudiev. Pasilieku sveika ir Sandaros konferencija. Iš iš indomiausių F. J. Bago
siuntiniais nepasinaudotų linksma, ko ir jums linkiu. skiriant išrinkimą valdybos čiaus paskaitų temoje "Dievokiečiai, bet vokiečių val
A.L.T.S. Naujosios Anglijos j vai.”
tAe nationaljoy smoke
Ona
Čereškienė
džia oficialiai užtikrina, Gyvenu dabar Deltuvoj, apskričiui, visa ta konferen
Lankytojai Bagočiaus pa
kad siunčiamų daiktų vo
Priimta skaitų nepraleiskite šitos.
turi puikų skoni ir kvapsni. Jis dega ilgai ir šaltai
Kauno gub., Vilkmergės pa- cija buvo tuščia.
kiečių kariumenė neliesian- I: viete.
• Lietuvos demokratų parti Atsiveskite savo pažįsta
ir užganėdina kiekvieną rūkymo pageidavimą. Nė
ti.
jos programą, kuris visai mus.
Pask. komis.
viens kitas tabakas nėra taip sutaisytas, kaip
i--------------------------------------------------------------Kad suradus savo gimines Laiškas žodis žodin išver neatsako Amerikos lietu
PARSDUODA FORNIČIAI
k
Prince Albert. Tai yra priežastis kodėl
reikia pirmiausiai kreipties stas yra vokiečių kalbon, viams. Pasivadinta "poli Labai geri, trims kambariams ir!
V žmonės Įvairių tautų jį geriausiai myli. Joks
parsiduoda labai pigiai dėlei
Į rusų komitetą Stockholme, prie lietuviško teksto pridė tiška" partija, kuri tečiaus virtuei,
%
kitas tabakas jų taip neužganėdina.
savininko kitan miestan.
rašant rusų arba francuzų tas pataisytas antrašas ir nežino kokios Amerikos po išvažiavimo
Kreipkite šiuo adresu:
(12)
Prince Albert galima rūkyt pypkėj arba suj
D st,
So. Boston. Mass.
kalboj, paduodant j ieško tas laiškas prisiųstas Anta- litiškųjų partijų prielipą bu 237
sivyniot
į
cigaretus,
ir
kaip
jį
nerukytumėt,
į
- ■--------------------------- i
mųjų vardus, pavardes ir mui Čereškai. Tai faktas, sianti. Išskiriant kelis so
vis busit užganėdinti.
I
PARSIDUODA FORNIČIAI
adresus, kur pirma gyveno. kaip galima susižinoti su cialistams simpatizuojan
Geri forničiai, penkiems ruimams,
Pirkit Prince Albert visur, maišiu■
kuose 5c, raudonose blekinėse 10c.;
K
Toks pajieškojimas turi būt savo giminėmis ar draugais čius delegatus, kiti patįs ne reikia parduoti, nes turiu išvažiuoti i
taipgi svaras ir pusė svaro blekiniuo■
kitą miestą.
Noriu parduot greit,
žino
kurlink
jie
eina
ir
ko
siunčiamas sekančiu adre likusiais Lietuvoje arba iš
se ir krišpoliniuose drėgninančiuose
Į
parduosiu pigiai.
Atsišaukit
siekia. Tikra vaikų žaismė. todėl
- homiduruose.
L
bile kada dieną ar vakare pas
su: Comitė Russe, Stock- bėgusiais.
R.J. —
REYNOLDS
Klinga,
Vienas svečių. 14 City PointGeo.Court
TOBACCO CO.
holm. Jei jieškomieji ran Minėtas rusų komitetas
.apačioj),
Wimton-Salem, N. C.
So. Boston, Mass.
dasi tarp pabėgėlių, komite Stockholme reikalauja, kad
Brandeis laimėjo.
tas praneša, kur jie randasi. : siunčiant siuntinius ant vir
&
Reikalingi 3 Kriaučiai.
Jei pasilikę ant vietos, ko šaus siuntinio apdaro butų S. V. Senato tiesų komisi
! J. MATHUS
Telephone: Back Bay 4200
R. SAHLITZ
mitetas perduoda pajieško- aiškiai parašytas 1) Comitė jos sub-komisija, kuri tyri
Vienas turi mokėt gerai;
DAKTARAS
jimą vokiečių užimtuose Russe Stockholm. S\veden. nėjo ar Brandeis yra tinka siūti "koutus” (coat maker) special justice of the peace
Geriausias Lietuvio
!i
notary public.
SALONAS
IR RESTAURACIJA.
kraštuose administracijai ir 2) antrašas to, kam siunti mas kandidatas Į Augščiau- antras turi būti geras ”bu-! Latvys, kalba
(( Sveiki geriausios
Rusiškai ir Lietuviškai.!
Fr.
Matulaitis
rųšies gėrimai
toji perduoda jieškančiojo nys yra siunčiamas. Pini sio teismo teisėjus, 4 balsai šelmonas” ir trečias turi j Su visokiais reikalais
galima kreiptis
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
GYDO
VISOKIAS
LIGAS.
vakarais.
(14)
j
adresą jieškomiemsiems.
lankus.
gus siunčiant reikia adre prieš 1 išdavė prielankų mokėt gerai siūti kelines ir
PRITAIKO AKINIUS.
2 ROMAR TERRACE
<
"vestkes.
”
Mokame:
už
ko-'
Parankiausia
Lietuviška užeiga.
Šitokiu keliu Antanas Če- suoti minėtan komitetan ■Brandeis nuosprendi. Bran
Jneit nuo Cedar Street,
Valandos:
$7.00; už kelines $2.00.,
ROXBLRY. MASS.
J. MATHUS
<
reška iš Norwood, Mass. su ant vardo Veros Vasilevnos deis yra žydas, radikalas ir tus
Nuo 1 iki 3 dieną.
342
Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel.:
Roxburv
43
‘
3-R.
Darbas
ant
visados.
Rašy

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
rado savo motiną Oną Čere- I Nekliudovos, bet tik jau tu- j žymus Bostono advokatas.
kite
gritai.
419 BOYLSTON STR.
škienę, kurios laiškas skam rint tikrą adresą tų, kam!
Wm. A. Kairy s,
PARSIDUODA STUDIJA PIGIAI.
(pinigai yra siunčiami.
Spargo Prakalbos.
ba:
Saite 419, 420 ir 421,
TeL: 2787-JJ ’
Bank Building,
i
Netoli didžiojo miesto knygyno,
Kovo
20
d.
vakare
TrePitcairn,
Pa.
KONFE
BOSTON, MASS.
Dr. David W.Rosen
Visokios Žinios. Į SKANDINAVŲ
mont Temple svetainėje,
I
RENCIJA.
tarp School ir Brumfielt
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
Švedų karalius sušaukia gatvių Tremont st., kalbės Povilas Vareika
Rusiškai ir Vokiškai.
M. ANDRIUŠIUTĖ,
RIAUŠĖS ŠIAULIUOSE. Norvegijos ir Danijos kara
GYDO
VISOKIAS LIGAS.
!
kasdiena suvaldo nors P° .'"į6*
vienas garsiųjų Amerikos 1 nąKas
(Andrews)
Valandos:
obuolį,
orenžį
bei
kitokių
vaisių,
Petrograde gauta žinių iš lius į konferenciją Danijos socialistų kalbėtojų John tas visados turės tyrą kraują, skais
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
Dvinsko per Londoną, kad sostinėj Kopenhagene. A- Spargo, temoje "Brolybės tų veidą ir sveikus vidurius. Vaisiai,
2 iki 3 dieną, nuo 7
geriausias kraujo valytojas,
8 vakare.
Turiu kitą studiją Albanv, N. Y.
vokiečių kareiviai Šiauliuo part tų trijų karalių, konfe ekonomika." John Spargo i taiAšyraužlaikau
geriausius fruktus todėl dviejose vietose neparanku dar
321
HANOVER
STREET,
l
se pakėlė maištą dėl stokos rencijoj dalyvauja Švedijos, yra gilus studijuotojas I (vaisius), saldainius, šaltus ir šiltus buotis. Vieta apgyventa tirštai lie
BOSTON. MASS.
Norvegijo ir Danijos mini- draugijinių santikių ir jo saldžius gėrimus, geriausius cigarus, tuviais ir lenkais, ant didelio trakto
maisto.
ir tabaką. Puiki vieta už ir 21 metų išdirbtas biznis.
( )
sterių
ir užrube- prakalbos klausyties susi- cigaretus
eiti pasėdėti Užprašau visus Lietu
Riaušininkus nuveikė ka žinių prezidentai
JONAS ANDRUŽIS,
vius ir Lietuvaites pas mane užeiti.
reikalų ministeriai.
453a BROADMAY
SO. BOSTON.
valerija. Susirėmime 3 ka Tariasi kaip užsilaikyti ka | rinks tūkstančiai žmonių.
POVILAS VAREIKA.
APTIEKA
r
317
W.
Broadway.
So.
Boston.
Nepraleiskite
progos.
reiviai, viens oficieris krito, riaujančių šalių link, ir kaip
Teisingiausia ir Geriausia
>
Sutaisom Receptus su di- < r
daugelis likos sužeistais. atsinešti į Anglijos daromas
' džiausią atyda, nežiūrint ar, iš < i.
Telefonas, Dickinson 3995 M
Devyni riaušių vadovų liko pinkles tų šalių pirklvbi- Kovo 12, vakare LSS. 60 Rainkoty ir Sinty Dirbtuvė
5 Lietuvos atvežti ar amerikoniški. ; \
; Gyduolių galite gauti, kokias tik $ [
kuopa
turėjo
koncertą.
Su

si karės lauko teismo nutei niams laivams.
o pasaulije vartoja, taipgi visados į Į
Lietuviška
Didžiausia
ir
$Dr.
Ignotas
Stankus,
lošta komedija "Kas Bai I
sti ir sušaudyti.
> randasi lietuvis aptiekorius.
Geriausia
> Galite reikalaut ir per laiškus, <,
lys.” Sulošė gerai. Tamo- II
J31210S.
BroadSt.
Philadelphia,Pa.
Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS,
i o mes per ekspresą gyduoles at- ; į
AX!
N
uo
9
iki
11
rito
I
i šaitis sugriežė ant smuikos Vyriškus, Moteriškus ir Vaikams.
<[
STREIKAS ISPANIJOJ.
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime < > siusime.
OFISO V ALANTOS
„ 2,4 (*opirt.
porą muzikos šmotelių, pa ! Dirbame dėl KRAUTUVIŲ. AGEN
7 8 vakaro
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius | EDVARD DALY, Savininkas
ir PAVIENIAMS iš geriau- 7VĮ
Ispanijos valdžios amuni
NEDELIOMIS • ■ 9.11 rito
drabužius dabar, kada galim greičiau •
darydamas publikoj gilų įs- | TAMS
__________ .. 1 .. 4 popiet.
sios materijos ir pigiau negu kita
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.
18 Braadway, So. Boston. h
cijos dirbtuvių streikas pla
:
kokia
nors
dirbtuvė.
'pudį, taipgi koncertina paTaipgi aš turiu ir gatavų dresių vi U Galite reikalaut ir per laiškus,?;
tinasi. Prasidėjo Carthage- Tautinė Amerikos šventė. grajino puikiai drgas Sa- Materijas mes imame iš didelių
sokios mieros ir kainos prieinamos.
? > o mes per ekspresą gyduoles at- < >
ir daug ant karto, todėl mes
noj, o dabar apėmė jau EI Bostone šią sąvaitę ap betskis. Be to buvo Džian ■ firmų
324
E STR_ kampas Broadwav.
:: siu si m
$
gaunam kur-kas pigiau ir geresnę
2S*
SO. BOSTON. MASS.
Ferrol ir Barceloną.Cartha- vaikščiojama
materiją,
todėl
galime
ir
pigiau
pa

140-metines Bamba, monologų ir dekla daryt.
genoj iššauktas generalis sukaktuves Išvarymo Angli macijų.
Koncertas buvo Lietuviai, kurie norite turėt STIP H. S. Stone, Oph-D. |
streikas. Pasitaiko tankus jos kariumenės iš Bostono vienas geresnių. Aukų su RIUS ir GERUS R U BUS PIGIAI, vi
kreipkitės pas mus. Tolimes
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
susirėmimai tarp policijos 1775 metais. Miestas, ypač rinkta $6.60, už ką reik tart sados
Akių
nieji per laišką; vietiniai ypatiškal.
ir streikierių. Užmuštųjų So. Bostonas išdekoruotas aukavusiems ačiū.
Publi
Specijalistas.
TRAVELERS RAINCOAT
skaitlius, iš abiejų pusių, vėliavomis ir festinais. Ban- kos buvo kupinai.
COMPANY,
siekia 47, o sužeistųjų vir kietas dėlei to atsibus 14 d.
N. J. Vabalninkas.
10 m. So. Bostone.
G. A. Romanas, savininkas.
šaus poros šimtų.
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
šio mėnesio, o parodos 17 d.,
399 Broadway,
3
Harrison
Avė.,
kuomet tai airiai paprastai
Nedėlios vakare po A. L. .
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, >
kamp. Essex St.
SO. BOSTON, MASS. '((
SOCIALISTŲ TAIKOS
■
švęsdavo savo tautinę šven T. S. konferencijos buvo
BOSTON, MASS
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
KONVENCIJA.
tę "Patrick Day.” Ameriko prakalbos ir koncertas. Kal
Nuo^ Reumatizmo 31.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
Iš Berno pranešama, kad nai tuomi lyg kad ir uždrau bėjo M. šalčius apie A. L. T.
Nuo kosulio, grippo ir slogos 81.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
kariaujančių ir neutralių džia ateiviams švęst savo S. tikslą, bet Z. Jankauskas,
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Ifr. CIemens Radueha, 324 Palmer »t.. Detroit. Mieh., var
šalių socialistai rengia tai tautines šventes.
kaipo renegatas ex-socialisNuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
tojo Severos Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams ra
inkstais, ir štai ką jisai parašė mums: “Aš sirgau daugiau,
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c.
kos konvenciją balandžio
tas negalėjo apsieit be išnie
negu pusantrų metą. Paskui aš sužinojau apie Jį raistą ir li
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekrienam. kuris
Supuvę kiaušiniai.
mėnesyj. Konvencija atsi
kinimo socialistų. Daugelis
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
serga nuo inkšti}.''
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
s
bus Berne (Šveicarijoj),Ha- Bostonas buvo užpludęs klausytojų klausydamiesi
' Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
agoj (Hollandijoj)
arba supuvusių kiaušinių parda sau manė, kad nuo kvailos
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c.
Ar Jums Skauda Nugara?
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Christianijoj (Norvegijoj). vinėtojais. Suvirs 300 par galvos ir plaukai pabėgo.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Tai
jieškokite
priežasties.
Skaudėjimas
gali
būti
ki

Po prakalbų buvo gerb.
davėjų ir kepėjų, kurie tuos
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
lęs dėlei inkstą netvarkos, ir todėl imkite
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
M.
Petrausko vedamas kon
kiaušinius
vartojo,
patrauk

RUSAI PAĖMĖ TEUTO
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
certas.
Koncertas
buvo
la

ti
i
teismą.
Bausmių
surin

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
NŲ APKASUS.
I
paslaptingų ir kitokių ligų.
kta apie $12,000. Manoma, bai gražus ir Įspūdingas.
Petrogradas
paskelbė, jog tokie drastiški persekio
Reporteris.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
kad ant Dniestro upės kran jimai visus supuvusių kiau
(Severos Vaistą Inkstams ir Kepe
jums
sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrins,
to rusų kariumenė atakavo šinių kupčius išvarė iš mies Pereitą mitingą D. L. K.
nims) kad pasiekus kelio į sveikatą.
Ligą nurodo inkstu arba pūslės už
Latatče kaimą ir išvarė to, kurie nusidangino New Vytauto draugija nutarė
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
degimas. sulaikymas arba ėjimas tirš
priešą iš apkasų keliose vie Yorko link.
apvaikščioti
darbininkų
to šlapumo, skavsmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
tose. Rusai paskui tuos ap
šventę 1 gegužės. Vytauto
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumu inkstuose, gelt
kasus patįs užėmė.
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
Ateinančio] nedėlioj 18 d. dr-ja netik yra progresyvištę
pataisyme
lovos
šlapinimo
pas
vaikus.
kovo 7:30 vai. vakare, Lie kiausia Bostono lietuviškų
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
TURKAI NORI TAIKOS. tuvių Soc. svetainėje bus draugijų, bet ji gali būt ge
VTVĮ»2—«» ■ - _ _
paprastai eina greU ra inkstu liromis,
T.ftll ■■■ Afi
ir kad pszelh»jn« rydymo. SEVEROS
siusime jum ekspresu.
GTVYBtS BALZAMAS (Severas Balsam
Gyventojai miestų Brus- diskusijos. Diskusijų temų riausiu pavyzdžiu visom ki
of Lite) dažnai yra paairodęa pagelbingu padėjėja Severo, Vaistui Inkstams
ir Kepenims.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
sa, Kohne, Smyma ir Bey- pasiskirs patįs diskusantai. tom pašalpinėms dr-joms.
Kaina
Severos
Vaisto
Inkstams
ir
Kepenims:
50
centų
ir
$1.00.
ruth, (Turkijoj) padavė Atsilankykite.
Kom.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.
prašymą princui Vahid Ed226 BROADWAY,
East Cambridge, Ameri8»t-> aptiekoje reikalaukite Severos Vaižtu. Jeigu Jurj aptieks jt} neta
dine, Turkijos sosto Įpėdi Vakarinė mokykla lietu can Rubber Co. guminėse
ri, tai užsiaakykite tiesiog nuo
KAMPAS C STR.
niui, kad šis kalbintų sulto vių socialistų svetainėje at dirbtuvėse sustreikavo suW. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa
ną padaryt atskirą (nuo vo dara kiekvienam kas pėtny- virš 100 darbininkių.
Jos
kiečių ir austrų) taiką su čios vakaras nuo 7:30 iki reikalauja pakėlimo $3.00
talkininkais.
daugiau i sąvaitę algos.
8:30. Naudokitės.
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Severa’s Kidney aid Liver
Remedy

K. ŠIDLAUSKAS

S0. BOSTON, MASS.
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