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Metas XII.

Ant jūrių Anglijai gręsia didelis pavojus; vokiečių submarinai baisiai naikina jų laivyną. Jei karė trauksis ilgai, vokiečiai gali
atskirt Angliją nuo pasaulio ir numarint badu. Paryžiaus konferencijoje Anglija labai susikirtusi su Rusija ir vos nepairusios
visos sąjungininkų tarybos. Anglijos darbininkai nerimauja. Lietuvoje esąs didelis badas.
VOKIEČIŲ PERGALĖ
RUMUNIJOJ.

KALBOS APIE TAIKĄ.

žinios iš Berlyno praneša,
ANGLIJA ’ NUSILEIDŽIA, | ties Bagdado linkui. Sąjun
kad tarp Rumunijos ir Vo
gininkai tyli.
SAKO VOKIEČIAI.
kietijos vėl jau atnaujinta

PRINCE OSCAR.
Fifth Son of G.rman Empcror
Wound.d S.cond Tim. by Sh.ll.

ANGLIJOS DARBININ
KAI NERIMAUJA.

Anglijai gręsia pavojus Lietuvoje
didelis badas.
Škotijos lietuvių socialis
ant
juriq.
tų leidžiamas "Rankpelnis"
Amerikos lenkų dienraš

viešpatavimui tis ”Kuryer Polski” įdėjo
'rašo apie didelius streikus Anglijos
Vokiečiai tikisi, kad apie pirklybos santikiai. Vokiečių
ant
jūrių
gręsia
didelis pa gautą iš Vilniaus šitokį lai
Glasgove. Ten skaitom:
Pasakytą Anglijos parla rudenį bus jau galima pra
vojus.
Didis
jos
laivynas šką, rašytą 26 sausio, šių
užjūrio žinių agentūra sako,
Buržuazijos laikraščiai amente premjero Asąuitho dėt taikos tarybas.
pie tai nieko nerašo, bet su kožna diena eina mažyn. metų:
kalbą, kurioj jis neva atme Kaip matyt iš visako, tai kad Rumunijos pasiuntinys
Berlyne
ir
Vokietijos
užsie

amunicijos ministerijos sek Nėra tos dienos, kad vokie (Pasveikinimus išleidžiam,
tė Vokietijos kanclerio pa Lietuva po Rusijos valdžia
I
retorius Addison pasakė čių pavandeniniai botai ne ”Kel.” Red.)
siūlytas taikos išlygas, vo jau negrįžš. Šiomis dieno nio ministerijos sekretorius
užtvirtino
sutartį
apie
liuoutarninke
parlamente, kad paleistų jūrių dugnan kelių Aš, mylimas broli, esu
kiečiai supranta kaipo nusi mis pasklydo gandas, kad
są
savitarpinį
mainą
prekė

praėjusią sąvaitę įvykusi Anglijos laivų. Pats Lon sveikas, ko ir tau geidžiu.
leidimą ir tiki, kad neužilgo kaizeris buvęso Vilniuje
fuuMi v ir
streikų eilė kai-kuiruose la donas prisipažįsta, kad per Dirbu aš prie geležinkelio.
bus galima pradėti jau tar-, paskyręs jau vieną savo su- mis, išskyrus tiktai karės
daiktus.
Tuo
pačiu
laiku
te

bai svarbiuose Claydės amu kovo mėnesį vokiečių sub Traukiniai vienas po kitam
ties apie kares užbaigimą. nu Lietuvos karaliumi.
legramos iš Romos da sykį
nicijos fabrikuose. Tai pa marinai sunaikino 82 laivu; veža į Vilnių nuo mūšio lau
Iki šiol Anglijos premje
iš to skaičiaus 42 laivu pri ko sužeistus kareivius. Pas
patvirtina žinią, kad tarp
1 daręs Cleydės Darbininkų
ras kiekvienoj savo kalboj PO KARĖS RUSIJA BU Rusijos ir Rumunijos pirkKomitetas, kuris nepai puola Anglijai, 10 jos sąjun mus didis badas. Ant gelžapie taiką pabrieždavo, kad
SIANTI LAISVA.
lybos santikiai likos pertrau
sęs visai unijos vadovų gininkams, o 30 neutralėms kelio stoties būriai išalkusių
"taikos nebus, pakol Vokie
nutarimų.
Jis agituojąs valstybėms.
vaikų prašo kąsnio duonos.
io visiškai sutriuš-! Leidžiama Vienoje ”Ar- kti. Tas reiškia, jog vokie
tija nebus
Berlyno
statistika
da
aiš

čių
diplomatija
Rumunijoj
už konskripcijos įstatymo
Skurdas neapsakomas. Ret
kinta.” .Paskutinėj gi savoibeiter Zeitung” rašo, kad paėmė viršų. Sakoma, kad
kiau
parodo,
kaip
stiprėja
karčiais serga karštine. Ga-’
panaikinimą,
taip-pat
įs

..................”su-. 'visose
šalįse žmonės tikisi
kalboj jisai.....
Vokietijos
1
povandeninė
karė.
Pavyz

dabar
iš
Rumunijos
tuoj
bus
tatymo
apie
amunicijos
Ii
išsivaizdinti, kaip kenčia
triuškinimo” jau nereikala po karės daugiau laisvės. išvežta Vokietijon 150,000
džiui,
per
sausio
mėnesį
pa

dirbimą, norįs visiškai pra
musų žmonės šioje karėje.
vo, tik sakė, kad "Vokietijos Net Rusijos durnos pirmi vagonų grudų. Mainan Ru
skandintų
laivų
įtalpą
Ber

šalinti
valdžios
kontrolę,
rei

Prie Vilniaus stoties guli
karininkų kasta neprivalo ninkas išreiškęs viltį, kad munija gaus mašinų, anglies
lynas
apskaito
į
20,000
tonų,
vadovauti tarptautinėj Vo Rusija po karės busianti lai j ir kitokių vokiečių išdirbys- Photo by American ress Association. kalaująs, kad ji nesikištų į o kovo mėnesyje paskandin liekanos susprogdinto bom
tarybas dėl darbo mokesties
bomis traukinio.
kietijos politikoj.”
Todėl sva.
tų
laivų
įtalpa
statoma
jau
■
tės
prekių.
Jeigu
atsiminsiir
streikų
nevaržytų.
Da

Oras biaurus. Per dienas
NŪS LIEvokiečiai sako, kad Anglija "Po šitos karės Rusijoj
KAIZERIO
apie
100,000
tonų.
p
a
.]me,
kad
Anglija
su
savo
sąbartiniai streikai prasidėjo
smarkiai
lįja, naktimis šalbus pilna žodžio laisvė,” į
ALIUM?
v. •
TUVOS
jau nusileidžia.
Anglijos
parliamento
na

j
os
jungininkais
deda
visas
sa

kovo
17
d.,
kuomet
buvo
at

ciai.
Taikos reikalai dabar iš sakęs jisai. "Priespaudos' vo pastangas, kad neįleidus
Iš Paryžiaus pasklydo ži statytas vienas Komiteto rys Robertas Haustonas sa Veliju viso gero,
daugiau Rusijoj jau nebus.'
rodo taip:
Vokietijon iš kitur nė svaro nia, kad kaizeris paskyręs narys (Kirkwood). Dėl to vo atsišaukime į žmones, pa
Karolis.
Karės mokesčiai.— Apie Niekas jau neturės galės duonos, tai šitokia sutartis penktąjį savo sūnų Oscarą sustreikavo 1,000 darbinin skelbtame šiomis dienomis
tai, kad apgalėtai valstybei užgniaužti žodžio laisvę | Vokietijai reiškia didelę Lietuvos karaliumi.
kų. Nuo to laiko eina nuo spaudoje, jau aiškiai sako, 55 ŽMONĖS MIRĖ NUO
uždėti mokesčius už karės po karės. Rusijoj bus tikras pergalę.
Žinia
sako,
kad 2 balan latiniai streikai. Y patingai kad Vokietijos karė povan
BADO.
išlaidas, nekalba jau nė An parlamentas. Aš nenoriu
džio
kaizeris
apleido
Verdudeniniais
laivais
darosi
la

esą
traukiami
streikan
di

tuomi pasakyt, kad Rusijoj
glija, nė Vokietija.
ną ir pribuvo Vilniun su sa džiųjų kanuolių darbininkai. bai pavojinga. Jisai rašo: Salonikoj gautas iš Kon
kils
revoliucija. Karė užda- ANGLAI LUPA TURKUS.) vo
Belgijos klausimas.— Są- i
Oscaru. Kaizeris aplan
"Anglija neteko jau 190 gar stantinopolio laiškas, kuris
jungininkai reikalauja, kad x ® seniems konseryatistams /Anglų armija, kuri eina kęs istoriškas Vilniaus vie Komiteto nariai ėję kviesda laivių su 3,000,000 tonų kokiu tai stebuklingu budu
Belgija butų atstatyta ir toki smūgi, kad lipau laiky- Tigro paupiu paliuosuoti tas ir užlipęs ant Gedimin- mi prie streiko įvairių fab įtalpa. Šitas nuostolis labai apsilenkė su turkų cenzūra.
darbininkus; bet suti
sugrųžinta jai neprigulmy- tis Jie jau negali Po kares apsuptus Kut-el-Amaroj sa kalnio. Čia susirinkę žmo rikų
Laišką rašo turtingos kitą
kę prisidėt tik penkių fabri skaudus. Dabar trečia da syk
bė. Vokietija sutinka su tuo, Pas ™us ^us dideles refor- vo draugus, pastaruoju lai nės ir įteikę kaizeriui pra kų
šeimynos narys, bet da
darbininkų dalis. Inži lis, o gal net ir pusė prekių
ku
pradėjo
energiškai
mušti
tik nori užtikrinimo, kad
kad jisai sugrąžintų nierių Pildomasis Komite Anglijon ateina neutraliais bar jau mirštąs badu. Štai
Pagarsėjęs Anglijos rašy turkus, kurie nori ją sulai šymą,
Belgija neitų paskui išvien
Lietuvai
neprigulmybę. tas atmetė streiką, vienok laivais. O Vokietijos sub jo žodžiai:
kyti.
Pereitoj
sąvaitėj
vėl
tojas
Bemard
Shaw
taipgi
su sąjungininkais.
Kaizeris tuomet ir paskyręs darbininkai toliau jį tęsia. i marinai skandina ir juos. ”Jau kelios sąvaitės mes
-----dideles
reforbuvo
smarkus
mušys
ir
tur

Lenkijos klausimas.— Vo- Pranasauja _
Oskarą Lietuvos karalium. Dėlto amunicijos ministeris Ir jeigu Vokietijai pasiseks nieko daugiau negaunam
kietija sako, kad užkariau- . ™as P° kares. Jisai spėja, kai likos nuvaryti apie 3
valgyt, kaip tik virintų vie
Lloyd George, pasiremda neutralių šalių garlaivių nų
ta Lenkija negali būt sugrą-'
no sitos baisios zmo- mylias atgal.
pupų ir truputį duonos.
PRAGARAS PRIE NUMI mas 14 punktu "Defence of i kompanijas nugąsdinti, jei
žinta carui; ji turi būt neskerdynes turės išnykti
RĖLIO KALNO.
the Realm Regulations” gu pastarosios savo laivus Mėsos negalima gaut visai.
RUSAI GULA ANT TRE
prigulminga valstybė. Ru- V1S1 karaliai ir carai.
(Tėvynės gynimo įstaty sulaikys, tai prieš Angliją Apskaitoma, kad Konstan
BIZONDO.
Netoli
Verduno
yra
labai
sijos valdžia taipgi prižadė
mai.) atidavė pėtnyčioj į ka atsistos neišrišamas klausi tinopolyje mirė nuo bado
Ilgakojis rusų kunigaikš- svarbus kalnas, kurį vadina rės valdžios rankas 6 darbi mas — jai taipgi badas grū jau 50 žmonių. Matyt par
jo Lenkijai autonomiją. Tai AUSTRŲ "TRIKSAS.”
Nuo to
puolusį žmogų ant gatvės
gi tarp
utį p Rusijos
įvuaijus ir
ii Vokietijos
v vrkicvijva Iš
is Petrogrado
i'eirograuo praneša- lis Mikalojus lupa turkus ne■ Numirėlio kalnu.
ninkų vadovus. Jie buvo mos.”
kalno
galima
apšaudyt
visas
Lenkijos klausime didelio ma, kad Galicijoj burvs au- juokais. Petrogradas praareštuoti ir ištremti iš Cley Kaip matot, Anglijai grę nuo bado, tai paprastas ap
sireiškimas dabar Konstan
skirtumo nėra. Prancūzija strų. apsiginklavusių netik neša, kad Mikalojusį jau vos, pozicijas aplinkui, todėl vo dės apskričio. Jie busią da sia didelis pavojus.
kiečiai
labai
nori
jį
paimti,
o
tinopolyje.
”
18
varstų
nuo
didžiojo
tur

ir Anglija tyli.
'karabinais, bet ir trumpais
patraukti teisman.
Taip
francuzai
labai
jį
gina,
to

Tas laiškas gautas Saloni
Baltijos provincijos ir ki- kalavijais, pribėgo prie rū kų uosto Trebizondo ir kas
kalbėjo parlamente valdžios REVOLIUCIJONIERIAI
kiu
budu
tenai
eina
baisios
koj
3 balandžio.
diena
vis
eina
artyn.
Tur

tos Rusijos žemės, kurias sų poziijų ir metę ant žePAĖMĖ JAU KETU
atstovas. Ištremtieji pasi
imtynės.
Pereitoj
sąvaitėj
kai
labai
priešinasi,
todėl
dabar laiko savo rankose mės šautuvus iškėlė rankas,
RIAS PROVINCI
rinko gyvenimui vietą EdinRUSAI PAĖMĖ VOKIE
______ .._____
__________
rusams tuo supra- ant kiekvieno žingsno eina vokiečiai smarkiai bombar burghe.
Vokietija
ir Austrija.Prieduodami
'
JAS.
t
ČIŲ POZICIJAS.
šitų žemių turbut priskaito-I sti. kad jie nori pasiduoti atkakli kova, bet rusų sulai davo ir didelėmis spėkomis
Kynų revoliucijonieriams
ėjo
atakomis,
bet
francuzai
kyt
turkai
negali.
Trebirusairpaėma ir Lietuva. Vokietija nelaisvėn. Kada
________
__
Iš Petrogrado 15 balanSMIRNOS FORTAI SU sekasi. Pereitoj sąvaitėj jie
sako, kad nė vienas tų kraš- j mė j'uos į savo apkasus, au zondas busiąs neužilgo ap ir šiuo žygiu juos atrėmė.
j paėmė Hong-Čou miestą ir džio atėjo šitokia oficijalė
NAIKINTI.
Žudynė buvusi tokia, kad jo
tų negali būt sugrąžintas strai išsitraukė kalavijus ir gultas.
apskelbė Si-Kiang provinci- telegrama:
kia plunksna neaprašys.
Londono "Times” gavo iš i ją neprigulminga. Tokiu
Rusij'ai. Sąjungininkai prieš ėmė skersti rusus. Prasidė
"Dvinsko apielinkėj, ties
jo baisi kova. Bet kuomi ji Atmušė 40,000 vokiečių. Vokiečiai vartojo taip vadi Salonikos žinių, kad vienas budu jau keturios didesnių Ginovka kaimu musų šautai nieko nesako.
Kaip rodos, pasibaigė, Petrogradas ne Po smarkaus bombarda namą ”skystą ugnį.” Tam Anglijos drednautas bom Kynijos provincijų (Kvan- lių skyriai padarė užpuoliBalkanai,
sako.
daugiausia bus keblumo su sako
vimo, kuris tęsėsi nuo pat tikros bombos su šita mede- bardavo anądien turkų tvir itun, Junan, Fu-Kien ir Si- mą. Garbunovkos kaimo
Balkanais. Centralės vals
ryto, pereitą panedėlį vo ga pavertė mūšio lauką į ti tovę Smirną ištisas tris va Kiang) randasi revoliucijo- pietuose jie perkirto ketutybės sako, kad Rusijos ne
kiečiai pradėjo didelį užpuo krąjį pragarą. Liepsnos ir landas. Fortai ”šv. Jur- i nierių rankose. Valdžia bi- rias eiles spygliuotos vielos
PAĖMĖ 10.750 PĖDŲ
privalo būt nė dvasios Bal
limą ant francuzų pozicijų nuodingi durnai apsupo ap gis,” "Sanjak,” kaip lygiai josi, kad ir šangchai neužil tvorų ir užėmė du kalneliu.
KALNĄ.
kanuose. Bulgarija reika
tarp Meuse upės ir Doau- kasus ir visas pozicijas išti- ir kiti pakraščio sustiprini go gali būt paimtas.
Vokiečiai
sukoncentravo
Adamello
rajone
italai
pa

lausianti iš serbų Makedoni
monto. Užpuolime dalyva ; su, nepermatomu debesiu. | mais, likos visiškai sunai
ant
tų
kalnelių
savo artileri
jos. Sąjungininkai tuo tar-; ėmė austrų poziciją prie vo su viršum 40,000 vokie Į Po priedanga šitokios ”ug- kinti. Iš tvirtovės turkai vi- KYNŲ VALDŽIA NORI jos ir karabinų ugnį ir ke
pu sako, kad Serbija turi' Lobbia Altą kalno, kuris tu čių. kurie ėjo bangomis vie nies ir durnų sienos” Vokie ,sai neatsakinėjo.
TAIKYTIS.
lis kartus metėsi kontrata
būt netik čielybėj, bet da tu-1 ri 10.750 pėdų augščio. Kar ni paskui kitų, bet francuzų čiai ėjo užpuoliman. Bet ne
Iš Pekino pranešama, kad komis, bet buvo atremti.
tu Į italų rankas pateko vie artilerija ir kulkasvaidžių žiūrint to visko, francuzai PATARIA OLANDIJAI
ri gaut ir atlyginimo.
Juan Šikajus, matydamas, Mūšio laukas tarp tų kalne
NESIBIJOT.
Alzas-Lorenas.— Vokieti- Į nas austru oficierius. 30 ka ugnis juos atmušė. Vokie užpuolimą atrėmė.
jog negalės revoliucijonierių lių ir priešininko apkasų bu
-----------ja reikalauja, kad šitos dvi reivių ir 1 kulkasvaidis.
čių nuostoliai buvę baisus. Į
Vokiečiai vis baugina 0- apgalėti, sutiko pertraukti vo užklotas vokiečiu lavo
VERDUNAS ĮVARĖ KAI iandiją, kad sąjungininkai įkarę ir apkalbėti revoliuci- nais.”
provincijos pasiliktų jai.
Francuzijoj pastaruoju lai BOMBARDAVO KON
ZERIUI LIGĄ.
Petrogrado ginklų darbi
gali ją užpulti, kad įsiver- jonierių reikalavimus.
STANTINOPOLĮ.
ku labai tam jau nesiprieši
ninkų streikas.
PRIE DVINSKO EINA
Iš Ženevos pranešama, j žus Vokieti jon. Bet šiomis
---------nama.
Pereitoj sąvaitėj anglų
DIDELI MŪŠIAI.
Sustreikavo didžiausias kad Vokietijos kaizeris ap dienomis Francuzijos pa- KRITO VOKIEČIŲ GENEKolionijos.— Vokietija ti-; lakūnai buvo nuskridę virš Putilovo fabrikas, kuriame sirgo nervų liga. Sako, kad siuntinvs įteikė Olandijos]
Petrogradas praneša, kad
ROLAS.
krai tikisi atgauti visas sa-Į Konstantinopolio ir paleido dirba daugiau kaip 10.000 i jis labai susikrimtęs nepa valdžiai užtikrinimą, kad JIš Berlvno pranešama, 'prie Dvinsko vokiečiai pravo prarastas kolionijas, ar į turkų sostinėn
keliolika amunicijos darbininku. Rei-< sisekimais ties Verdunu, sąjungininkai Olandijos ne- kad, prie
.... Verduno
-rr
likos už- įdėjo smarkiai atakuoti rusų
bent lygu plotą žemės kitur i bombų. Mieste kilo didelis kalauja darbo mokesties pa kur žuvo tiek daug kareivių, utraliteto nelaužys ir ji gali įmuštas vokiečių generolas pozicijas. Rusai juos atmukur, o taip pat teisės skęs- sumišimas.
kėlimo.
"Rank.” i o tikslo nepasiekta.
to nesibijot.
von Schoenberg.
sa.
t

v

■«

•

bėti, tečiaus paskutinę dieną ninkus atgal. Jie nesidrovė
pasijuto geriau, bet tempera jo net skerdynę įrengti tuo
tūra žymiai nupuolė ir tą na
ktį. kovo 31 d., 2:30 vai. pasi tikslu. Keliolika ramių be
Kuomet Germanijos valginklių darbininkų buvo
mirė.
idžia
ir oficijaliai skelbia tai
"Kad butų turėjęs turto, jo sunkiai sužeista. Keliolika
kos
išlygas
ir tąsias siūlo
gyvastis, beabejonės, butų buvo areštuota ir visai ne
buvus išgelbėta ir jis butų kaltai nubausta. Pats ma mas išlygas su pasididžiavi
buvęs išgydytas, bet jis bu\jo joras, pagriebęs iš policmo- mu atmeta talkininkai, tai
tik darbininku, tad kas musų
svarbu yra žinoti ką kalba
gydytojams rupi? — vistiek no buožę, suskaldė vienai
pasaulio proletarijatą atsto
jiems iš jo didelės naudos nė-i lietuviei galvą.
vaujantieji
socialistai, nes
ra. Operacijos buvo daromos
Darbininkai kentėjo bai
ir galima laukti, kad taikos
neatsargiai — trecią operaci sią beteisę!
ją darydami daktarai perplo
išlygas
diktuos ne diploma
Kapitalistai juos smaugė.
vė žarną; priežiūra ligonbutyj
tai, bet pačios tautos.
Valdžia juos mušė.
irgi buvo netikusi. Kiek jis
Kapitalistų spauda visaip Amerikos Socialistų Par
prikentėjo sirgdamas — to
tijos vardu tarptautinio biu
niekas neaprašys, niekas ne juos šmeižė ir melavo.
apsakys.
Dvasiškija tuotarpu bau ro narys, drg M. Hilląuitt,
"Velionis paliko savo alps gino juos pragaru už ”bun- prieš nesenai kreipėsi į vo
tančią moterį Eugeniją 01kiečių socialdemokratų par
šauskaitę, kurią vedė 1908 m. tavojimąsi.”
Ir apie visa tai Nashuos tijos valdybą, paduodamas
ir du verkiančiu mažu vaike
liu."
streikieriai nepranešė visuo propoziciją, kad Germanijos

šius tarptautinės prekybos
kelius. Egiptas ir Indijos,
su labai sena savo civilizaci
buvo pastatytas drg. Kol- ja kraštai, turi būti paliuomaro iš Loraino įnešimas iš suoti iš po Anglijos valdžios
PASAKĖ TEISYBĖS ŽODĮ
reiškiantis džiaugsmą delei ne vėliau kaip iki 1945 m., o
TAUTININKAMS IR
įvykusios tarp francuziškų Kinijos čielybė turi būt už
KLERIKALAMS.
ir vokiškų parlamentaristų gvarantuota visų Europos
santaikos Berno konferen valstybių ir Suvienytų A”Amerikos Lietuviui" vi
cijoj.
Tasai įnešimas be jo merikos Valstijų.
sai netikėtai pasisekė nuose
kios
opozicijos
tapo priim "Germaniškos
valstijos
kliai pasakyti teisybės žodi
tas.
Tame
įnešime
buvo
iš

privalo
susirišti
į
federaciją,
tautininkams ir klerika
reikštas Alzaso ir Loraino kurion privalo įneiti: Vokie
lams, kuriuos jisai vadina
žmonių reikalavimas 'auto tija. Austrija, Šveicarija,
''katalikais.”
Pasipiktinęs
nomijos ir teisotai politiki- Holandija,
Skandinavijos
nešvairais kaip vienų, taip
nės lygybės su kitomis Ger valstybės, o po kiek laiko ir
ir kitų užsipuldinėjimais
manijos valstijomis.’ Tai Anglija. Tos sąjungos riant Lietuvos Šelpimo Fondo
gi
vokiečių socialdemokrati ■ bose neturi būt jokių muitų
svečių, "Amerikos Lietuvis"
ja ir prieš karę buvo įsitiki 'ant įvežamų prekių. Į vie
Kaip matot, tai nieko ne
nusi, kad Alzaso ir Loraino tą esančių kariumenių turi
"Tautininkai, nors svečiai
yra jiems artymiausi žmonės, dirbti, niekuo nesirūpinti,
autonomija turi būti Ger būt įvykdinta šveicariškoji
bet kad per tautininkų žiop bet viską uždyką turėti, tai
apsigynimo systema. To
menei nė žodžio. Norėtųsi soc.-dem. atstovai Reichsta manijos ribose.
lumą svečiai pakliuvo i sveti geriausia "profesija."
"Su
socialistišku
pasveiki

ge
paduotų
rezoliuciją,
rei

kią sąjungą be vidujinių
paklausti, ką jie veikė per
mas rankas ir darbuojasi sve
Vadinas, šitas kandidatas ZIGMAS VITKAUSKAS kelis mėnesius?
kalaujančią taikos; kad pa nimu
muitų
ir su tokia apsigynitimam fondui, išreiškė, ne vi
Iš
kitur
MIRĖ.
"Herman
Mueller."
naši,
kiek
galima
vienaip
si, bent A. L. T. S. valdyba, į kapucinus parodo nesuval
Į
mo
systema
privalo susi
lietuviai parašo į laikraščius
savo neprielankumą. Katali- domą patraukimą prie bež
Nespėjom užmiršti Varg apie mažiausi atsitikimą, a- skambanti, rezoliucija bus
Tuo tarpu buržuaziškoji tveri latyniškos tautos:
kų-gi spauda pasmerkė juos džionės gyvenimo, nes nie šo šermenų, o štai giltinė
paduota Suvienytų Ameri Francuzija
pie
vestuves,
apie
krikšty

savo kariavimą ■ Francija, Italija, Ispanija, o
pragaran ant amžių.
jau
ir
kitą
musų
rašytoją
ir
ko
neveikti
ir
apie
nieką
ne

kos
Valstijų
kongresui.
nas, o čia tokie svarbus nuo"Stebėtis reikia iš musu tū
išteisina reikalu paliuosavi- gal ir Rumunija. Trečią są
veikėją
išplėšė
iš
musų
tar

sirūpinti
,tik
riešutus
sau
Germanijos
socialdemo

tikiai, tokia sunki žmonių
lų veikėjų ir publicistų ne
mo Alzaso ir Loraino iš po jungą sudarytų slaviškos
mandagumo ir stokos pagar graužti ir kiaušinius iš lizdų po — Zigmą Vitkauską.
tautos su Lenkija priešaky
kova už būvį — ir apie visa kratų partija atsakė sekan "Germanijos jungo...."
bos ir užjautimo musų nuvar gerti — tai prigimta kiek
Jį parbloškė džiova — li tai nė žodžio!
čio turinio laišku, kurį kai Vokiečių socialdemokra je.
gintai tėvynei. Juk Bulotos. vienos gorilos "profesija.” ga, kurią gimdo skurdas.
Nejaugi tarp Nashuos lie po istorišką dokumentą pa tai tečiaus griežtai priešin "Rusija, kuri yra pusant
Žemaitės ir Bulotienės misija
O musų "tėveliai" vis dar Velionis paėjo iš Merky- tuvių nėra nė vieno žmo duosime ištisai. Ir šiaip:
yra jei ne aukštesnė, ne pra
gi prijungimui prie vokiečių rų šimtu metų atsilikusi nuo
nės
miestelio,
Vilniaus
gub.
piestu
stoja,
kada
jiems
kas
gaus, kuris mokėtų rašyti? "Gerb. Drauge Hillųuitt!
kilnesnė, tai bent taip svarbi
valstybės Belgijos ir nuo europinės civilizacijos, turi
ir prakilni kaip kad buvo d-ro pasako, jog žmogus yra iš Amerikon atvyko da 14 me
Mes tam netikimi čia ap "Į Jūsų telegramą, ku Rusijos užkariautų kraštų. būti palikta tūlam laikui iš
Basanavičiaus ir Yčo misija. sivystęs iš "monkės.” Jeigu tų
būdamas.
Apsistojo sileidimas.
rioje pranešate, kad Ameri Lenkijai ir Lietuvai jie, kaip skirta iš europinių federaci
Jei anais laikais jus vadinote tas butų neteisybė, jeigu Worcesteryje, Mass. Užsi
Mes atsimenam Lavvren- kos socialistai rengiasi 24 d. kadaisia ir Marksas su En jų. Visa tai yra jau šian
tuos, kurie išreiškė priešin žmogus to gyvūno kailyje dirbęs keliatą centų išvažia
ce
’
o audėjų streiką. Pas juos vasario 1916 m. paduoti Su gelsu. reikalauja neprigui- dien galimu."
gumą Basanavičiui ir Yčui,
vo
į
Valparaiso
universite

nebūtų
niekad
buvęs,
tai
išKamgi iš pavergtųjų tau
buvo išrinktas spaudos ko vienytų Valstijų kongresui mybės.
lietuvių tautos išgamomis, ne
tą.
kur
mokinosi
9
metus.
kurgi
pas
musų
klierikus
lietuviais, ar ne tie patįs var
mitetas ir kas sąvaitė musų savo rezoliuciją reikale ga Minėtame laiške vokiečių tų arba ir viso pasaulio liau
dai turi grįžti tiems, kurie butų toks didelis palinkimas Sunkus jo buvo gyvenimas laikraščiuose tilpdavo strei
limybės ir išlygų taikos ir socialdemokratija susilaiko džiai negali būt geistina vir
šiandien išreiškia priešingu prie tos girinės "profesi čia. Neturėdamas gana pi ko apžvalga.
Lavvrence’o prašote, kad ir mes vienval nuo aiškaus išreiškimo savo timas tikrenybe viso to, ką
mą Lietuvos šelpimui, kurie jos?" Mums rodos, kad čia nigų. turėjo mokintis ir kar
streikieriai
nedavė
nė ant įneštume panašiai skam nuomonės link taikos išlygų socialistai butinumu pripa
niekina Lietuvos liaudies at
tu
uždarbiauti.
Mažai
val

jau
aiškus
vuodeguoto
pro

minutos visuomenei užmirš bančią rezoliuciją Germani galbūt dėlto, kad tatai pa žįsta? Kas iš laisvės ir tie
stovus, kurie daro sau juo
gė,
mažai
miegojo
ir
gavo
tėvio
instinkto
apsireiški

sos šalininkų gali būti prie
kus iš musų tėvynės skaus
tį, kaip sunkiai jie kovoja.
džiovą. Po devynių metų Taip pat darė Brooklyno ir jos Reichstagan,— atsako sakyti neleido karės metas šingas tokiems reikalavi
mų? Jie atstovauja gal ne mas.
jūsų įstaigas, jie pasiryžę
pabaigė chemijos kursą. Bostono kriaučiai per didį me. kad Reichstagas susi ir nepribrendęs tam laikas. mams, kokius stato socialis
šelpti ne per tuos žmones, per
Buvo gavęs darbą laborato jį streiką. Ir visuomenė rinks net antroje pusėje ko Bet visgi matoma, kad vo tas V. L. Bergeris?
kiečių nieks nei nemano apie
kuriuos jus norėtumėte, bet
vo mėnesio.
BR. VARGŠO BIOGRA rijoj. bet jausdamasis ne karštai streikierius rėmė.
jie tarnauja tai pačiai pra
atsižadėjimą
vokiškų kraš Mes turime vienok paste
"Kaslink
Jūsų
užbriežtų
FIJA.
sveikas,
jieškojo
kitokio
už

bėti, kad idant visa tai, ką
kilniai idėjai — sušelpti musų
Apie Nashuos sreiką ka
Apšviestesni Amerikos siėmimo. Buvo paėmęs iš pitalistų laikraščiai daug laukiamos taikos pamatų, tų Francuzijos naudai. An Bergeris proponuoja, galė
artymą, alkanus — papenėti,
glijos, Amerikos ir kitų kra
nuogus — pridengti.
lietuviai pažįsta Br. V argšą d-ro Šliupo "Laisvąją Min daugiau rašė, negu patįs atsakome, kad vokiečių so- štų
socialistai reikalauja tų virsti tikrenybe, reikalin
cialdemakratija savo konfe
"Mums nesvarbu prie ko iš jo sceniškų veikalėlių. Ti tį” vesti. Nenusisekė. Jieš
darbininkai. Dabar streikas rencijoje 12 ir 13 dd. balan smulkių tautų priklausomy gos yra sekančios sąlygos:
kios partijos šie žmonės pri
kojo
kitokio
užsiėmimo.
Tuo
kras
gi
jo
vardas
buvo
Bro

jau pasibaigė šiokiu-tokiu džio 1915 m., atsibuvusioje bės klausimui išrišti plebi kad Francuzija nesiduotų
klauso; nesvarbu, kokią reli
giją jie išpažįsta, nesvarbu nislovas Laucevičius^ Kovo tarpu džiova vystėsi. Ve darbininkų laimėjimu, bet ir Vienoj, bendrai su Austrijos cisto, bet vokiečių socialde vokiečiams save sumušti;
kas juos kvietė — mums vien 31 jisai jau mirė. Kadangi lionis norėjo gydyties, bet apie tai laikraščiams nepra
socialistais svarstė taikos mokratai apie tai nei nekal kad Rusijos valdžia butų vi
svarbi jų darbo idėja, mums velionis prigulėjo prie žy išsigydyt iš tos ligos sunku. nešta.
siškai sumušta, kad Suvie
uždavinius ir pripažino, kad ba.
svarbu — Lietuvos šelpimas.” mesnių Amerikos lietuvių Ir 9 balandžio Zigmas Vit
Karės galo belaukiant nytos Amerikos Valstijos
tvirta taika gali įvykti tik
Toliaus p. Paltanavičiaus rašytojų, tai laikraščiai da kauskas atsisveikino su šiuo Draugai, taip negerai!
įžymus socialistai vis daž tarptautinėj taikos konfe
sekančiomis išlygomis:
laikraštis nurodo, kad —
bar daug apie jį rašo. ’’Nau pasauliu, būdamas vos tik
"Pagalios dėl ypatiškų sve
’Įsteigimas tarptautinio niau ima balsą taikos išlygų rencijoj žiūrėtų ne rusiško
26
metų
amžiaus.
Anglų
spauda
apie
L.
jienos
”
paduoda
šitokią
jo
angliškomis bei frančių nuopelnu pridera jiems
trečiųjų teismo, kurį visos dėlei. Žinomasai Amerikos mis,
Paliko
jauna
žmona
ir
akimis į dalyką,
pagarba. Gerbiamas A. Bu bioerrafiją:
tautos privalo pripažinti, socialistas Viktoras L. Ber- cuziškomis
"Bronislovas Laucevičius gi mažas kūdikis.
lota visuomet drąsiai ir išti
Szelp.
Fondo
svečius.
bet
nuosavomis
ir kuris sutaikytų kilusius ger savo vedamame laikraš tuo bešališkumu irir vaduotųsi
mė rugsėjo 20 d., 1885 ni.
kimai gynė ir kovojo už Lie
tiesa, ko
Kelmių miestelyje. Raseinių
tyje "The Mihvaukee LeaSvečių iš Lietuvos ameri tarp tautų ginčus.
tuvos ir podraug visos Rusi
matome V. L. Bergerio
pav., Kauno gub., kur ir už KĄ REIšKLA DARBININ kiečiai turėjo daug.
jos laisvę.
Jis neprisidėjo,
'Pavedimas žmonių at der" prieš nesenai padavė kius
Buvo
nuomonėje.
augo.
Paaugėjęs
mokinosi
KAMS PATRIOTIZ
tiesa, prie tų, kurie pataikavi
stovų demokratinei kon-. sekančią nuomonę:
Tumas su Alšausku pas kle
Lomžos gimnazijoj (Lenki
mais, įvairios rūšies politika
MAS.
"Tvirta taika yra galima Maž-daug toj pačioj pra
trolei
visų
traktatų
ir
rikalus,
buvo
Yčas
su
Basa

joj).
vimais, ‘kovojo’ už Lietuvos
smėj socialistų partijos at
tiktai šiomis išlygomis:
tarptautinių sutarčių.
"Būdamas 18 metų išvažia Žigas Angarietis savo "Iš navičium pas tautininkus;
laisvę, malšindami ’kramolą.’
stovas M. Londonas įnešė
Dokumentų" dabar yra Šimkus, MaliausTarptautinis, sutarti "Tautystės nepaliečiamy- Suv. Am. Valstijų kongrese
vo į Rusiją su teatrališka tru traukose iš
bet tuom suteikė Lietuvai ru
pa.' Tečiaus ta trupa neturė (tilpo "Naujienose”) tarp kas, bet anglų spaudoj visai
sų liaudies prielankumą, už
mis gvarantuotas, laipsni bė turi būt pakelta iki aksi- rezoliuciją, reikalaudamas,
jo pasisekimo.
Pa važinė j ę kita ko rašo:
uojautą, o tas mums bran
škas nusiginklavimas, ve jomato reikšmės. Austrija kad Amerikos prezidentas
nesimatė apie juos žinių.
giau negu valdžios suteiktos
apie metus laiko, daug pri
"Rusų general-adjutantas
dantis prie pilno išsigink- turi likti federalė valstybė, ištikrujų pradėtų veikti su
Kitaip yra su Lietuvos
dovanos uz vergystę. ’
vargę ir visko prisikentę. iš
Ruzskis, pripažino savnon Šelpimo Fondo svečiais. Į
kurioje tautinės grupės: vo
lavimo.
siskirstė.
Vėliaus velionis
. Ką pasakys ant to tauti
darbų pertraukimą (streiką)
kiškoji,
ungariškoji, slovė šaukimui tarptautinės neu
'Pripažinimas
teisės,
daugiausia vaistinėse.
fabrikuose,
išdirbančiuose katrą tik miestą jie atva
ninkai, da nežinia, bet kleri- dirbo
tralių valstybių konferenci
"Atvažiavęs Amerikon jis
leidžiančios
kiekvienai niškoji ir romaniškoji turė jos, kurioj apspręstos taikos
daiktus valstijos apgynimui žiuoja, tenai anglų laikraš
kališkam Kemėšio "Darbi pradėjo
rašinėti, išpradžių
reikalingus, lygiai tėvynės iš čiuose telpa plačiausi strai
tautai apspręsti savo liki tų lygias teises maž-daug išlygos butų paskelbtos Eu
ninkui” šita karti teisybė apysakas, kurias išspausdin davystei.
Ir pasirodo, jog psniai apie juos. Brookly
panašiai kaip yra Šveicari
mą.’
baisiai nepatiko. Ir kur čia
ropos tautoms ir tos tautos,
davo 'Kovoje,’ o vėliau ir
darbininkai, kurie savo būvio no "Daily Eagle” išspausdi
"Apie tą konferenciją pra joje. Čekija, suprantama, o ne jų valdžios turėtų sprę
jam patiks! "Amerikos Lie dramas. Bene pirmuoju jo pagerinimui pradeda strei
butų vadovaujančia tarp
tuvis," kurį klerikalai vi dramatišku veikalu bus 'Pir kuoti, lieka prilyginti prie no ilgą savo reporterio su nešta ”Vorwaerts” 20 dieną slaviškųjų grupių.
sti ar tas išlygas priimt ar
Žingsniai.’ po to sekė ’Pa^
išdavikų, įvairus gi kapitalis Bulota pasikalbėjimą apie balandžio 1915 m. Toj kon
suomet skaitė savo vienmin mi
atmest
ir tolesniai žudyties.
skutinė Banga’ ir daug kitų.
"Turi būti sugrąžinta ir
ferencijoje
Germanijos
ir
tai
ir
valdininkai,
kurie
pridabartinį
Lietuvos
padėji

Bet
žinome,
kad Londono
čiu ir visuomet jį glostė, kad
Apart minėtų, žymesniais jo
siplėšia pilnus kišenius val mą. Bostono "Globė” įdėjo Austrijos socialistų partijos užgvarantuota pilna Lenki
rezoliucija iš Amerikos val
jisai nepritaria socialistams, veikalas yra ‘Gadynės Žaiz džios pinigų, kurie vietoje ge
užėmė poziciją sulyg nutari jos, Suomijos, Armėnijos ir džios pusės nerado sau pri
pp.
Bulotų
ir
Žemaitės
pa

dos,’
Svetimas
Dievas,’
dabar staiga pasakė tokią
rų kariškųjų laivų pristato
Persijos neprigulmybė. Ger- tarimo. Kodėl — tai be ai
"hereziją," kad Bulotos drą 'žmonės.’ 'Lizdas Naminio netikusius, kurie pasisavina veikslus ir pašventė porą mų tarptautinio socialistų manija
turi atiduoti Lenki
Liūto,
’ 'Penktas Prisakymas;
kongreso,
atsibuvusio
Haasi kova už Lietuvos laisvę ‘Milijonai Vandenyje’ ir k. pinigus, paskirtus armijos špaltų Lietuvos vargams
jai
Poznaniaus
provinciją, škinimų aišku. Jeigu mugoj, 1910 metais.
ginklavimui, kurie taip apvo aprašyti.
mums yra daug brangesnė,
Beto neatspausdintais liko
gė tvirtoves, jog jų ir ginti
o
Austrija
Galiciją. Gi žy sų šalies (Amerikos) val
"Jūsų
telegramoje
išreiš

Atvykus
svečiams
į
Wornegu visi kun. Laukaičio ir
'Kainas ir Abelis' (rankraštis
neapsimoka, skaitosi tėvynės cesterį, didžiausis vietos an kiate pageidavimą, kad į tai dams turi būti įsteigta žy džia butų darbininkų ran
kose, galima drąsiai sakyti,
Yčo medaliai, gauti už ver galbūt dabar jau yra žuvęs ramsčiais.”
kos išlygas įnešti reikalavi diškoji respublika Palesti kad Europos karė jau senai
glų
dienraštis,
’
VVorcester
Lietuvoje) ir dar viena dra
gišką laižymą Lietuvos bu
Reiškia, vardan patriotiz Daily Telegram,” įdėjo visų mą plebicisto, galinčio tei- noj. Kalbančias francuzų
ma esanti pas A. Olševski.
deliui rankų. Kur tau tokia
buvus užbaigta. Ame
mo
karės metu darbinin
Tarp nepabaigtu yra 'Kry
kalba Alzaso ir Loraino da butų
teisybė klerikalui patiks! — žius' (juodraštyje) ir 'šešė kams nevalia pasipriešinti trijų paveikslus perspausdi sotai nustatyti prie katros lis
rikos
kapitalistams karė ne
reikia prijungt prie ša pelną
valstybės turi būt prijung
no
veik
ištisas
pp.
Bulotos
— tai kamgi pelno
ypač tokiam klerikalui, kaip
liai’ (pradėta, bet neužbaig nė
savo išnaudotojams. ir Žemaitės kalbas, kurias tos Alzaso ir Loraino pro Francuzijos gi kalbančias
ta). Iš jo parašytų apysakų Kuomet viskas pabrangsta
Kemėšis, kurio laikraštis už
ir dalį Slezvvigo — šaltinius naikinti?Sibilius.
carą gatavas savo galva pa vra didžiausia 'Antras Krikš trigubai, kuomet kapitalis turėjo išversti vietos L. Š. vincijos. Šiuo klausimu vo daniškai
tas.’
Fondo nariai. Nupieštas kiečių socialdemokratų par prie Danijos.
dėti!
"Jokių kariškų atlygini
"Prieš porą metų velionis tai plėšia savo šalį koja pri- sujudinantis Lietuvos regi tijos valdyba ir parlamenti
Tas parodo, kad lietuviški
LIETUVIŲ PATARLĖS.
pradėjo jaustis sergąs, bet mvnę, darbininkams neva nys. Labai norėtume visa nė jos frakcija priimtu 16 d. mų nieks niekam neprivalo
klerikalai net ir Amerikoj
neturėdamas ištekliaus atidė lia prieš tai streikuoti, nes tai perspausdinti, bet nega rugpiučio 1915 metais nuta mokėti.
Laimėjo, kaip "Katalikas”
būdami pasilieka užkietėju liojo gydymą iki liga nepa kitaip jie bus "tėvynės iš
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už
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rimu
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ant
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Kovo
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siais carizmo šalininkais.
davikai,” kuriuos teisia ka tant užimtų visą laikraščio
kimą
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ir
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Darbininkai, kurie remia
racija, kuri vienok nebuvo pa riškas teismas.
kinę neprigulmybę ir val nės Francuzijos privalo at
puslapį.
kuniginę politiką, nė nepa sekminga.
Ot, ką reiškia darbinin
Vėliaus daryta
stybės
nepadalinamumą gauti savo kolonijas Afri Nusisekė, kaip tautininku
Galima drąsiai pasakyti,
galvoja, kad jie tuomi remia antra operacija, trečia opera kams patriotizmas!
esame priversti atsiprie- koje, kurias paėmė Anglija, "blokas” su klerikalais.
kad visi klerikalų "informa
caro tarnus.
cija. Taip bėgyje metų buvo
šinti visokiai priešininkų taipgi turi būt jai atiduota
cijos biurai," visi gabriai,
padaryta keturios operacijos,
Koliojasir kaip kun Ma
grobiančiai tendencijai. francuziškas ir belgiškas
kurie pinigus tam tikslui ei
bet jos neišgelbėjo gyvasties.
jauskas.
GERIAUSIA "PROFESI
Kokia liga jis sirgo, daktarai
Taippat reikalavimui, kad Congo. Jeigu vokiečiai ne
kvojo ir aukų nuolatos ren
JA."
nesusitaiko; tūli jų sako, kad
Alzasas ir Lorainas butų gaus daugiau vietos savo Girtas, kaip blaivininkas.
ka. nėra tiek svetimtaučių
turėjo vidurių džiovą.
Lietuvių klierikų organas
Kalbame apie Nashuos apie Lietuvą ir jos vargus
atiduota Francuzijai, ne peraugusiam žmonių skai
"Po ketvirtos operacijos streiką.
"Moksleivis’’ gvildena klau
painformavę, kiek į kelias
žiūrint kokioj formoj tas čiui. nauja karė turės vėl iš Įleisk kiaulę už stalo, o ji
pradėjo
eiti
silpnyn
ir
silpnyn,
simą: kuri profesija yra ge šaukta daugiau gydytojų, bet Streikas prasidėjo keli šitas dienas painformavo
reikalavimas butų pasta kilti.
riausia. Į tą klausimą atsa jie nieko nedarė—turbut ne mėnesiai atgal. Į kovą išėjo musų, kurie dirba prie Lie
"Dardaneliai ir Konstan tuoj kaip klerikalas.
tytas.’
ko tenai keli žmonės ir visi
"Vokiečių socialdemokra tinopolis turi būt suneutrabesitikėjo išgydyti. Per pas apie 2,000 darbininkų. Iš to tuvos šelpimo Fondo. Ir
Kvailas, kaip kapucinas.
jie išveda, kad kunigo pro kutines 13 dienų velionis ne skaičiaus apie 1,400 buvo svarbiausia, kad tam reika tija ir prieš karę nestatė sau lizuoti ir palikti po valdžia
fesija yra geriausia. Vie begalėjo nieko valgyti — vi lietuvių. Kova buvo sunki lui neišleista nė vieno cen jokių klausimų tame, katrai tarptautinės komisijos. Ko
nas gi tvirtina, kad geriau sas jo maistas buvo vaistai ir ir kruvina. Tuojaus iš pat to, kuomet klerikalai nela valstybių turi priklausyt misija taipgi privalo kon Reikalingas, kaip Karu
lašelis vandens, kurį jis irgi
sia profesija būti kokiu nors
pradžios kapitalistai grie bai senai sukišo savo Gab tos dvi vokiškos provincijos. troliuoti Gibraltaro sus- žos brukšnis. (Karuža rašy
išvemdavo.
kapucinu. Tik pasiklausy"Prieš tris dienas jis visai bėsi teroro ir su ginklo pa riui $2,000 neva Lietuvos Socialistų kongrese, atsibu maugą, Suezo kanalą, Ang damas straipsni beveik kas
kit jo argumentų:
nusilpnėjo, nebegalejo ne kal galba norėjo suvaryt darbi "pagarsinimui."
vusiame Jenoj 1913 metais lišką kanalą ir kitus pana žodis deda brūkšnį —.)

Peržvalga.

"Toji profesija yra geriau
sia, kuri suteikia žmogui laimę-užsiganėdinimą. Laimin
gam būti šiame pasaulyje yra
labai sunku, nes turtai laimin
gumo nesuteikia, kadangi
žmogus jų vis daugiau trokš
ta, laimė tame, kad daugiau
nieko netrokšti. Kitaip neiš
eina, kaip tik laimės reikia
j ieškoti viso ko išsižadėjime,
kas yra daroma vienuolynuo
se. Vienuolis tik gali būti lai
mingas ir visuomenei naudin
gas. Jis iš Kristaus meilės iš
sižada visko, už tai jo užmo
kestis šimteriopa laukia dan
guje. Apart tos viršgamtinės laimės, turi taipgi liglaikinę laimę, nes jam pragyveni
mo reikalai nerupi, nes jis vis
ką iš viršenybės apturi.”

Kokių taikos išlygų reikalauja socijalistai.

Taip negerai.

9

ėš

Ui pagarsinimus nei redakcinpi administracija
adminitttrariia nMtfiftkfi
ja,. nei
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.

—■——m

tojus ir abelnai prieš visa
DAYTON, OHIO.
lizavimo, tik reikia peikti, atsilankė, tai pirmininkas atkreipdami domos įj sceną),
sceną).
Waterbury, Conn.— Bal.
_
________
~
kas
peiktina.
klerikališką reakciją.
jaunuomenės draugijos per- Pianu skambino taipgi poni 9 d. buvo susirinkimas dėlei
Socialistai yra pavyzdžiu.
Štai ir vėl girtuoklystės varė balsavimą tai]p 1kaip
‘ A. Bulotienė iir------S. Šilkasparnis.
smuiką grie- apsvarstymo reikalo įkurti
Po kun. Mockaus misijų pavyzdis.
Kovo 26 d. pas

laisvamanių, o net ir katali- tūlą lietuvį T. K—tą suirin- jam norėjosi, ar buvo is žė J. Dirvelis. Žemaitė per kooperatyvišką valgomųjų
Suma
įkų judėjimas gyviau apsi- kus rojaus skystimo garbin "augštai” įsakyta. Nors ‘ skaitė savo apyskaitą apie daiktų krautuvę.
MONTELLO, MASS.
klausimo
išrišimui
reika,
klerikalų
darbavimąsi
Lie

nymas yra geras ir linkėti
• reiškia. Gi "partijos" lenk- tojams, prasidėjo ir orgi lauta ekstra susirinkimo,'
Lietuviai paremia socialistų
tuvoje.
P-nui
A.
Bulotai
na, kad jis stotųsi kunu. Tik
tyniuojasi. Tautininkai bu jos. Pats T. K—tas su tūla
rezoliucijas.
j
ant
galo
pasakius
prakalbą
kad
visus
narius
sušaukus,
i
keista, kad susirinkime kuo
vo sušaukę visuotiną viešą savo viešne užsidaro savo
pirmininkas
bijodamas,
kad
parinkta
aukų
nuo
karės
ne už plaukų griebėsi vieni
Balandžio 2 d. LSS. 17 kp. susirinkimą reikale gelbėji
Įvyko prakalbos. Kalbėjo J. mo nuo karės nukentėjusių. miegamajam kambaryje, gali būti tuomet visai kitaip, nukentėjusiems. Surinkta kitiems besiginčydami, kad
B. Smelstorius apie karės Bet balsą davė tik tiems, K—to žmona pakelia triukš liepė nubalsuot esantiems $16.00 fondan ir $19.00 "Ži kooperacija, o kiti, kad kor
CORESPONDENCIJOS blėdingumą ir perskaitė so kurie tautininkų ratuose sė mą ir perskiria savo vyrą keliatui narių. Nubalsuota burėliui." Paskui sekė Įvai poracija yra naudingiau su
tverti. Mano nuomone var
cialistų atstovo M. Londono di. Pasiųsti kolektoriai rin su meiluže, iššventinus ją prisidėt prie vyčių. Kada rus žaidymai.
šluota.
Bet
vyrui
tas
nepa^
apie
tai
dažinojo
nebuvusie

Sudėjus
visas
aukas
krū

das nedaug ką reiškia, bet
rezoliuciją, reikalaujančią, kti aukų Gelbėjimo ir Auto
CLEVELAND, OHIO.
kad Suvienytų Valstijų val nomijos fondan per tris mė tiko ir puolėsi prie pačios su ji susirinkime nariai ir pa von, tai reikia pripažinti, tvarka gali kiekvienam ai
Koks snapas, taip ir gieda. džia prisidėtų pre Įvykdinikumščia. Moteris be kėlė protestą, jau buvo per- kad worcesteriečiai pasižy škiai pasakyti katra geriau,
nesius surinko vos $30. Pir savo
sigindama
pagriebė nuo sta vėlu, nes komitetas paėmė mėjo savo duosnumu, suau- ar tokia tvarka, kur Įstaigos
Juodųjų klerikalų organo mo taikos Europoj. Susi meiviai su socialistais prie
"Savaitinio Draugo" No. 14 rinkusieji *vienbalsiai prie šakyje darbuojasi savo link lo peilį, gana skaudžiai su iš bankos draugijos pinigus. kaudami suvirš 300 doleriu, reikale turi balsą žmogus,
tilpusi tūlo špoko suside mė. Potam išnešė antrą re mėj. Bet svarbiausiai, tai žeidė jam ranką. Po visų tų Taip tai vieną tų jaunimo už ką verti garbės.
ar tokia — kur tik turi bal
karių,
moteris
susikrauja
i
draugijų kunigas ir sunai
Sūnūs tėvynės. są doleris.
danti iš kelių juodai pamar zoliuciją,
Skaitytojas.
protestuojančią tas, kad mūsiškio dūšių ga
gintų eilučių "koresponden prieš Suv. Valstijų karę su nytojo biznis visai susmuko. vaikų vežimėlį porą tuzinų kino. Kita gi tečiaus eina
cija,” kurioje norima pripa- Meksika bei kitom tautom. Buvusieji karšti katalikai bonkų alaus, pusę galiono užbriežtu savo taku ir gerai
G lendate, W. Va.— Lietu
rodyti, jogei mano parašy Šios dvi rezoliucijos pasiųs pradeda sarmatytis savo degtinės, pasiima 6-šių mė gyvuoja. Kaip girdisi jau Kas mums rašoma.
vių čia randasi 7 šeimynos
toje apie darbus ir tilpusio- tos prezidentui Wilsonui. kvailumo, kad jie taip ilgai nesių kūdikį, ir visą tą savo nimas, kuris prisidėjęs prie
ir tiek pavienių.
Nesant
je "Keleivyje” žinutėj buvo Antru atveju J. B. S. kalbė tikėjo kunigų melams ir turtą susikrovus išvažiuoja vyčių jau pradeda suprast So. Brooklyn, N. Y. Va čia kunigo, lietuviai skaito
"neteisybė.” Tarp kit-ko jo apie organizacijų naudin šventenybe skaitė nesąmo iš namų. Bet štai da ko-tai savo klaidą; jaunimui lais sario 23 d. š. m. susitvėrus laikraščius ir šviečiasi. At
tasai juodasis paukštis net gumą. čia reikia pažymėti, nes ir tuščius niekus. Kle grįžta, palikdama savo visą vė yra brangintiniausiu da Čia So. Brooklyno Lietuvių eina keli egzemplioriai "Ke
su pasityčiojimu nori užgin kad kalbėtojas nuosekliai bonui atsiėjo riestai. Kad mantą ir ant jos kūdikį gat lyku, o tą laisvę kaip tik ir Gimnastikos Kliubui, prasi leivio” ir keli klerikališkų
Beatsisveikinant su atima iš jų. Melskis ir da dėjo ir šioks-toks visuome
čyti mano teisingą praneši gvildena dalykus; publikoj gelbėjus savo biznį, jis pai vėj.
Kai-kurie vis
paliekamu
vyru, vėl prade ryk, ką kunigas susivaręs į niškas bruzdėjimas. Nuo laikraščių.
mą, o pats pasilikti nemela- paliko gilų Įspūdį. Žmonių ma sau už pavyzdį socialis
da
nerimauja,
kad nėra kam
gium. Esą čia menkai mo buvo Į 800. Apmokėjimui tų darbavimąsį. Savotiškai da gerti, užsimiršdami apie bažnyčios skiepą tau daryt savo susitvėrimo iki dabar daryt kratą jų sąžinėje.
kėdamas su mašina dirbti lėšų jie suaukavo $12.00. propagandai varyti, jis su gatvėj paliktą kūdikį. Tuo liepia. Net ir šokius po ba tas kliubas jau surengė ba
Bimbos zakristijonas.
eina gatve iš smuklės žnyčia turi rengti. Tik klau lių su prakalbomis, draugiš
gaunąs 25c. į valandą, o "ge Širdingai ačiū!
rengia "misijas." Varo jas tarpu
resnieji”— 35—40c. Į valan Kovo 26 "Birutės” drau per ištisas 2 sąvaites, šmei- suglamžyta, perkreipta ant simas, kaip tasai ganytojas ką vakarėlį, prakalbas sve
dą. Pas tą žmogų turbut gija (moterų) surengė pra ždamas ir keikdamas socia šono skrybėlė linksmas Ju ilgai viešpataus ant pasiža čiams iš Lietuvos, o dabar Dės Moines, Ia.— Bal. 2
nutarė prisidėti prie Liet. atsibuvo LSS. 160 kuopos
visi gali būt mašinistai. Jis kalbas ir paskaitą. Kalbėjo listus. Savo pagalbon su ras. Pasipynus jam ant ta boto jaunimo.
Sheboygė žvalgas. Draugysčių Sąryšio.
nesupranta, jogei šimtą kar F. J. Bagočius apie draugi tveria vyčių rotą, Į kapito ko vežimėliui su rėkiančiu
surengtas pasilinksminimo
kūdikiu,
jis
pasiėmė
ir
veža.
Seniau čia šį bei tą veik vakarėlis. Mes keli tikin
tų daugiau randasi papras jų vertybę. Į draugiją Įsi nus paskirdamas K. Jocį,
davo Dr-stė D. L. K. Min- čiųjų nuėjom pažiūrėt, ką
to darbo darbininkų, negu rašė 12 naujų narių. Biru- Lietuvninką ir P. Giedraitį. Susitinka du panašiu sau
daugio, bet pastaruoju lai socialistai veikia, ir turiu
tų vadinamų "mašinistų."
rietės sudinavo dainą. Pas Tą armiją tuoj pasiuntė pilt vyru. Už vežamą alų ir WORCESTER, MASS.
Aš apie mašinistų be kui F. J. B. skaitė paskaitą apkasus aplink bažnyčią, degtinę prasideda peštynės. VVorcesteriečiai atsižymėjo. ku ji ganėtinai apsnūdo. pripažinti jiems garbę. Lai
darbę nė nerašiau ir nėra apie Dievą; klausytojus už kad laisvoji mintis nepriei Vežimėlį su kūdikiu ir "ra Balandžio 8 d. vietos L. š. Kliubas gi pasirodo labai ko pamokinančias apie dar
Linkėtina spėkų bininkų padėjimą prakal
besistumdydami F. skyriaus rūpesčiu buvo veiklus.
reikalo apie juos rašinėti, ganėdino.
tų parapijon. Tik ar apka kandais"
ir
gerų
norų
tolesniam besi- bas, sako gražias eiles net
įverčia
į
grabę.
Policijai
surengtos
svečiams
iš
Lietu

nes tokiems "mokantiems" Kovo 25 "Vienybės" drau sais sulaikys laisvąją mintį,
Vietinis. malonu būti.
Kadangi darbavimui.
darbą, bedarbės veik nėra. gijos buvo prakalbos. Kal tai tam gali tikėti tik kvai pribuvus, kūdikis liekasi iš vos prakalbos.
Man rodos,
gelbėtas,
girtuokliai
areš

prakalbos
buvo
vakare
ir
Mano tikslas buvo ir yra bėjo "Ateities" red. Rimka; las vytis.
kad tikintieji žmonės nepri
kalbėti apie padėjimą tokių narių prisirašė 12.
Socialistų kuopa bendrai tuoti. Policija per dvi va neganėtinai išgarsintos, tai E. St. Louis, III.— Bal. 2 valėtų socialistų bijoti ir
darbininkų, kaip aš pats, ar Vietos "piemuo,” kad iš su vengrais ir serbais socia  landas nešiojasi kūdikį, jieš- žmonių susirinko apie 400 d. Įvyko LSS. 87 kp. sureng juos niekinti, bet eiti ir nuo
ba p. Špokas, ir kiti mums ganius savo avis, kas nedėl- listais nusamdė didelį ii pui kodama motinos. Suradus asmenų. Daugeli iš žinan- tas draugiškas vakarėlis, be jų pasimokinti daug ko gy
panašus. Berods "vilberį" dienis pirmeivius plusta, o kų namą po No. 244 Valley kūdikio tėvus, areštavo juos čiujų gal sulaikė nuo atsi svaigalų ir be šokių. Svečių venime reikalingo.
J. M.
lankymo netikęs tą vakarą susirinko 100 ypatų. Pro
stumi pirma savęs, "troką" katalikus giria. Prieš 3 mė str., šiaurinėj miesto dalyj, ir nubaudė 25 doleriais.
trauki paskui, — na ir ma nesius čia buvo tūlas kapu kur laikys savo susirinki Anglų laikraščiai išgarbi oras — snigo ir lijo taip, gramas susidėjo iš deklama
šinistas... Kad už tą darbą cinas, kuris liepė katalikam mus kas trečia diena, t. y. no lietuvius už tai, prirašę kad nesinorėjo nei iš stubos cijų, paskaitų, dainų ir va Atsišaukimas į vakarinių
Valstijų Draugijas ir
gauni 171/Gc. į valandą, — klausyti kunigužių, ypač panedėliais ir pėtnyčiomis ilgiausių straipsnių apie šį išeiti. Atsilankiusi publika karienės. Dainavo vietinis
Kuopas.
atsitikimą.
Kas-žin
ar
ir
svečių
prakalbomis
buvo
taipgi mašinisto "pėdė.”
moteris ragino daug vaikų vakarais.
vyrų chorelis.
Paskaitą
Malonus
Draugai!
L. š. skaitė Dr. J. J. Vizgirda
Jeigu prie dirbtuvės var turėti. Kurios neturės, tas Balandžio 9 d. Įvyko pir anglų laikraščių reporte pilnai patenkinta.
Kiekvienas žinome, kad
tų stovi kelios dešimtįs be gąsdino pekla. Viena kata mos LSS. 245 kuopos su riams mūsiškiai karžygiai Fondan suaukavo $130.00 apie svaigalų vertingumą ir
musų
tėvynėj kraujas upe
grūmos
apkapojimu
pirštų?
suviršum
ir
"Žiburėlio"
kadarbo darbininkų, čia ir vėl likė M—nė neturėjo kūdi rengtos prakalbos. Kalbėjo
jų veikmę žmogaus kūne.
liais
teka
ir vis dar tam ga
son suvirs $30.00.
"eina" darbas, nes nė vienas kių, išgirdus tokį "pamoks drg. V. Ambrozaitis iš De Sarmata!
Kitą trumpą paskaitėlę ”A”Kel.” reporteris.
Svečių pagerbimui buvo pie Militarizmą” skaitė vie lo nesimato.
nežino, kurį darbdavis pir lą” išsigando ir gavo proto troito. Prakalbos tęsėsi per
ir koncertas. Muzikalę kon nas vaikinas. Kalbėjo "apie Ji šaukiasi musų pagal
ma pašauks, o kad ne, tai pamišimą; tapo atiduota Į 5 dienas. Drg. Ambrozaitis
certo dali išpildė Worceste- pirmuosius krikščionis ir bos, kad bent kiek apsigy
parėjęs namo ras savo ver beprotnami.
SHEBOYGAN, WIS.
skaitė visą eilę referatų ir
rio lietuvių benas, atgraji- dabartinius socialistus” tū nus nuo bado. L. Š. Fondas
kiančią šeimyną! S. Špokui
Kovo 24 karštų katalikų laikė prakalbas. Toji socia
šis-tas
iš
musų
gyvenimo.
nęs kelis muzikos dalykė las vaikinas.
išrodo, kad Clevelande dar porelė Sv—is, ruime nuogi listų misija musų klebonui
Geriau neiti pakvietė gerbiamus svečius
bininkai visi mašinistai, "tango” šoko, prie atvirų vėl Įvarė dieglį į šoną. Da Darbai šiuo tarpu čionai lius, ir p. Dirvelis griežė kalbėti nežinant ką ir kaip iš Lietuvos, kad nurodytų
mums visas baisenybes, ko
darbas eina gerai ir gauna langų!... Policistas pamatė bar vargšas nei nežino, ką eina gerai. Bet darbininkų smuiką solo. Vokališką da pasakyti.
kias
ši karė yra padariusi
paskirtąją p. Špoko mokes ir areštavo. Sorkininkai li surengti, nes jau visus sa algos sulyginus su pragyve li išpildė p-lė M. Jablonskiu- Vakarėlis tečiaus abelnai
Lietuvai
ir kad parinkus au
kos nubausti 75 doleriais. vo keiksmus išbaigė, visas nimo brangumu toli gražu tė, sudainuodama solo porą •snSmus o.\nq ąuBuiiKapsas.
tį.
kų nukentėjusiems musų
Tai matot, kokie išmintin- Antra pora fanatikų tapo pamazdas išlaistė, tai kas- neužtenka.
Nesant darbi dainelių.
broliams.
Sekančią dieną, t. y. ba Lewiston, Me.— Surengus
čiai iš klerikalų pusės apgi nubausta po 9 metus kalėji- žin ko dabar jis griebsis, ninkiškų unijų darbinin
landžio
9, 2-rą valandą po čia 2-rai vyčių kuopai kata Ir dabar, kaip matome,
I
na darbininkų reikalus; jie man už darymą naktinio kad ginti savo bizni.
kams yra negalimu daiktu
mano taip, kad geriaus pa "gešefto.” štai prie ko veda
apsiginti nuo išnaudojimo pietų pp. Bulota, Bulotienė likišką vakarą parapijos gerb. svečių maršrutas ry
Merė
ir skurdo. Dirbama po 11 ir ir Žemaitė antru kartu kal naudai, musų kai-kurie lai tinėse valstijose baigiasi ir
meluoti, apgauti ir suve dūšių ganytojų "mokslas.”
po 12 valandų į dieną, bet bėjo minėto fondo sureng svamaniai ir socialistai taip nepoilgo jie lankysis Chicadžioti darbininkus, o ne pa Lenkiškos avelės pareika
WEST
FRANKFORT,
ILL.
tik naudai fabrikantų-kapi- tose prakalbose, šiuo kar gi nuėjo, kad parėmus tą gojsalti jiems teisybę.
lavo iš ganytojaus atskaitos.
Tai mums yra proga susi
./Panašiems Špokams ge Jis išdavęs kunigišką ats Tūlų lietuvių barbarišku- talistų. Darbo sąlygos ir tu aukų surinkta L. Š. Fon darbininkus vergijoje laikumas.
•mokestis už darbą — pras- dan $80.00, gi "Žiburėlio” kančią Įstaigą. Eiti, kad tarti visiems Cedar Rapids.
riaus pritiktų lakioti su bal- kaitą, prabilo: "Tik doleris
kason $32.00. Ir šiuo kar matyti kaip vyčiai los ”Šv. Towa, Dės Moines, Ia., Sioux
tasnapiais varnais po near iko, sarmata su tiek... To Nežinau ar ir kitų miestų čiausios.
j
tus pūdymus,.o ne per kleri- dėl uždarykit burnas, o ati- korespondentams tiek grę- Lietuviai savo savitarpi tu tečiaus blogas oras nelei Elzbietą,” man rodosi, pro- City, Ia., ir Omaha, Nebr.,
Į
kališkus šlamštus meluoti ir darykit kišenius.” Vadinas, sia pavojus už rašinėjimą į niam susišelpimui bent ligos do daugeliui atsilankyti. Bet taujančiam nėra jokios nau- ir pasikviesti gerb. svečius,
mulkinti darbininkus.
duokit pinigų ir nereikalau- laikraščius žinių iš vietos laiku turi 4 pašalpines drau i atsilankiusius pp/Bulotų dos, nes viena, kad veikalas nes kiekviename iš minėtų
dt atskaitų. Lietuviai taip lietuvių gyvenimo, bet West, gijas, taipgi ir jaunuomenės ir Žemaitės prakalbos pada gali būt tik žmonių aptem- miestų yra nemažiau 500
Debatai.
l
Frankforte tokių korespon-' draugija,kuri užsiima dailės rė gerą Įspūdi. Worceste- dinimui sutaisytas, o antra, lietuvių ką gali nemaža pa
ir daro.
Kariškas Žvalgas. dentų padėjimas gana sun darbais. Tik sunku, kad riečiai gal netikėjo socialis- vyčiai ir savo lošimu tik es galbą suteikti badaujantiem
i Balandžio 2 d., Acme Hali
kus. Pas West Frankforto nėra nuosavos svetainės, tai tiškiems laikraščiams ką jie tetiškų jausmų papiktinimą žmonėms.
| svetainėje A. Žagaras ir S.
Užtai-gi prašau minėtų
lietuvius da užsilieka daug kultūros darbas gana ap- rašė apie Yčą, kun. Olšaūs- gali padaryti.
Tai kamgi
IPurvis laikė ginčus (deba
miestų
Draugijas, kad susiBUENOS
AIRES
ARGEN

barbariškumo. Jie jeigu tik ! sunkintas.
Mirus senam kį ir kitus, jų juodą politiką da tokiems dalykams mėtyt
tus). Drg. A. Žagaro tema
tartumėm
visi iš eilės, kad
TINA.
nužvelgia laikraštyje savo klebonui ir atvykus naujam, remiančius ponus. Dabar savo skatikus?
P. K.
buvo: "Internacionalizmas
potam nevargintumėm sve
Lietuvių piknikas.
gyvenimo paveikslą, tai įn- kad pamatė, jog jaunimas iš lupų tų žmonių, kurie sa
vertesnis už tautą," o S.
čius
ir nedarvtumėm
berei— j---'"—.--------—
Purvio tema — "tauta svar Kovo 5 ”Diego” draugija tužę lyg suerzintos vapsos eina progreso keliu, kunigas vo akimis dalykus matė, iš Herrin, III.— Bal. 2 d. čia;.-girdo
tą
lietuviams
gana
laksto
jieškodami
to,
kas
iš

nusprendė
jaunimą
pasiža

apsilankė dūšių ganytojas.
besnė už internacionaliz- parengė pikniką paminėji
Imą." Kritika ėjo iš abiejų mui 5 metų sukaktuvių savo drįso parašyt apie jų nekul boti. Tuo tikslu jis pa karčią teisybę.
Sakė net 3 "pamokslus," ra-’rudenį kad atsitiko su M. X.
ii pusiu nepaprastai karšta, gyvavimo. Kadangi valdžia tūringumą, apie girtuoklia rengė prakalbas ir parsi Šio susirinkimo koncerte gindamas eiti ausinės ir au Mockum.
Daug kvietė kalbėtoją, kad suor atsižymėjo ypač J. Dirvelis kauti dievui afieras.
Po, Dabar aš manau šitaipos
bet Purvis liko sumuštas. leidžia tik nuošaliai už mie vimą ir tamsumą.
Žinoma, drg. A. Žagarui rei sto pikniką rengti, tai pri jau nekaltų įtartų žmonių ganizuotų vyčių kuopą. Tuo ir p. Turskis Worcesterio mezliavai paskutinį "pamo butų parankiau, kad kaip
kėjo duoti nemaža faktų ir siėjo daryti tolimoj, mažai nuo tų barbarų turėjo nu keliu kunigas manė patrau lietuvių choro vedėjas, kurį kslą” sakydamas išvadino! Chicagos apielinkėse Marš
išaiškinimų, ko vertos žmo žinomoj vietoj, dėlto publi kentėti. Jų didžiausias įnir ksiąs jaunimą prie vyčių ir publika net keturis kartus žmones mulkiais, nes aukų' rutas pasibaigs tuoj reikia
atkreiptas kitas jaunuomenės dragijas entuzijastiškfi aplaudismen- mažai davė. Pliauškė žmo kviesti Į Cedar Rapids, Dės
nių tautos ir kokią duoda kos buvo mažai. Apgailėti šimas vienok
Jie (mat buvo dvi) suardys, tu iššaukė ant pagrindų, o gelis kaip paprastai kuni Moines, Sioux City, Iowa, ir
jos naudą darbininkams. nas Įpratimas susirinkti vė prieš T. K. Pangonį.
Tr ant galo taip dailiai išėjo, lai. Ilgą laiką užėmė foto jam žada netik dantis išmu-j. Berods, atsirado šeši kandi merginos choristės apdova gas, manydamas, kad žmo-i Omaha, Nebr. Toliaus aš
:ad žmonėms vien tik reikia grafas, pakviestas nufoto šti, akis išplėšti, bet ir in- datai į vyčius, bet kad dau nojo jį gyvų gėlių bukietu. nės kvaili ir tiki jo melams. nemanau ar kas bekvies,
Tą pat dieną vakare L. Š.
Mikė Polizkis. nes arti nesiranda miestų
organizuotis Į darbininkiš- grafuoti draugiją, paskui kvizitoriškai pirštus kirviu giau nesirašė kunigas pra
lietuviais apgyventų.
nukapoti. Nežinau ar pas dėjo kolioti ir bartis. Žmo F. naudai buvo S. L. A. 57
:as partijas ir tada, per ko- visą publiką.
Iš Omaha butų parankiau
Montello, Mass.— Bal. 9
Nors laiko mažai teliko, civilizuotus žmones galėtų nės vienok tuo tarpu išėjo kuopos surengta vakarienė.
ą, prieš savo skriaudėjus
i
Kansas
City, Mo. arba Į
us galima atsispirti ir pa bet M. Adamonis norėjo pa būt tiek pagiežos net ir už iš svetainės ir tuo užsibaigė Svečių buvo 320 asmenų. d. vietinis L. Š. F. skyrius
derinti savo būvį. Prie to sakyt da prakalbą, vienok neteisingą žinią. Juk jei vyčių organizavimas. Ku Šio vakaro programas susi fondo naudai turėjo suren St. Louis, Mo., potam galėtų
paveikslų lankvti Illinois valstiją.
ereikės nė tautų klausimo, tūli net ir draugai visai ne neteisybę korespondentas nigas net padavęs buvo su dėjo iš prakalbų, dainų ir gęs krutančių
’urvis manė, kad taip jam norėjo klausyties, mat šokt laikraščiui pranešė, civili manymą, kad iš esamų dvie-j muzikos. Trumpą prakal- perstatymą Tautiško Namo Meldžiu pranešti, kaip kiti
us lengva apsidirbti ir su reikia. Ypač taip elgtis zuotam žmogui tas pat laik jų jaunimo draugijų pada- j bą pasakė M. Dusevičius. svetainėj. Prie surengimo draugai manot apie ši rei
žagaru, kaip per klerikališ- daugiau apsišvietusiems yra raštis yra taipgi atidarytu rius vieną vyčių kuopą, bet:Panelei Jablonskiutei pianu didžiausiai prisidėjo drg. J. kalą.
ir melą* galima nurodyti. tam jo sumanymui gal pri/akomponijuojant merginų ■ Ustupas, paaukaudamas pa Minėtas sumanymas yra
as prakalbas iškeikti ir peiktina.
pšmeižti socialistus.
Bet Laikas mums argentinie- Rustavimai ir kerštai rodo tarė tik minėti šeši neperge- kvartetas sudainavo daine- keiksiu filmą, vertės apie naujai susitvėrusios Laisvos
to pikniką rengti, tai pri- čiai daryti lietuviškus susi tik, kad teisybė buvo pasa riausios išminties asmenįs. lę. (Čia reikia pastebėti Į $25.00. Svetainė buvo vel Draugijos po vardu Kun. V.
Linkėtina pasisekimo ir važiavimus dėl draugiškų kyta. Aš patarčiau ir musų Kunigo tarnai pasirūpino kad dainuoti pastatyta labai tui, Įžangos nedėldieniais Dembskio.
Rašykit sekančiu adresu:
nt toliau tokiems vyrams, išsiaiškinimų apie žmogaus i korespondentui Pangeniui sulaukus susirinkimo pakel- nelaiku, kuomet svečiai už- negalima daryti, tai nuo suC. Shilling.
urie paskutiniu laiku Cle- priedermes, jkaip turime; nenusigąst,. bet rašyti ir ra- ti klausimą apie priėmimą imti linksma šneka prie sta- surinkusių rinkta
aukos, 1j
Box 92. E. D. N. Sta.,
eland’e pradėjo tikrąją ko- darbuotis visuomenės būvio i vėti usnis. Ką gėda degina, vyčių kuopos vardo.
Kad lo, kiti vėl būreliais sustoję Surinkta $24.76.
bes Moines, Iowa.
ą prieš darbininkų mulkin- pagerinimui. K. Undraitis. iš to galima laukti išsicivi- susirinkiman mažai narių juokauja, bei šnekasi, mažai
W. I. Dubendris.
j
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apskrita, tai kodėl gi sociali apie tai parašyti? Ir kodėl
stai turėtų tai slėpti. Taip čia tau pykti už tai?
pat-pat yra ir su žmogaus
— Maike, aš matau, kad
išsivystymu: jeigu tam tik tu vistiek esi velnių priėdęs,
ri tyrinėtojai parodė, kad todėl aš bijau su tavim dau
žmogus yra išsivystęs iš že giau kalbėti. Da perkūnas
mesnių gyvūnų, tai kodėl gi gali trenkti. Gud bai.
socialistams nevalia butų 1 — Keliauk sveikas, tėve!
i

nai, bulvėms ir kitokiems
________ __
____ duoda
daiktams.
Ir visko
tiktai pusę arba net ir ma
žiau, negu žmogui reikia pa
valgyt Tas daroma dėlto,
Paskutinė karė parodė, į šiųjų kongrese dauguma iškad nepritruktų
kraštui
jog Antrasis Internaciona anksto rūpinosi išdirbti gin
maisto.
Bet daktarai mato tame las nepajiegė nieko padary klą, kad paskui išsisukti, jei
didelį pavojų ateinančiai ti, kad sulaikyti, suturėti kas-nors neatsakančiai bus
Per tai nutari
vokiečių gentkartei, sako taip baisų kraujo pralieji padaryta.
mą.
Perdaug
įvairi
buvo
mai buvo toki, jog kiekvie
"Berliner Lokal Anzeiger,”
nes vaikams tarpe 2 ir 14 Antrojo Internacionalo sąs nos šalies socialistai galėjo
metų duodama tiktai pusę tatą: vieni ėjo vienur, kiti daryti, kas jiems patiko.
į to, kiek reikia. Taip mari — kitur. Dar karei nepra Imam karės klausimą.
”Aš tikiu, kad už šešių pat yra ir šiandien, sako nami vaikai negali augti ii sidėjus buvo matyti, jog Kada pirmųjų socialistų
mėnesių bus jau po karės. Smithas. Jeigu sąjunginin j vystytis.
įvairių kraštų
socialistų tarpe dar nebuvo tokių di
kai
nori,
kad
ji
stotų
su
jais,
Ji pasibaigs tada, kada 1
”Bet blogiausia yra tas,” partijos nieko arba beveik plomatų, kokius dabar mes
milijonas sąjungininkų ka tai ji nori užtikrinimo, kad sako toliaus Berlyno laikra- nieko neveiks, kad suturėti; matom, tuomet ir jų nutari
riumenės pereis per Vengri ‘ji turės paramą, idant neat j štiš, ”kad ir to paties jau ne savo krašto valdžias nuo įsi- ‘ mai buvo aiškesni.
jos lygumas ir paims Kon sitiktų su ja taip, kaip su begalima gauti.
kišimo įi ginklinę*
gmKiinę* Karę,
karę. Diui-ij -1868 metų socialistų konSviestas Kišimo
Serbija.
stantinopolį”
baigiasi, oelomarginas bai idziausiai ir stipriausiai so- grėsė ypač patarė darbininIr kaip tik tą užtikrinimą giasi. Jeigu prie to da pa ciahstų partijai, Vokietijos kams patraukti darbus, jei
Tokią nuomonę išreiškia
anglų laikraštininkas Gor sąjungininkai jai duos, kaip sibaigs bulvės, pakol švie I social-dtmokratų
partijai karė prasidės jų šalyj. Taip
~
■
don Smith, kuris dabar tik tik jie išsiųs iš Salonikos ne žių da neužaugo, tai visai:■ persiėmusiai revizionizmo: ■buvo Pirmojo Internaciona

dvasia, paskutinių metų lai lo laikuose.
sugrįžo iš Balkanų, kur jis mažiau, kaip 5.00,000 karei bus bloga.”
praleido visą pereitą žiemą vių prieš bulgarus, tuomet
Jeigu taip yra Vokietijoj,' ke netiek rūpėjo kova su sa
Antrojo Internacionalo
su serbų armija. Prie savo Rumunija stos ant kojų ir dagi Vokietijos sostapilėj,' vo valdžia, kiek baimė, kad' laikuose jau šiek-tiek kito
nuomonės jisai priduria dar jos armija iš 600,000 karei tai klausimas kįla, kaip da- valdžiosi represijos neuž- niški nutarimai buvo prii
vra Lietuvoje? Jeigu gautų jų
vių užpuls Bulgariją iš kitos bar yra
šitokį pranašavimą:
” partijas. Jei bent! mami. Taip Štutgarto kon
-------- -- •
_____ .1.2 _ —__ x —___ a.*2 - ?
taip yra Vokietijoj, tai už-į truputį grėsė partijai kas- gresas, buvusis 1907 metais,
”Rumunija pastatys są pusės.
jungininkams 600.000 karei ”Tada sąjungininkai pa imtoj vokiečių Lietuvoj’ turi nors iš valdžios pusės, tai priėmė sekančią rezoliuciją:
vių. kuomet mes (sąjungi ims Sofiją,” sako Gordon būt daug blogiau. Gali būt, vadų daugumą razdavo rei'Internacionalas nega
ninkai) galėsime išsiųsti iš Smith, ”užims Dardanelius kad musų tėvai jau miršta kalingu greičiau nusileisti lėjo nurodyti tikroj forprieš valdžią ir buržuaziją,
Salonikos pusę milijono vy ir perkirs Dunojaus liniją. badu.
___
.
_
----- - kaip imtis aštresnių kovos' moloj taktiką, naturališTas reiškia jau bendrą vei
rų.”
kai besimainančią prisi
priemonių. Revizionistai ir
Jisai mano, kad šita karė kimą su rusais. Jų paėmi-1 DANAI NETEKO JAU
taikant
prie laiko ir napusiau-revizionistai kaipo
42 LAIVŲ.
šiandien butų j’au pasibai mas Erzerumo reiškia neišcionališkų
partijų veiki
partijos vadai, Vokietijos
gus, jeigu Anglijos diploma vengtiną puolimą Konstan
mo vietos, bet jam pride
Iš Kopenhagos praneša social-demokratų partiją iš
tai nebūtų padarę Balka tinopolio.”
ra pagal išgalėjimą stipma, kad nuo karės pradžios revoliucijoniškos padarė
nuose klaidos. Jisai nesako,
iki šiol minos ir submarinai revoliucijoniška. Paskui Vo rint ir koordinuot darbi
Vakarų frontas ne
eina tas, kad jis nepripažįs sąjungininkų diplomatai. Ji— Gut mornink, vaike!
klesos veikimą
sunaikino jau 42 Danijos kietijos social-demokratiją ninkų
sulaužomas.
įsai stačiai kaltina Anglijos
— Matau, tu linksmas, tė ta Dievo galybės.
prieš
militarizmą
ir prieš
Šitas laikraštininkas ne laivu, su kuriais žuvo 87 sekė ir kitų kraštų socialis
ve! Ar tik neįsimylėjai į — O ar tu, tėve, žinai, užsienio ministerį Greyą.
karę.”
tiki, kad vakaruose vokie žmonės.
tų daugelis.
kokią ilgakasę, nes pereitoj kaip cibuliai auga?
Streikas, kaipo kovos
Ačiū šiai ligai, įsiskerbuBulgarai visuomet buvo są čiai arba francuzai galėtų 2,000.000 ANGLŲ FRANsąvaitėj aš ir vėl tavęs ne — Šiur, kad žinau!
įrankis
prieš karę liko pra
siai i socialistų partijas, ne
— Tai kodėl tu tam kalbė jungininkams priešingi. sulaužyti vieni kitų frontą.
mačiau.
CUZIJOJ.
šalintas, nors 1907 metais
Smithas perkratinėja Bal Jų spėkos ir apsigynimo bu Londonas praneša, kad geriau išrodė ir Antrojo In lengviau buvo pravesti vi
— Tuščia jų, vaike! To tojui tuomet nepaaiškinai?
kanų situaciją, jų dabartį ir dai čia yra beveik lygus. Jis Anglijos armija Francuzi- ternacionalo nusprendimai. Į suotiną streiką, kaip 1868
kiam rimtam vyrui, kaip aš, — Aš paaiškinau.
praeitį, ir nurodo, kad Bul mano, kad prie Verduno vo joj dabar turi jau 2,500,000 Tų nusprendimų žymė — m. Dalykas tame, jog revio prie to da ir vyčių genero — Ką tu sakei?
neaiškiai formoluoti įvai
lui, su bobomis užsiimti vi — Aš pasiprašiau balso ir garija visuomet buvo sąjun kiečiai savo dantis taip at- kareivių.
rus nutarimus. Dalyvavu- ’ zionistai ligi 1907 metų ge
sai neužsimoka. Pas tave pasakiau, kad jis meluoja; gininkams priešinga, o Ru kirs, kad jie grižš atgal Į
rai suprato savo stovį, ir jie
nebuvau pereitoj sąvaitėj aš jam prirodžiau, kad be munija visuomet buvo ir te Rusiją.
matė, jog pasekmingas vi
Šiaip ar taip, bet vokiečių
atėjęs dėlto, kad buvo gra Dievo pagalbos netik cibu bėra jiems prielanki. Apie
Pasirodys ant žemės Baisus Sutvėrimas. suotinas streikas visai at
spėkos
su kiekviena diena
žus oras. Aš, vaike, noriu liai. bet nė agurkai, nė taba Graikiją nėra kas paisyt.
stums juos, kaipo veidmai
naudotis Dievo dovana. kas negali augti. Aš jį, vai Jos pakraščiai yra taip iš eina mažyn, kuomet sąjun JIS VAIKŠČIOS PO MIES .juoką prieš ”preparedness” ningus socialistus, nuo dar
Vokiečiai
Kaip tik pasidaro šilta, tuo ke, taip sukritikavau, kad statyti sąjungininkų laivy gininkų auga.
TUS IR BAUGINS
bus vartojamas to gyvūno bininkų judėjimo. Ir reikė
neturi
ir
neturės
tiek
atlie
nui. kad jeigu ji ir užjaustų
jaus ir traukiu į laukus. Mat geriau jau nereikia.
ŽMONES.
pavidalas. Iš vienos pusės jo aiškų formulavimą apie
aš turiu tame du išrokavi- — O ką jis ant to atsakė? teutonams, ką išdalies ji ir kamų kareivių, kad galėtų Vyrai ir moteris, nenusi ant jo bus užrašas:
streiką, pakeisti neaišku:
mu: už burdą nereikia nie — O jis tik nusijuokė, daro, tai prieš sąjunginin pasitikti sąjungininkus ket gąskit !
kas ką nori, tą ir daro. O
kam mokėt, ir blakės nekan vandens atsigėrė ir rodyda kus ji negali ir negalės pasi virtam fronte, t. y. Balka Neužilgo pasirodys ant že VISKAS ŠARVAI—SME jei kas nieko nenorės, tai ir
nuose, kur Rumunijos armi
GENŲ NĖRA.
da.
nieko neveiks, — ir toks ne
mas ilgu savo pirštu stačiai judinti.
mės baisus sutvėrimas. Jija
susivienys
su
sąjunginin

— Tai tu, tėve, kambario Į mane sako, kad mano gal Jisai sako, kad visi Balka
Įsai bus visas apdengtas šar I O iš kitos pusės bus paai veikimas visgi neis prieš
visai neturi?
kongreso nutarimą, nes ne
voj neviskas tvarkoje. Kaip nų, vidurinės valstybės ir kais, kurie tam tikslui da- vai ir didelis, kaip Lietuvos škinimas:
— O kam jis man reika cibuliai, taip ir visi kiti dai • net francuzai žinoję, kad bar renka savo spėkas Salo ūkininko trioba.
veikusieji visuomet išsisuks
Jis bau
"Šitas
gyvūnas
tikėjo
į
pasiryžus eiti nikoj.
lingas. vaike?
Dabar aš I ktai. jis sako, auga ne su Bulgarija
žodžiais: prisitaikėm prie
gins žmones.
Bet nesižegTik Taigi, sulyg šito karės da- nokit jį pamatę. Tai nebus karišką prisirengimą. Iš laiko ir vietos, — laikas ir
esu, jei galima taip išsireikš Dievo pakalba, bet su trąšos prieš sąjungininkus.
ti, Dievo burdingierius.
pagalba. Jis sako, pasodink 'vienas Edvvard Grey tikri- lykų žinovo, karė pasibaigs Antikristas, apie kurio pasi mintingos užsienio politikos i vieta neleido ką-nors veik— Sakai, naudojiesi Dievo tu cibuli, tabaką ar ką nori no, kad Bulgarija eis prieš už šešių mėnesių. Su Ru- rodymą davatkos pranašau i jisai neturėjo. Ir jisai senai i ti.
munijos pagalba jie sutriuš- ja.
!jau išnykęs.”
dovana ?
Kada ore pakvipo visuo
liesoj’ žemėj ir atsiklaupęs Vokietiją.
D
i
..
...
Skins
Bulgariją,
pereis
Ven— Jes, vaike.
tina
karė, Bažlyj susirinko
Aiškinama,
jog
tas
gyvū

visą laiką prašyk Dievo, kad
Tai bus pajuoka patriotų,
— Reiškia, gražų orą tu tavo cibulis ar tabakas už blapta Bulgarijos sutartis. Igriją ir paims Vieną. Ru- kurie dabar varo pašėlusią nas išnyko dėl to, kad per rarptautiškas
socialistų
’Tštikrujų gi Bulgarija sams gi padedant bus paim- agitaciją už apsiginklavimą sunkiai buvo apsikrovęs šar- kongresas (24-26. XI. 1914).
pripažįsti už Dievo dovaną? augtų. Neužaugs! sako. O
— Šiur, Maike!
•vais. Per šarvų sunkumą Tas kongresas, kaip ir Štut
aš, jis sako, pasodinsiu cibu turėjo padarius slaptą su- tas ir Konstantinopolis.
— preparedness.
— O keno gi dovana tu li ir Dievo pagalbos visai tarti su Vokietija keliais
garto, priėmė vien žodžių
pripažįsti biaurų orą?
rezoliuciją.
neprašysiu, bet uždėsiu ge mėnesiais aunksčiau, negu i
— Aš to tikrai nežinau, rai trąšų, palaistysiu ir ma sąjungininkai pradėjo su ja Vokietijoje prasideda
”Jei gresia karė prasi
vaike, bet man rodos, kad no cibulis užaugs kaip ažua- tarties. Bulgarija tuomet
dėti, darbininkų klesos
kiekvienas oras paeina nuo las. Taigi, sako, čia aiškiai pradėjo veidmainiauti. Su
priedermė užinieresuobadas.
Diev’o.
atsakymais ji vilko, o tuo
trąšos galybė, o ne Dievo.
tose šalįse jų atstovų par
— Jeigu kiekvienas oras — O ką tu jam ant to at tarpu savo kariumenę mobi TAS REIŠKIA BADĄ IR
lamentuose .priedermė su
paeina nuo Dievo, tai kodėl šakiai, tėve?
lizavo. Edvvard Grey gi
Tarptautiško Socialistiško
LIETUVAI.
Dievas nepadaro taip, kad — Ką jau aš čia sakysiu! tvirtino franeuzams, kad
Biuro pagalba padaryti
tas oras butų visuomet gra Žmonės pradėjo jam ploti, o Bulgarija ruošiasi eit su są ”Berliner Lokal Anzeiviską
galimą, kad sukliu
ger” praneša, kad Berlyno
žus?
jungininkais.
Jisai
tvirtino
dyti karę visokiais budais,
iš manęs juoktis.
— To aš nežinau, vaike.
dėlto, kad Anglijai nereikė miesto galva Wermuth pri
kurie jai rodysis atsakan
— Tai koks gi iš tavęs ka — Reiškia, žmonės pripa tų siųsti savo kariumenės į sipažįsta, jog maisto klausi
čiais ir kurie naturališkai
sakė rytus. Bet kada Bulgarija mas Vokietijos sostinėj yra
talikas. tėve, kad tu nepažis-\ žino,
f 1”°’kkad
Ka51 kalbėtojas
*aiDvienas
ę
mainosi klausant nuo klenenori
ti
’ teisybę, tik tu vi
ti
savo Di.evo?
surinkus
savo
spėkas
užpuo toks sunkus, kad jis stačiai
šų
kovos aštrumo ir abel— Kodėl tu, vaike, šian to pripažinti. Čia, rodos, ir lė ant Serbijos, tada pasiro nematąs, kaip reikės jį iš
no politiško stovio”—
dien tokių klausimų manęs tu pats turėtum suprasti, dė, kad Edward Grev likos rišti.
tai
yra, kiekviena šalis gali
kad
tavo
nuomonė
apie
ci

Berlyno majoras kaltina
klausinėji?
Kibą panelė
apgautas.
”
daryti,
kas jai patinka.
švenčiausia davė tau dvasią bulių augimą yra klaidin Jei vietoj gaišinus laiką valdininkus, kurie rūpinasi
DINOZAURO PAVEIKSLĖLIS
šventą, kad tu jau pradedi ga. tėve. Pagalios, kam čia bergždiems
pasikalbėji maisto išdalinimu. Jie ne Tas milžinas, apaugęs šarvais nuo galvos iki kajy, gyveno ant žemės mesozoiškoj Aišku, j’og į panašių revo- I
tokį
menką
klausimą
taip
arba didžiŲjŲ driežy gadynėje, t.y. da pirm paukščiy ir žinduoliu atsiradimo. liucijų priėmimą turėjo ne-,
mane barti, jog aš ne ikvamams su bulgarais sąjungi matą, kad minios beturčių
Jis augdavo iki 30 pėdy ilgio ir 12 pėdy augščio.
rimtai
imti.
Kaip
cibuliai
mažą įtekmę tie, ką išankstol
liai geras katalikas? Juk
ninkai butų nusiuntę Salo- gyvena pusbadžiai. Tie val
auga,
man
tas
visai
nesvar

tu man vis sakydavai, kad
nikon bent pusę milijono ka dininkai padarę nedovano Tai bus gyvenusio kitą negalėjo išsivystyt jo nė kū rengėsi nieko neveikti, jei jų
bu,
bile
tik
jie
auga.
Dievo visai nėra!
reivių, tai labai gali būt, kad tiną klaidą bulvių išdalini syk ant musų žemės, bet se nas, nė protas. Ir įklimpęs šalis įsipainios į karę. To-fl
—
Nausa,
vaike,
tas
ne
— Tėve, aš tau niekad to
tuomet Bulgarija savo ka me, ant kurių dabar remiasi■ nai jau išnykusio dinozauro į balą dinozauros visuomet kios revoliucijos netuir jo-į
visviena.
Kada
jus
tvirti

nesakiau.
paveikslas.
Kaulai arba žūdavo. Taip tie milžinai ir kios praktiškos vertės. Tai
riumenę butų*- paleidus, o visos Vokietijos gyvybė.
nai
kad
cibulis
gali
išaugti
— Kaipgi tai ne! Ar aš
Rumunija su kokiais 500.- Pieno Berlyne taip mažai, grobias to milžino Smithso- išnyko. Taip gali būt ir su ne revoliucijoniškų organi-j
be
Dievo
pagalbos,
tai
tas
neatsimenu, kaip tu norėjai
000 kareivių butų prisidėjus kad net ir valdžia nusigan nian Institute turi 30 pėdų tauta, kuri nori užsidėti ant zacijų rezoliucijos, bet plereiškia,
kad
ir
kiekvienas
mane bedieviu padaryt?
prie sąjungininkų. Milijo dus. Jeigu pavasariui atė ilgio. Sulyg šito grobio savęs dinozaurinį ginklų pokų žadžiai. Trečiasis In-1
daiktas
gali
atsirasti
be
Die

temacionalas turi rupintisJ
Socialistai visi tokie. Jie
ninė armija, susidedanti iš jus daugiau pieno neatsiras, (skeleto) ir yra šitas milži sunkumą.
Dinozaurų buvę 14 veislių kad į jo eiles neįeitų tie, k«
rengia prakalbas ir kalba vo pagalbos. Sy!
anglų, franeuzų ir rumunų, tai prasidės vaikų išmiri nas padarytas.
—
Aš
tau
jau
sakiau,
tė

ir,
kaip tyčia, tiek pat šian vien kliudo darbininkų ju|
Tą šmėklą sugalvojo prie
žmonėms, kad netikėtų į
butų galėjus perkirsti Du mas. Pieno nėra dėlto, kad
ve,
kad
tokiais
klausimais
Dievą.
nojaus liniją ir žengti ant daug gyvulių išpiauta mė šinga apsiginklavimui drau dien Amerikoj yra patriotiš dėjimui laikytis proletarišl
užsiima
visai
atskiri
moks

sai, kuri reikalinga armijai gija. Didesniuose Ameri kų draugijų, kurios visa ko kelio kovoj su buržuazišj
. — Man rodos, kad tu klys
Vienos.
Socialistai rūpinasi
Dabar įvesta sviestui kor kos miestuose bus rengia gerkle šaukia už dinozauri ka visuomene ir jos įstaigoį
ti, tėve. Socialistai tokių lai.
daugiausia
tik
darbininkų
Rumunija
reikalavo
užtikri

mis. Trečiamjam Intemal
tos. Be kortos niekas svies mos didelės demonstracijos, nį apsiginklavimą.
dalvkų savo prakalbose ne
gyvenimo pagerinimu.
nimo.
Mums pranešama, kad to cionalui privalo išdirbti tiki
judina.
to negali gaut Su korta o šarvuotas milžinas bus
—
Ką
tu
čia
mane
f
ulini,
išnykusio
gyvūno pavidalas rus rimtus įrankius, kad sij
— Maike. tu man to neuž
žmogus gauna są- pritaisytas ant didelio troko
Bet Rumunija norėjo tru- suaugęs
i
ginčysi. Aš pats savo ausi Maike! Ar aš neskaičiau pūtį daugiau, negu prižadė vaitei ketvirtdalį svaro. Kad ir gatvėse vežiojamas, kaip bus rodomas sekančiuose jų pagalba jei ne suturėta
mis girdėjau, kaip socialis jūsų raštuose, kad žmogus jimo, kaa parama jai bus ir
: kažin kokius pinigus žmo kad jis pats vaikščiotų. Po miestuose: New Yorke (jau savo valdžias nuo įsikišimo I
iš
monkės
paeina?
mokėtų, daugiau tą pa demonstracijų, kada tas gy- rodomas), Buffaloj, Cleve- kares, tai bent daug kliudy
tas per prakalbas tvirtino,
duota, jeigu ji prisidės prie gus
s
kad cibuliai auga be Dievo — Musų raštuose gali būt karės. Serbijai taipgi buvo •čią sąvaitę negaus.
Vai vynas sutrauks daug žmo landė, Detroite, Chicagoj, ti karių vedimą.
— daugia
kams
nuo
dviejų
metų
svie
 nių, bus laikomos prakalbos Minneapolyje, Dės Moines’e, Mažiau žodžių,
pagalbos.
pasakyta, kad ir žemė yra žadėta parama ir Rumuni- i
Z?Angarieti:5|i
darbų.
F
— Na, tai kas iš to?
sto
visai neduodama. Tokios priešais ginklavimąsi. Kai Kansas Cityje, St Louise,
apskrita. Jeigu žemės tyri ja matė, kas iš to išėjo.
i
26. XI. 1915.
— Kas iš to? Iš to iš- nėtojai prirodė, kad ji yra
Rumunijos pozicija tokia ]pat kortos yra įvestos duo po argumentas ir kartu pa Cincinnatije ir Pittsburge.

Socialistų Kongresai
ir Kare.

Kada ir kaip užsibaigs
dabartinė Europos karė.
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DARBININKU REIKALAI
“BULGARIŠKOS
BAKTERIJOS. FARMERIŲ STREIKAS.

ALGOS.

REIKALINGAS
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palik turtingu.— Kam darbininkauti mieste, kuomet gali
ūkininkauti tarpe savo tautie
čių ant puikios žemės? Rašyk
tuojaus informacijų apie kolo
nijas palei Rock Island Lines,
Arkansas ir Louisiana. Mes ga
lime nurodyt, kaip prasigyventi
su mažu kapitalu, žemė išduo
Pajieškau brolio Jono Vicino ir da dvejetą dagų į metus. Pui
SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI.
draugo Danieliaus Kilkaus, abu Kau kus klimatas, užtektinai saulės
no gub, Vilkmergės pav.. Virbališkių ir lietaus; geri marketai. Leisk
Praėjusio utarninko nak Pajieškau draugų Aleksandro ir valsčiaus,
Itkonių kaimo. Meldžiu
mums pagelbėt tau apsigyventi
tį, 18 balandžio, ”iš priežas Frano Urbošiukų, Vilaičių kaimo, atsišaukti.
ant ūkės. Rašyk savo prigim
Šiaulių pav, Kauno gub. Meldžiu
Povilas
Vicinas,
ties tiršto ruko” prie Brad- atsišaukti, ar kas žino pranešti.
2126 Watson st,
Pittsburgh, Pa. toj kalboj pas L. M. Allen, PasFranas Ziemiukas,
fordo, R. I., susikūlė du
senger Traffic Manager, Rock
■ 1062 N.W. Hamilton avė.
Pajieškau draugų: Jono Šatkaus,
traukiniai. Aštuoni žmonės
Grand Rapids, Mich. Akmenės miestelio, ir Stanislovo Pa- Island Lines, Room 718, La
(5)
likos užmušti ir nemažiau
kamonio, Tirkšlių valsčiaus, Telšių Šalie Sta., Chicago, III.

KNYGVEDYS.

iškoi bendrovėje Drie
▼ T III.
KJ I W 11
Kooperatyviškoj
prie
”grosernės.” Knygas turi mokėt vest
259 HANOVER STREET,
mokėt
angliškai ir '
atsakančiai. Turi __
.
BOSTON. MASS.
geistina kad mokėtų ir lenkiškai.
(17> Gydo visokias moterų ir vyrų ligas.
Adresas:
(17)
D. KIELA,
68 North avė.
Montello, Mass. Mano specijališkumas, tai gydymas
užsisenėjusių ligų.
Visokis patarimas dykai.

Paj ieškojimai

I

Tel- Richmond 311.

________ _ tūkstančių
Penkiolika
Chicagos aplinkės farme-’ New Yorko miesto kepėjų
D-rui F. Matulaičiui,
riai atsisakė pieno trustui paskelbė išeisią 1 gegužės
419 Boylston st.,
parduoti pieną. Farmerių streikan, jeigu nebus pridėBoston, Mass.
solidarumas, disciplina ir ta jiems daugiau algos ir
tvirta organizacija leido sutrumpinta darbo diena.
Guodotinas Tamsta!
Teiksitės man paaiškinti, farmeriams streiką laimėti.
kas tai yra tie pieno gyvū Nežiūrint pieninio trusto SUSTREIKAVO 35,000 JU
RININKŲ.
nėliai, kurie buvo išrasti grūmojimų ir jam tarnau
jančios
laikraštijos
šukavi

Bulgarijoj ir vadinasi ”bulPereitoj subatoj likos ap
gariškomis bakterijomis?” mų, farmeriai nenusigando skelbtas visuotinas Ameri
Žmonės sako, kad pienas su ir nenusileido patol, kol tru- kos jurininkų streikas ir
tomis bakterijomis labai stas neišpildė jų reikalavi 35,000 žmonių metė darbą.
Pajieškau draugų Antano Čiurlio, abu Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.
sveikas. Ar tas teisybė, ar mų. Farmeriai apreiškia, Sustojo visi laivai. Apskri kaip 35 sužeisti.
Petro Vaitekūno, Povilo Mickeliuno,
Ignas Malis,
REIKALINGAS KRIAUČIUS
Danieliaus Kilkaus, Itaknių kaimo, 4945 Baring avė., East Chicago, Ind.
ne? Tos bakterijos parsi jog gali davadais prirodyti, tai darbininkai reikalauja
Mokantis gerai vyriškus drabužius
SmiVilkmergės
pav,
taipgi
Petro
jog trustas ir pakėlęs kai $5 daugiau algos mėnesiui.
siūti arba norintis mokinties te atsi
ŽEMAITĖ APSIRGO.
duoda ir čia, Amerikoje.
lingio iš Lieplaukės miestelio, KauPajieškau dėdės Franciškaus Lau šaukia.
no
gub,
meldžiu
atsišaukti.
rinavičiaus,
Šiaulių
miesto,
Kauno
Aš esu ” Keleivio” skaity ną mokamą farmeriams už
Utaminke, 18 balandžio,
CHAS. GILUS,
Napoleonas Vaitekūnas,
gub. Turiu svarbų reikalą.
329 W. Leonard st,
tojas, tai gerai butų, kad 'pieną, turi da didelį pelną PRASIDĖJO ILLINOIS
"Keleivio” redakcijon buvo 1620 Prospect st.,
Wis.
Racine,
Pranas Bakutis,
Grand, Rapids, Mich.
suvartoto270 D st,
So. Boston, Mass.
atsakymą suteiktumėt per parduodamas
užėję
pp.
Bulotai
ir
sakė,
ANGLIAKASIŲ
TAPajieškau brolio Kasparo Džiaugto,
"Keleivį,” nes tas ir kitiems jams pieną ta pačia kaina
kad senelė Žemaitė apsirgo Kauno
Pajieškau Jono Norkaus, kuris gy
RETA PROGA.
gub. ir pav, Veliuonos vaisė,
TARYBOS.
kaip
ir
pirma.
Tečiaus
tru

gali būt įdomu.
ir guli jau lovoj.
ir parapijos, Džiaugiu sodžiaus, gy veno pereitą metą N.S. Pittsburghe
Aš turiu ant pardavimo puikų štostas jau skelbia, kad turės Pereitoj sąvaitėj Chica
veno Lincoln, N. H. Meldžiu atsi ir išvažiavo nežinia kur, jis yra rą, kartu grosernę ir bučemę. Vie
Su pagarba,
kriaučius.
Jam
priguli
nuo
55
kuo
šaukti, ar kas jį žino pranešti.
nas iš gražiausių štorų visam Lynne,
pieną pagranginti, nes far goj prasidėjo Illinois angS. A. Virmauskas,
Kranas Džiaugis,
(18) pos spausdinama mašinėlė, kurią jis lietuviais ir lenkais apgyventoj vie
AUKOS
113 So. Main st, Los Angeles, Cal. paliko, teiksis atsišaukti šiuo antra toj ir netoli dirbtuvės, kur dieną ir
San Francisco, Cal. meriai "brangiai lupa.” liakasių tarybos su kasyklų
šu:
naktį dirba 20,000 žmonių^ Biznis
savininkais
apie
naują
'
su

Farmeriam pakelta mokes
J I jk
IS
AUKŲ RINKĖJU DOMAI.
Pajieškau Mateušo Grigo ir Jono
išdirbtas ir eina puikiai, Savininkas
tis 22c. ant 100 svarų pieno. tartį. Konferencijoj svars Iki šiol veik visi aukavusiųjų i L. Stašaičio, Grigas gyveno So. Bosto P. O. BOK 344, N. Diamond St,
serga ir tik dėlto parduoda, Visas
Paaiškinimas.
Pittsburgh, Pa. įtaisymas ir rakandai nauji, Atsivardai buvo skelbiami vie- ne o Stašaitis East Bostone, pirma
Trustas nori pakelti lc ant tomos tik darbo sąlygos, nes ŠnamFondą
tik "Keleivyje.” Tas darbas la sai išvažiavo Michigan valstijon,, o
pas:
Bulgarų bakterijomis yra kvortos, vadinas, pakeltą algos klausimas jau užbaig bai
(17)
Pajieškau pusbrolių Tamošiaus ii šaukite greitai
apsunkina laikraščio administra antrasai Chicagon. Abu Kauno gub.,
S.
L.
ZALESKAS,
■gyvunukai, kurie suraugina farmeriams mokestį atsiim tas seniau — savininkai su ciją. Dabargi aukų rinkimui sparčiai Vilkmergės pav., Grigas Pagirių, pa Kazimiero Ivanauskų, Kauno gub, 597 Summer st., W. Lynn,
kad ir kažin kaip norėtu rapijos, Maulių kaimo, o Stašaitis Vilkmergės pav, Leliūnų kaimo ir
pieną. Juos j vedė Į madą ti dvigubai.
tiko pridėt darbininkams po paaugus,
me, visų atskaitų "Keleivyje” sutal- Šatų parap., Stašaičių kaimo. Turiu Jono Ivanausko, Gaižiūnų kaimo. Tu *----------------------------------------PARSIDUODA KRAUTUVĄ
Mečnikovas, garsus medici Kaip rodos, tai Chicagos 3c ant tono.
(17)
pint negalime. Todėl visų aukų rin svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti. riu svarbų reikalą.
Petras
Ivanauskas,
Vyriškų
ir Moteriškų Drabužių ir
kėjų
šiuomi
meldžiame,
kad
aukavu

nos tyrinėtojas. Jisai pa miesto valdžia neleis trus
Povilas Jankauskas,
719 Main st,
Cambridge, Mass. Tabako olselis. Yra skalbinių ofisas
siųjų vardus siųstumėt visuomet kar 16 Lake Avė.,
Binghamton,
N.
Y.
stebėjo, jog Bulgarijoj dau- tui pabranginti pieną.
ir parduodu tikietus ant geležinkelio
tu su pinigais LŠF. kasieriui ar fi
SUTRUMPINO DARBO nansų sekretoriui, o jie padalys juos Pajieškau pusseserės Monikos Rei- Pajieškau Juozo Buslio ir J. Pa- tarp Montello ir Bostono. Krautuvo
giaus yra žmonių, susilau
maždaug lygiai tarp visų laikraščių, niutės ir Teklės Stainevičiutės, abi tackio, kurie gyvendami sykiu su randas geriausioj vietoj šiame mies
VALANDAS.
kusių po 100 metų, negu ki
Antanu Milbuda ir Petru Tetulaičiu
(?)
kurie
tik L.Š.F. remia.
kaimo, Tirkšlių parap., paėmė Milbudos $150.00, Kaz. Kra- te. RandaA.nebrangi.
”KeL” Administracija. Žastaučių
BEKAMPIS.
tose šalįse. Jis tą priskaitė DARBININKAI LAIMĖJO Boston M. & C. Skirt Co.
Telšių pav., Kauno gub. Meldžiu at jausko du auksiniu žiedu ir laikrodė114 Ames st.,
Montello, M
sišaukti, nes yra svarbus reikalas.
rūgščiam pienui ir bakteri- ! Lynn, Mass.— United kuri turi 400 siuvėjų, su
1., o Tetulaičio 45,00, ir išvažiavo į
J. J. Jakštas,
BRIGHTON, MASS.
platų svietą. Jie nesenai atvyko iš
jai, kuri tą pieną suraugina. j Shoe Workers of America trumpino sąvaites darbą iki Surinktos
PARSIDUODA PIGIAI
Bulotų ir Žemaitės pru- 2001 Lakeside avė., Cleveland, Ohio. Tamaųua, Pa. Kas apie juos praneš,
Jis tą aiškino tokiu budu, unija teismo keliu jieškojo 48 valandų.' Piima dirbo 50 kalbose L. Š. Fondan.
gaus $25.00 atlyginimo.
US) Geras namas su saliunu; biznis
gyvuoja nuo 25 metų; namas įreng
Aukavo: Kaz. Yakšas, $5.00. Po
Pajieškau draugų Jono Stirkos ir
A. Millbudas,
jog ta bakterija apsigyve- i sau apsigynimo nuo streik- valandų.
tas atsakančiai gyvenimui ir bizniui.
Boleslovo Kazlausko, nesenai gy ve 1401 Westem avė.,
$1.00 aukavo šie:
nūs žmogaus viduriuose iš- laužiu unijos vadinamos —
_ A. Lubis, A. Kalendraitė, B. Laka- no Argentinoje, girdėjau, kad atvy
N.S. Pittsburgh, Pa. Aplink gyvena lietuviai. Savininkas
nori pasilsėt senavei.
Naudikitės.
čauskienė. K. J. Vaškis, J. Mickunas, ko ir apsigyveno Chicagoj. Meldžiu
stumia kitas bakterijas, ku Laster Protektive Union.
(16)
J. Karalius, J. Šidlauskas, A. Tok- atsišaukti.
Pajieškau Kaspero ir Aloerto Špa- Rreipkitės prie:
rios yra kenksmingos svei Teismas tečiaus vis gynė ka
JOHN SCHEIBER,
šas, Y. Paulauskas.ir V. K. Rymkus;
Juozapas Pilkauskas,
kovskių (lenkai), Gardino gub., BiisPaterson, N. J
Po 50c. aukavo: P. Rugienė, J. Kū 2334 So. Oakley avė, cor. 23rd pi,
ko pavieto, Turulių kaimo. Gyvena 66 Lafayette st..
katai ir tokiu budu pailgina pitalistų interesus ir sprenChicago, UI. Yonkers. N. Y. Kas žino jų antrašą,
gis, V. Pilkeniutė, Z. Bušman, J. Gojdė, kad kompanijos turi
žmogaus amžių.
PARSIDUODA FARMA.
teiksis duoti žinią man arba jiems.
ir J. Benesevičius.
MONTELLIEčIAI PIR balis
aukų surinkta $13.50. ViSmulkiu
Alek
Pachoviančuk,
teisę
samdyties
darban,
ką
12
akrų
dirvos tabakui auginti,
Pajieškau
dėdės
Povilo
Jasinsko,
Tokiu tai budu pagarsėjo
$43.00. Pinigus priėmiau Bal. 8 Kauno gub., Panevėžio pav., Svilkių 53 Silver st.,
So. Boston, Mass. kluonas ant 3 akrų, stuba gera, pui
MOJ VIETOJ.
jos
nori,
kada
darbininkai,
K. Šidlauskas.
Bulgarų bakterijos ir jas
1916.
kus arkliai ir visi padarai, kokių tik
sodžiaus, gyveno Montello, Mass. Ras
Montello,
Mass.
—
Balan

LŠF. iždininkas. jį žino malonės pranešti.
Pajieškau
pusbrolių
Motiejaus
ii
atsisako
dirbti.
Dabar
Supfarmai reikalinga. Visa tai parsi
(17)
pradėjo auginti visose šalį
Stanislovo Kulbokų, Suvalkų gub. duoda už 2,500 dol., įmokant 1,500
J. Jasinskas,
džio
16
d.
čionai
atsibuvo
reme
Judicial
Court
teismas
se. Yra ir Amerikoj kelia
WEST LYNN. MASS.
196 Park st.,
Lawrence, Mass. Vilkaviškio pav., Gižų valsčiaus, Ru dolerių, kitas tūkstantis išmokėt len
dos kaimo, gyvena rodos Pittston, gvu morgičium. Kreippkitės pas
tas firmų, kurios augina tas i išdavė savo nuosprendį, kad prakalbos, surengtos L.Š.F. Surinktos laike Bulotų ir Žemaitės
Jurgis Petrauskas,
(17)
prakalbų
West
Lynn'e,
Mass.
Pajieškau savo krašto merginų ir Pa. Meldžiu atsišaukti, nes yra svarbakterijas ir parduoda už kompanija neturi teisės svečiams iš Lietuvos. Bulo Šie aukavo po $1.00:
bus reikalas.
R.FJ). BOK 41 B.
pažįstamų.
Aš
esu
Kauno
gub,
Pa

Stanislovas Rulboka
E. Granby, Conn.
Marė Paulio- nevėžio pav, Božių sodžiaus. Vabal
nedidelę sumą.
Daktarai samdyties kitų darbininkų, tų ir Žemaitės prakalbų iš nis, V.V. Tamulevičia.
19 River Lane,
Montreal, Canada.
Ramonas, S. Zaleskas, K. Sir- ninku parap. Prašau atsišaukti.
girsti
susirinko
daug
publiį
kol
su
unija
padarytas
konjas plačiai vartojo per pas
bikas, J. Patis. M. Cirienė, Z. Gudu
Jonas A. Zlandelis,
(18)
DYKAI! DYKAI!
j kos. Aukų L. Š. F. surinko kas.
Pajieškau draugų Prano Juršos,
B. Jatulevičius,
P. Galvonis 263 N. Townsend st.
kutinius 5 metus, bet dabar j traktas nėra išsibaigęs.
Tarno
Adomavičiaus
ir
Motiejaus
Aš
duodu dykai didelę Monų Kny
$344.52, gi ”Žiburėlio” ka- J. Saulenienė. K. Preitis, V. MarLos Angeles, Cal.
kaip ir ant visko, šita mada
Juršos, visi Suvalkų gub., Vilkaviš ga, iš kurios galima išmokti padaryti
cinkas ir J. Jievndomskas. A. Matu
pav., Paežerių valsčiaus, Dumčių didižausius monus ir uždirbti didelius
perėjo.
i SAKO, PAKELS ALGĄ. son $65.69, tokiu budu mon- laitis 75c.; Po 50c. aukavo šie: V. Pajieškau dėdžių Vinco ir Juozo kio
gyveno, rodos, Philadelphijoj. pinigus. Šitą monų knygą aš duo
telliečiai savo duosnumu Ribinskas. Juoąaą Pūtis, V. Vengrai- Burinckų, taipgi tetos Vaitkevičienės, kaimo,
du kaipo priedą tiems, kurie pirks
Rūgštūs pienas yra geras Nashua, N. H.— Jackson pralenkė netik bostoniečius, tis, M. Rutkaųricas. V. Norkūnas. J. gyveno Grand Rapids, Mich. Kas Meldžiu atsišaukti.
Stanislovas Kulboką.
nuo manęs puikią ir gvarantuotų
Malukevičius,
\\
Vasiliauskas,
B.
Mi

juos žino, ar jie patįs malonės atsi 19 River Lane,
maistas kaip ir visada buvo,' mills audinyčių valdyba pa bet ir worcesteriečius.
Montreal, Canada. BRITVĄ. Prekiuoja tik 2 doleriai.
kėnas, M. Biegša IjSpakauskas, J. Pe- šaukti.
Siųskite reikalavimą ir pinigus, o aš
bet vartojamas be apsiroka- skelbė, kad 3,500 darbinin
J. Bacefičia. J. Senionis.
Marė Dubinckiutė-česnavičienė,
Matyt, kad Montelloj nė čiukonis,
tuojaus prisiųsiu puikią britvą ir di
Su
smulkiomis
aukomis
viso
su

Pajieškau
draugv
Juozo
ir
Antano
Christopher, III.
vimo naudos neatneša. Y- ■ kų, dirbančių tos firmos ra kemešinių katalikų ir rinkta $33.35. Atitraukus $2.00 už BOK 293,
(19)
Grabažių ir Valerijos Gregoče,
visi delę monų knygą.
patingai kuomet žmogaus dirbtuvėse, gauna pakėlimą yurgeliuninių tautiečių kaip apgarsinimus, $31.35 perduota L.Š.
Kauno gub., Telšių pav., Tirkšlių
L. PAULAUSKAS,
Pajieškau
Vinco
Balsevičiaus,
ku

Šidlauskui.
organizmo sistema ir beto algos nuo 17 dienos balan kad Bostone, kur panašios Fcr.do Kasininkui K.Ona
ris 2 d. balandžio išvažiavo, palikda miesto, gyveno Chicagoj, meldžiu at 152 M1LLBURY ST,
Žvingiliutė. mas savo moterį sunkioj ligoj, be sišaukti.
VVORCESTER. MASS.
prarugus, raugintas pienas, džio š. m., bet tame paskel- rųšies ”patirotai,” kaip pa Pinigus priėmiau. K. Šidlauskas, cento. Kas apie jį žino, teiksis pra
Antanas Plonis,
39
Market
st.,
Brighton,
Mass.
LŠF. iždin.
kad ir su Bulgarų bakteri - bime visai neminima kokiu rodo atskaitoj paskelbtos
nešti.
REIKALAUJU
Mikas Malinionis,
joms, dadeda tik aliejaus i nuošimčiu alga pakeliama, pavardės, nėra nei cento au
Pajieškau
Juozo
ir
Petro
Vaičiūnų,
Kambario
Willmington,
361 N. 4th str,
So. Boston, Mass. Kauno gub., Panevėžio pav., Vaškių Dėl. mieste. gyvenimui
Montello, Mass.
Meldžiu pranešti.
ugnį. Sveikam gi žmogui tik sakoma, jog pakėlimas kavę. Jeigu Bostone kata i
W. Laskevič,
(17)
Surinkta Tautiškame Name laike
Pajieškau pusbrolių: Augusto Bal parap., Kiburių valsčiaus, Kervesių
raugintas pienas yra geras bus lygus tam, kokiu nuo- likai ir tautiečiai Bulotos I perstatyme
Carneys Point Post Office,
N. J.
krutančių paveikslų, Mon sevičiaus. Antano Gutauskio ir Igno kaimo. Meldžiu atsiašukti.
Oniunas,
maistas, ypač retkarčiais dėl šimčiu pakėlė darbininkams prakalbose butų aukavę tello. Mass., balandžio 9 d. š. m. Au Ąžuolo, visi Kauno gub, Šiaulių pav, P. O. BOXAdomas
667,
Minersvilie, Pa.
NETIKRI PINIGAI.
kavo:
K.
Dumbrauskas.
K.
Čeresturiu
svarbių
reikalų
iš
tėvynės
ir
permainos.
F. M. algas kitos firmos.
Pas mane galima gauti netikrų po
taip, kaip aukavo socialistai, kienė, E. Liupskaitė, A. Bražas, I. meldžiu atsišaukti.
Pajieškau Antano Mikulskio, Šilė pierinių pinigų. Jie taip gerai pa
Ramulis, I. Ralėdus, S. Paražinskas.
Kazys J. Dargis,
tai, beabejonės, aukų suma P.
Ovorickas, A. Bagdonas. I. Vai- BOK 135,
Glendale, W. Va. nų sodos, Šiaulių pav, Kauno gub. daryti, kad sunku atskirti nuo tik
Pirmiau gyveno Waltliam. Mass. Tu rųjų.
butų siekusi virš tūkstan taitis, R. Judisa, R. Pinskis, D. Ma
Tokie pinigai reikalingi teatrus
J. Raršas, M. Skardas, P. Va
Pajieškau brolio Juozo Petrausko, riu svarbų reikalą.
čio. _ Bet bostoniškiai katali tukas,
Vincas Alekna,
lošiant, arba kas nori pasigirti turįs
leckas. T. Razenas, A. Skaburskis, gyveno So. Bostone, ir Dominiko
Waltham, Mass. daug pinigų.
kai ir didžiuma tautiečių no T. Joškavič. D. Rrapas, J. Dudonis, Pukincko, gyveno Benton, Minn., abu 10 Lawton pi.
Prisiųskite 25c. krasos ženkleliais,
P.
Bizokas.
A.
Skirmantas,
S.
AndreKauno
gub.,
Šiaulių
pavieto,
Žagarės
rėjo padaryt
džiaugsmą vičius ir C. Rupka — po 25c.
Pajieškau draugo Antano Klimo ir o gausite visokios rųšies pinigų pa
miestelio.
Meldžiu
atsišaukti.
DARBININKAI NESU reikalavimo. Lietuviai, ru "Draugui," kuris dabar net Su smulkiomis aukomis surinkta
(18)
St. Paukščio, abu Suvalkų gub., Ma žiūrėjimui.
A. Petkauskas,
PRANTA. KAIP .JUOS sai ir keliatas paliokų pa viešai dievui dėkavoja, kad $24.76. Pinigai perduoti vietos LŠb. 1741 N. Girard st., Chicago, III. riam polės pav., pirmasai Kazliškių P. O. BOX 73.k" TVTAČ
*
’ Chicago, IB.
kaimo, Nauru gmino, jie abudu gy
skyriaus kasininkui.
klausė ir nėjo, bet airiai, an į "žmonės”
APGAUNA.
nukentėjusiems
veno Grand Rapids, Mich.
Turiu
W. I. Dubendris.
Jieško
giminių.
LŠF. skyr. sekretorius.
Glendale, W. Va.— Iki 1 glai ir didesnė dalis paliokų nuo karės atsisako aukauti.
Mateušas Daunis yra paimtas ka- svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti. BROOKLYN, N. Y.
Juozas Žilinskas,
riumenėn ir tarnauja tolimam Rusi
BALIUS IR ŠOKIAI!
dienos balandžio šios apie- I pasiliko dirbti.
jos mieste. Jis pajieško Jono Deks- 10 So. Riverside st.,
OWLIN.
IOWA.
Rengia
Liet. Apšvietos Draugija
linkės anglių kasyklose dir Kompanija atkeršydama AMERIKA GAVO MEKSI- S. L.A. 203 kuopos susirinkime, ba nio. kuris gyveno po No. 1008 Canal
Waterbury, Conn.
Pirmą Dieną Velykų, 23 Balandžio
bantiems darbininkams vi tam žmogui, kuris kalbino
landžio 2d. š. m. nukentėjusiems nuo st., Chicago, III., ir savo giminių, gy
KOJ PER NOSĮ,
Pajieškau brolio Juozo Zimkaus ir (April), 1916, pradžia 2 vai. po pie
lietuviams parinkti aukų iš venančių Amerikoj. Jis man nerašo sesers Marijonos Zimkiutės, ištekėju tų. .Tautiškame Name. 101—3 Grand
sai nebuvo mokama už darbininkus kovoti už jų tei- Amerika lėkė jfeksikbn karės
rinkta kolektoriai, kurie surinko viso iš kur paeina, todėl negaliu pasakyti. si rodos už Račiūno, jiedu Kauno gub. street, Brooklyn. įžanga ypatai 25c.
Meldžiu p. Joną Deksnį ir tuos, ku
smulkiąją anglį.
Kadangi i sės, įsakė ____________
Graži muzika, po vadovyste V. Re$17.60.
Aukavo:
savo darbmin- j<aip sakalas, bet nutupė T. Pauliukas
rie jaučia, jog tai jų giminė, kreiptis Telšių pav, Varnių valsčiaus, Kujie- tekevičiaus griežš įvairius šokius ir
ir
J.
Galvanauskas
po
nių
sodžiaus,
taipgi
Ona
Mockapesmulkiosios anglies tankiai į<ornc npnriimti ii i savo na- i '
ui’
2 doleriu; A. Misevičia, J. Stakutis, j mane, o aš suteiksiu daugiau žinių triutė-Zimkienė pajieško brolio Balt priduos daug smagumo. Bus įvairių
nnsidarn
trana dancr
“”
H 1 . 0 uz- . nP
kaip
vabalas,
Visa armija J.
pasiaaro gana
aaug, tai
tai daraar mus mTaipgi
pasirūpino
pa
i;
naimt
Žigmontas, J. Ambrozus, J. Maine- apie jįraus Mockapetrio ir sesrs Magdalenos žaismių.
A. Montvid,
negali
paimti
vieno
žmoTą gražų pasilinksminimą rengia
lis,_
J. Misiukas, K. Ambrozus, J. Vajiedu
Suvalkų gub, Senapilės pav..
bininkams buvo daroma dį drausti jam —
gyvent Glenda- gaus
o-aus —
Vi
M
1422 Fulton st.,
Chicago. Iii.
Apšvietos
Draugija, todėl neapleis
linčius,
P.
VaJinčius,
T.
Krunis
—
—
Vilios.
Netik
negaKlebiškiu
valsčiaus,
Prielaukio
so

dėlė skriauda nemokant už ,le.
J
s.
raus
vniokit nei vienas šios progos.
po $1.00; J. Pauliukus, B. Pauliudžiaus.
Meldžiu
atsišaukti.
(18)
• Ii Daimti, bet kaip spėjama, kienė, A. Likienė. F. Likas, J. Amb- Pajieškau brolio Frano JokubausKOMITETAS.
darbą prie tos anglies išve
Aleksandras Zimkus,
Tas,
rodos,
turėtų
darbi(
Vilią
jau
kailį
amerikonams
rozas, A. Bumbliauckas — po 50c.; ko ir sesrs Uršulės Jokubauskaitės, 115 Essex st,
Jersey
City,
N.
J.
žimo iš kasyklų. Dėlto dar ininkus įtikinti, kad kompa
Janiučis id J. Vaičiulis po 25c.; J. Rauno gub., Šiaulių pavieto, Papilės
v-a '—"gerai išpėrė. Apie didvyri J.
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS!
parap., Dilbičių sodžiaus, gyveno
Likaiče 10c.
bininkai pastatė reikalavi nija savo prižadų
Mylimas Drauge! Gal tamista ži
nemano šką
.
Philadelphijoj.
Meldžiu atsišaukti. Pajieškau Vinc^^^^^kevyčiu, AgViso labo $17.60.
amerikonų
žygį
spauda
mą, kad butų tas darbas ap išpildyti, jeigu už reikalavi-1 jau nešukauja. ' 'Vietoj to Aukas, $17.60, priėmė LŠF. kasi Taipgi ir Jono Mačiulio. Ruršėnų 1> neiškęs kaimo, Sena^ės apskričio, nai kas nori pirkti Farmą, tai prašau
Suvalkų gub, su kuriuom kartu mo paduokit jam šitą apgarsinimą, už
miestelio.
ninkas K. Šidlauskas.
mokamas. Dėl parėmimo
kinomės Senapilės gimnazijoj, p< ką aš busiu dėkingas. Aš nesu agen
Juozas
Jokubauskas,
mą net taip žvėriškai bau-, laukinio entuzijazmo, ko- Visiems aukautojams turiame ačiū.
tam jisai išvažiavo Maskvon, o vė tas, ale tik noriu parduoti savo Far
to savo teisoto reikalavimo džia
2117
Watson
st.,
Pittsburgh,
Pa.
Alfonsas
Misevičia
darbininką. Bet darbi
j .v. 
buvo iš pradžios apsvai
liaus girdėjau atkeliavo Amerikon. mą, o agentui nenoriu parduoti, ba
darbininkai 1 d. balandžio ninkai nesusipranta, neap
Jeigu kas jį žinote praneškite, arb* jis reikalauja $100.00 už pardavimų.
Pajieškau brolio Jono Torskio, jisai
pats lai atsišaukia.
sustreikavo. Kompanija te gina savo draugą, nuolan gusi veik visa Amerikos ka Aukos Nashuos streikie- Kauno
Aš manau, kad kožnas žmogus gali
gub..
Raseinių
pav.,
Rietavos
džmgojistiška
Miss Brone Valaitis.
pats nusipirkti be agento, ir nusi
čiaus apskelbė, kad jinai kiai paduoda savo sprandą pitalistų
parapijos, Taipgi kitų savo giminių
riams.
Gen. Dėl.
pirks daug pigiau.
ir pažįstamų meldžiu atsišaukti.
partrauks tam-tikrus svar- kapitalo jungui ir vergiškai spauda, dabar jau pasirodo
Grand Rapids, Mich.
Broliai Darbininkai! Niekad ne
Juozas
Torskis,
BRIDGEWATER,
MASS.
stuvus smulkiems anglims ^nriZudo ir išnau- žinių, kad Amerikos "did Nashuos streikierių sušelpimui su P. O. E. Main st., Bridgeport, Conn. _ Pajieškau brolio Juozapo Savicko, pirkite Farmą per agentus, kad Jus
galite nusipirkti nuo savininko, kam
sverti ir darbininkai gali X^aPP^Pauaos 1 rJlsnTaiį vyriams” Meksikoj gresia rinkta $42.45. Aukavo: Bolis Kava
Krakių sodžiaus, Viekšnių parap,
K. J.
J. D
nork;,
dojimo
jungą.
K.
D. pavojus. Komunikacijos li liauskas, Motiejus Kašėta, A. And Pajieškau savo patėvio Jono Mar Šiaulių pav, Kauno gub, taipgi ir toji Farma priklauso, o sučėdysit
daug sunkiai uždirbtų pinigų. Aš tu
dirbti, kaip dirbo. Darbi
riulionis, Aug. Zablackas, St. Užda- cinkevičiaus, gyveno Kuršės gub. kiti gentįs, pažįstami draugai ir riu 40 akerių žemės; 25 akeriai išklynija
esanti
labai
silpna,
me

ninkai pasitikėdami prižadu DARBININKŲ KONVEN
vinis, I. Daigalavičia. I.Michalint, J. Liepojaus mieste, paeina iš Gardeno draugės malonės atsišaukti šiuo ad nytos, 8 akeriai jau medžiai nukirsti,
ksikiečiai galį ją perkirsti ir Paltanavičia, S. Kirslis, I. Augustaw, gub. Kas jį žinote malonės pranešti resu:
(18)
ir pradėjo dirbti. Bet praė
7 akeriai girios dėl malkų, žemi
Joe Ross,
CIJA.
Adolfas Judickas, visi aukavo po 1 ar jis pats lai atsišaukia.
suimti
amerikonų
armiją,
gera:
molis ir juodžemis; visa ap
Rozalija
Gelazevska,
jo 10 dienų, į kurį tai laiką
dolerį, Sykiu su smulkiomis auko442 Redwood avė,
Winnipeg,
tverta; trobos visos geros: yra kluo
Peoria,
III.
—
11
dieną
ba

308 M Avė.,
Cedar Rapids, Iowa.
kurios,
kaip
spėjama,
ne

mis
pasidaro
42.45.
Man,
Canada.
kompanija prižadėjo įvesti
nas ir tvartas, o stuba dar nauja. Tik
J. Petrauskas,
viena mylia nuo miesto Fountain,
minėtus svarstuvus, o svar- landžio užsibaigė čia anglia daug jau liko.
Pajieškau brolio Petro Bartkevi
Valer. Raudonienė.
Pajieškau Stanislovo ir Igno Ski- Mich. M arketas yra geras. Parduo
Negana to, šiomis dieno
čiaus ir seserų Petronėlės ir Elenos kų, Kauno buj;^ Panevėžio pav., Sid- du tik už $1,750.00. Reikia įmokėti
stuvų nėra. Užveizdos pra kasių unijos United Mine
Bartkevičiukių, Kauno gub., Panevė lavos parap. Žibertų kaimo. Meldžiu iš sykio $850.00, o likusius ant 5 me
Meksikos
MONTELLO, MASS.
dėjo šnekėti, kad kompani Workers of Amerika kon mis dabartinis
žio miesto, gyveno bene Pittsburge. atsišaukti.
(17) tų arba ir daugiau. Aš išduosiu gvn*
tų pačių kolektorių $39.50. Meldžiu atsišaukti.
ja svarstu nepirks, tik pa vencija. Farringtonas, ap- prezidentas Carranza liepė Surinkta
Miss Elena Jenkus,
rantuotą ditą ir apstraktą. Ras pirks
Aukavo: Kunigas Urbanavičia, M.
Marė Bartkevičiukė,
BOX 591,
Hartshome. Okla. tam ir kelionės lėšas sugrąžinsiu.
kels darbininkams 5 centais skričio pirmininkas, apreiš- amerikonams visai iš Mek- Ateaciuskas,
Juzė Kašečienė. Montello 1017 Market st.,
De Kalb, III.
Jeigu Jums šitas apgarsinimas nerei
algą. Akyvaizdoj to vienas kė, kad konvencijoje priim- sikos išsikraustyti, nes jie Coal Co. — po $1.00. Dr-tė Panelės
Pajieškau Marijonos Butkienės, 27 kalingas, tai. meldžiu perduokit savo
ti nutarimai bus paduoti ka- neturėję jokio leidimo tenai Švenčiausios — $4.82. Viso su smul Pajieškau Juozo Taraškaus, Stani metų amžiaus, paeina iš Raseinių pa draugui. AŠ {parduoda kuopigiausiai.
paliokas perėjo per anglia........ v su anglia- lįsti. O kapitalistų
~ opttU
u<i kiomis aukomis $39.50.
slovo Gedžio ir kitų savo pažįstamų. vieto, apie 9 mėnesiai tam atgal gy
noriu išvažiuoti j vakarines
sykių ...
savininkų
spauda
Jurg Petrauskas,
Aš esu Kauno gub., Šiaulių pav., Rau veno Camb ge, Mass., taipgi jos valstijas. Lauksiu greito atsakymo.
kasių butus, kalbindamas, įasių “atstovais suvažiavi- staugė visa gerkle, kad CarValer. Raudonienė.
dienių parapijos. Pastruikiškės kai dnkt«r«
ie 4 metų. Jos
Dėl pletesnių žinių rašykit žemiau
vyras
(17) padėtu adresu:
Stoughton. Mass.— Surinkta smul mo.
kad neitų dirbti, kol kompa- mui, kuris įvyks 13 d. balan- • ranza padeda amerikonams kiomis
aukomis išviso $5.00
Stanislovas Pocius,
utkus,
A. ADOMAVIČIUS.
nija neišpildys darbininkų džio Chicagoj.
gaudyt Vilią, kad jo kariuJ. Petr. ir Vai. Raudon. 135 .'.mes sL,
Montello, Mass. 28 Broadvay,
. Boston, Mass.
FOUNTAIN, MICH.
I

I
l

menė susivienijo su ameri
konų armija ir veikia išvien.
Išėjo į aikštę visi melai. Ir
Washingtonas jau kalbasi
ąpi® atšaukimą savo armij°s- Jai pranešta, kad giHau j Meksiką ji jau nebeitų
Vilios "gaudyt.”

Mainierių Skyrius

SUUment «f the Owner*hip and
MaMgement o( the “Keleivis,” pubMabed Weekly at Boston, Mass.. req«iivd by the Act of August 24,1912.
Editor — St. Michelson,
So. Boston, Mass.
Publishers — J. G. Gegužis & Co.
So. Boston, Mass.
0wners:
J. CL Gegužis and Stanley Michelson,
So. Boston, Mass.
Known bondholders, mortgagees,
and other security holders, dolding
1 per cent, or more of totai amount
of bonds, mortgages, or other securities — None.
By J. G. Gegužis, Publ.
Sworn to and subscribed befor me
this April 6th, 1916.
Fortūnatus J. Bagočius,
Justice of the Peace.
_ (Seal)
(My commision espires
February 23, 1918)
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KUNIGO GASPADINĖS
REZIGNACIJA.

Aedakcijo^
A. D-giui. Tamstos straip

Užsirašykite tuojaus I
Mėnesinį Teorijos
Žurnalą

Ii
r '
<
t

snelio nedėjome, nes apart
pranešimo, kad lenkų laik
raštis ”Gwiazda Polama” “NAUJOJI GADYNE
įvedė Esperanto skyrių, te
Kurį greitu laiku išleis LSS.
nai nieko daugiau nėra, o “NAUJOJI
GADYNĖ.” tai naujas
pranešimas pats savaimi lie gyvybės pulsas Amerikos lietuvių
darbininkų gyvenime.
tuviams nesvarbus. Ar su "NAUJOJI
GADYNĖ” bus visiems
tiks tokį skyrių įvesti "Ke prieinamas ir visiems lygiai indomus ir varbus mokslo ir žinijos
leivis,” tai, rodos, nereikėtų šaltinis.
jau nė klausti. "Keleivis” ”NAJAJĄ GADYNE” redaguos gilus
drg. P. Grigaitis. Jam
da nė vieno gerai parašyto teoretikas
artimiausioje pagalboje bus kitas
straipsnio apie Esperanto; žymus publicistas ir nuoseklus kri
tikas drg. V. Kapsukas iš Škotijos,
neatmetė ir neatmes ateity dabartinis
"Socialdemokrato” re
je, jeigu tik iš tamstų Rate- i daktorius.
GADYNĖ” turės dar ke
lio norės kas ta tema rasinė-1 NAUJOJI
liatą pagelbinių redaktorių. Joje
ti.
bendradarbiaus visi žymesnieji Eu
I

p
I

‘•I

Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių
lietuvių kalboje veikalų:

IR SOCIALIZMAS”
Jeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę
knygą ir iš jos nemaža pasimokinai ir
apsišvietei, tai perskaitęs “Moteris ir
Socializmas” pamatysi pasaulį visai ki
tokioj šviesoj; ši knyga atidarys Tau
akis
ir parodys, kas gero ir pikto yra
• ,4 į -ftą
š.ų dienų draugijinė j tv arkoj.
iH ■/: V ... $]
Šią knygą parašė garsiausia pasaulyje
tilosotas-sociologas
Augustas
Bobelis,
•
A—
kurio raštai yra išversti į visų kulturiugųjų tautų kalbas. Vertimas puikus,
kalba lengva. Knyga
__
atspausdinta ant
gražios popieros ir turi išviso 430 pusi. !
Vokiečių kalboje “Moteris ir Socializ- t
mas” tapo išparduota net 50 laidų (viso •
ap: ? 1 milioną ekz.).
ši knyga bus papuošimu Tavo namų. ;
p', s išleista labai gražiai ir ant geros J
popieros. Ji yra verta tiek aukso, kiek t
pati sveria.
:!
“MOTERIS IR SOCIALIZMAS” rašo: !
Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės graikų, romėnų S
ir kitų tautų moterų politišką ir sociali padėjimą ir išdėsto senovės
k
mokslininkų pažvalgas į moteriškę.
Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.
Visa knyga yra padalyta į skyrius, kurie skirstosi šitaip:
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. įvairus jungtuvių varžymai !
ir aprabežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika- '
linga socialė buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi
suomenė. Visuomenės socializacija. Tarp tautiškumas. Gyventojų skaitlingumas ir jų persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo gamtiškai-istoriškas žmonijos atgimimas.
ši mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose audeklo
apdaruose $1.50.
Pinigams siųsti adresas:

ropos ir Amerikos socialistų rašy
tojai ir publicistai.
los žinios jau "Keleivyje" NAUJOJI GADYNĖ” turės skyrių
iš svarbiausių mokslo šakų; gvil
tilpo, kitos pasenusios, o a- dens
visuomenės klausimus ir pla
pie tą ”aptiekorių-daktarą" čiai aiškins
socializmo mokslo teo
jūsų pranešimo negalime rijas. Joje tilps daug gražių pa
veikslų, karikatūrų, dailė apysakų,
dėti, nes tai Įkriminuojantis eilių
ir uoliai stovės darbo žmonių
dalykas, su kuo turi reikalą reikalų sargyboje.
"NAUJOJI GADYNĖ” bus storas, diteismai.
delio formato, 64 puslapių žurna
las, spausdinamas ant puikios po
S. A. Virmauskui.— Iš
pieros.
karpą iš anglų laikraščio ga Nei vienas susipratęs darbininkas ne
vom — ačiū. Prie progos privalo atsisakyti nuo “Naujosios
Gadynės” užsirašymo.
Nelaukite,
sunaudosime.
"Keleivio" i bet
užsiprenumeruokite kuogreiNr. 13 išsiuntėm antru kar čiausia!
NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja me
tu.
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c.;
"Keleivio” Skaitytojui. — užsieniuose metams $2.00; pusei
metų $1.00. Pavienis numeris 15c.
Skirtumas tarp kooperaci Pinigus
urnai siųskite šitokiu adresu:
jos ir korporacijos yra tik
•'NAUJOJI GADYNĖ”
Philadelphia, Pa.
tame, kaip duotosios orga 229 N. 6th St„

M. M. S. Našlaičiui.— Tū

“KOVA” 229 N. 6-th St.,

Lietuviai Kliaučiai

APTIEK*

Teūingiaasia ir Geriau!*
Sutaisom Receptus su di- !
džiausi* atyda, nežiūrint ar ii:
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. '
Gyduolių galite gauti, kokias tik <
pasaulije vartoja, taipgi visados :
randasi lietuvis aptiekorius.
Galite reikalaut ir per laiikus,
o mes per ekspresą gyduoles at- ;
siusime.

Visokius Vyrama Drabužiu
Siuvame aat Uiaakyme
livalome, sataiaome ir iiproeiname senu.
Vienintėlė Kriaučių kompanija
So. Bostone, kur visame duoda
gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą

PASIŪDINK PAS MUS SIUT4
0 NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES1
Todėl, kurie norit pasisiudint
gerą siutą, išvalyt arba suprasit,
kreipkitės pu mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM
TAILORING CO.
278 Broadway, So. Boston.

EDVARD DALY, Šankia
18 BraMmj, S». Beitu. !
Galite reikalaut ir per laiikua, i
o mes per ekspresą gyduole* at- i
mušim
į

I

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ta
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
SKRIPKŲ, HR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZ1KALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausiu koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais.
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvišku Sapnininku, dydžio
5x6 H- su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro paa
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
Rašykit tokį adresą:

W S

Waidelk
VV dlUCIIb

hsgrandst.,

BROOKLYN, N. Y.

(75.

COLUMBIA Gramafonas j’

Philadelphia, Pa

Advokatas ir Notanjušas
nizacijos vidujinė tvarka
H.
S.
Stone,
Oph.D.
būna nustatyta. Koopera-;
Kazis Krauczunas,
Kad ir mane keiktum, cijoje paprastai sprendžia Rainkoty ir Sinty Dirbtuvė
Akių
Veda provu visuose teismuose
Kad Į Širdį smeigtum, asmuo (narys) korporacijo Lietuviška Didžiausia ir
ir
atsilanko į visas valstijų ant
Specijalistas.
je gi Šeras, t. y. turintis
Kirstum man į kūną,
Geriausia
pakvietimo. Taipgi duoda patari
mą per laiškus.
daugiau Šerų, turi daugiau Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS,
Kada nuoga bunu,
Vyriškus,
Moteriškus
ir
Vaikams.
10
m.
So.
Bostone.
ir balsų. Kooperacijoj de Dirbame dėl KRAUTUVIŲ, AGEN
Galu kalavijo,
mokratizmas, korporacijoje I TAMS ir PAVIENIAMS iš geriau
Kaip ragais galvijo,
399 Broadway,
materijos ir pigiau negu kita
gi hierakiškoji tvarka, t. y. sios
Stačiai man į šoną
SO.
BOSTON, MASS. i
kokia nors dirbtuvė.
403 Lyon BuikU
valdyba, o ne nariai-šėrinin- Materijas mes imame iš didelių
Drožtum per sijoną,
=J*
Seattle, Wash.
ir daug ant karto, todėl mes
kai sprendžia. Nauda gali firmų
Tai ir tokiu budu
kur-kas pigiau ir geresnę
W£IOIOIOIOiOO^^
būti vienokia, sulyg šalies gaunam
Negyvensim mudu.
materiją, todėl galime ir pigiau pa (!=.
įstavtmų kooperacija nesi daryt.
Vėly kožną smūgį
Ei, Vyrai, Visi Paa
Lietuviai, kurie norite turėt STIP
Nukentėt kaip drugį, skiria nuo korporacijos, bet RIUS ir GERUS RUBUS PIGIAI, vi
YUDEIKO!
visgi yra naudingiau laiky- sados kreipkitės pas mus. Tolimes Jis užlaiko gerą Restauraciją,
Negu glėbį šaltą
nieji per laišką; vietiniai ypatiškal.
Užlaiko geriausį
ties demokratiškumo, negu Kriaučiams, Agentams ir Krautuvi
Apie kūną baltą
visokios rųšies Alaus, Degtinės
^Elių,
Vyną, Likerius ir
ninkams sampelius prisiunčiaVyno ir Cigarų.
leisti valdininkams liuosa
Kožną dieną jausti
me dvkai.
?
o kitokius skanius gėrimus
valia valdininkauti.
Pirmiausia ir parankiausia
Ir nuo gėdos rausti.
TRAVELERS
RAINCOAT
B
o taipgi ir geriausio ta
vieta lietuviams.
John Banis.— Jau apie
Kojos tavo kaltos
COMPANY,
bako Cigarus.
|
tai buvo rašyta pereitame
Ir kaip ledas šaltos,
1304 Broa^way ir 259 D Streets I "; Meldžiame
G. A. Romanas, savininkas,
užeiti, o visados rasi i [
”Kel.” numeryje.
Nosis gi raudona.
3 Harrison Avė.,
gražų patarnavimą.
SO BOSTON,' MASS.
žvalgui Torentiečiui. PriKaip pas indijoną.
kamp. Essex St.
| 362 2nd st„
Su. Boston. |
vatiškas ypatų gyvenimas
BOSTON, MASS.
Pasakyk, tėveli,
negali apeiti tuos žmones,
Ar jauna mergelė
kurie tų ypatų nepažįsta,
Gali tave jausti,
Prie krutinės glausti? ypač kad jūsų aprašyti da- 1
LIETUVYS FOTOGRAFAS
lykai vien tik anas ypatas > | D-RIS ST. 1NORZEJEWSKI
gali Įžeisti, o Įdomumo juo-'
Atleisk man, tėveli,
Petras Valiulis
Vienatinis lenkiškas
se jokio nėra. Nedėsime.
Melės tau nejaučiu,
LIETUVIS KRIAUČIUS
j. Kazunui.— Labai ačiū, į DANTŲ DAKTARAS
Nes turiu berneli,
Siuva Visokius Rubus
Turiu jauną kriaučių. kad nepatingėjot Į J. S. į Užtaisau pasigadinusius dantis ir
)
dedu
naujus.
Laiką
gvarantuoju.
Vyrams ir Moterims
Gaidukas. klausimus atsakyt, bet kitas!
mums prisiuntė Micnigan j Ištraukiu dantis be jokio skausmo
Visokį Darbą Padarome
176 HARRISON A VE.. BOSTON.
valstijos
lietuvių
farmerių
PIGIAI.
Netiki į Antikrista
Už
gerumą
darbo ir gerą Rūbo
gyvenimo aprašymą su viso
pritaikymą gvarantuojam.
is Roseland, III., "Kelei mis smulkmenomis, todėl i
TAIPGI PATAISOME, IŠVALO
vio” Humoristikos redakto tamstos raštelio jau nedėsi
Traukiu Paveikslus bile kokiu 6
ME IR PROSINAM SENUS.
riui telegrafuojama šitokia me.
laiku ir visados gerai padarau. |Į
Meldžiame lietuvių ’ duot pasiut
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Reikalui esant Kreipkitės
žinia:
mums, o persitikrinsit koks
mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
"Keleivio” Skaitytojui, iš Vienintelė
pas mane.
(13)
Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo >!
bus skirtumas.
„Lietuviškojo vaisko 8-ta Roseland, III.— Apskelbimai u<yklos
naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
JONAS A. ANDRUŽIS, i 7 SHORT ST
rota buvo išvažiavus iš čia reikalauja apmokėjimo, o I. įame
yginima; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu
nori
išmokti
greitai
Anglų
kalba,
ateik
a
į kitą miestelį ir turėjo te W. W. reikale turite juk sa rašyk, platesnių žinių.
453a Broadway, S. Bcston, Mass.j’
LAWRENCE, MASS.
nai dideliame saliune vajau- vo organą "Darb. Bais.
Kmericsn School ®f LantuafM
ną posėdi bei susirinkimą.
Apsvarsčius visą strategiją,
pasirodė, kad 8-tai rotai
731 W. 18th st., Chicago, III
Keliaujantis Kriaučius
gresia pavojus, nes jos tarpe
randasi vienas vytis, katras
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip
DIDELA PROGA
gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau
netiki į Antikristą, o visa ro
čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
DEl VYRU NUSILPNEJ1SIU kant
ta ir pats staršas generolas
pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con.
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
tiki, kad toks gyvūnas šiur
Reikale adresuokit taip:
yra ir nori vyčius išnaikinti.
Todėl tą vieną narį nutarta
P. ŠIMKONIS,
prašalinti iš rotos, kas ir pa
48 MILLBURY STR.,
WORCESTER, MASS.
daryta.”
Pasirašo —
Nekaltas avinėlis.

(

M. Gallivan Co
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ŠOKIAI SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS GRKIESTROM1S
10 Ineh 65c. (Cauda 85c.)
Valcu. Miiitariška orkiestra.
2526 Prieš Aušrą.
Bangos. Valcas. Miiitariška orkiestra.
2527 Linksmybė. Polka. Miiitariška orkiestra.
Išdykus Mergaitė. Polka. Miiitariška orkiestra.
2529 Alpų Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra.
Pavasario Sapnai. Valcas. Sargybos orkiestra.
2530 Ant Bangų. Valcas. Columbijos orkiestra.
Kregždutė. Valcas. Columbijos orkiestra.
2531 Liuosnoris Medėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
Vėliavos Nešėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.

Prisiųskite $5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks-1«
presui Užlaikom visokius gramofonus su rekardais
nuo 15 iki 500 dolerių.
Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.
i)

U rbon & Pilvinis,
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REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o c
tuojaus apturėsite

|

---------------------- ——
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Kodėl rusams Dievas nepa
deda?

TREJOS DEVYNERIOS
arba
TREJANKA
Susideda ii e? pairi* jydena* žali* ir šakny.

Sutaisyta su degtine arba virintu vanden:iryra geriausiu vaistu arba karčiu
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį,
dieglius šonuose, kratinėje ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant kratinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį
augmenų užmerkti į vieną kvortą
ir tiek pat vandens, arba išvirti
denyje ir po 24 valandų gerti po
arba mažiau.

šitų gydančių
čysto spiruto
čyštame van
pusę stiklelio

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
y. 229 Bedford Are, Brooklyn, N. Y.
Kampas North 4-tos gatvės.

Siutus ir kitokius

Sakoma, kad caras aną
dien kreipėsi pas štaršaji
arkirieją su klausimu, kodėl
Dievas rusams nepadeda iš
vyti iš matuškos-Rusijos vo
kiečius.
Arkiriejas paglostęs savo
ilgą barzdą atsakė:
— Vąše veličestvo, čia
trudna rodą, ba matai musų
nų atsilikęs nuo vokiečių,
kalendorius yra ant 13 dietodėl visos musų maldos nu
eina pas Viešpati Dievą apie
pora sąvaičių vėliau negu
reikia, o tuo tarpu vokiečiai

AR NORI, KAD MYLĖTŲ
MERGINOS?
Jeigu nori, tad pasipirk

j

CREST KENDŽIŲ,

9 o j’i niekad nepamirš jus, nes
JI kendžių gardumas priverčia ją
J jus mylėt. Reikalaukit visur ir
| visados Lowneys Crest Kendžių.
11 Jeigu negali gaut kitur, tai pri-

S siųsk: mums dolerį, o gausi viegeriausių Amerikoj iš
na svarą
sv
dirbtų kendžių

I

mus ir sumuša.
Caras palingavęs tuščią
i
savo galvą ir atsakė:
— Jei bogu, tas teisybė!

K. ŠIDLAUSKAS
”’;kas
Generališk:

S

I-

226>

agentas Bostone.

Bro«dway.

Mass.

JUS TURITE GRAŽU VEIDĄ
BET TA NOSIS

Prlslunskite mums tik 50c.

Nusilpnejie ant lytišku organu vyrai.
<aip tai nerviu. paliks ijgvdyntl ant visalos p.-r vartojimu, gyduolių NOVO. Tai
yra. galima pasakyti, eudaune gyduolė,
kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad 'len
kia jums betvarke nerviu. kad nustoet
vyriškumą.
kad esatA nv«ripnej*siam
padėjimo, šaltos rankos arba kojos, galvos
sopėjimai, užketojimai viduriu, nevfrinimai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos
ausies, nemielus sapniai, baime sutikti
lĮmenius. kaip tai daro nekurto, palikite
šgydvnti per vartojimą gvduoliu NOVO
"Syduoles tas i trumpa laika padaris jus
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi
galima bus natiduotis gyvenimu ir jo
.•patil.oms, I> 1 atvdos. idant pertikrinti
ius anie tai. ka<l NOVO gyduoles ta pad >-is. išsiunsme jums DYKAI komplotiška
tursa tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu,
tada gi prtsiunste mums savo antrais ir
aavardo. t.a’p gi sykiu 50o krasos genkloos arba sidabru dėl apmokoilma lfoJ"
aersiuntima. Malonekito atkreipti atvdo
int to. kad tai nėra maža dėžutė, b't
temletlškas kursas iMsIerydymut. u->toi-t(.
lai ant 15 dienu, labai tanlie yra užtėm
iai išsisvdymui.
Ta. proga va vien
:varbia .ant trumpo laika. Bašvkite mums
leatirfeliokit®. taip-gi praneškite kokiam
aikraštf skaitite ta apg.arsinima ir mes
Ssiunsme jums tuojaus tas gyduoles.
NOVO ČOMPANY,
Dept. 40, Box 4000, Philadelphia, Pa.

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų ir
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
išvaizdos ir būna tvirtesni.

«

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
Pirmiau

TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
DRAPANAS.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston—21013

Mano naujas nosių
Šiandien paisėjimas veido išvaiz- veido išvaizdą,
dos yra butinu, jeigu norima pa- taisymo "Budas’ (Modelis 22) nejresiekt smagesni gyvenimą. Daili iš- rą nosies sudėjimą ištaiso be operavaizda reikalinga ne vien užsiganė- rijos greitai, saugiai ir patenkinandinimu savęs, bet ir visas svietas ėiai. Ištaisymas nedaro jokio ne
sprendžia apie jūsų vertybę pagal smagumo nė sunkumo, pakanka pajusų išžiūrą; visuomet daugiausiai švęsti vienos dienos užsiėmimą. Radomos atkreipiama į žmogaus išvai-Ayk šiandien platesnių informacijų,
zda. Neleisk niekam žiūrėti į save kurias rasi knygelėje caunamoj už
nemaloniai; tatai įžeidžia tavo gar-dyką.
bę! Jūsų padarytas į kitus žmones!
TRILETY. Veido Specialistas,
malonus įspūdis veda jus pne pasi-'
sekimų. Graži nosis gražina visą.532 Ackerman Bldg. Bingnamton,N.i.

KELEIVIS

1

pastatyti nurodyto didumo laivą ir nuleisti
zo, kurio išvežimui reikėjo ^4e*94eGe4e$s*e*e!*9ėe*e*e*e*eGeGe*eGe*6*e*e*e*eae t Oeriaurias budis dEl Hrinimo
nei viename name"”
900 kupranugarių.
jį ant vandens, nes jisai pasiryžęs išnaikin
J. MATHUb I Neturi stokuot
D-re BfcMer'is
5. Milžiniškas Karijos ka : 5
Geriausias Lietario
ti ištvirkimą. Kada laivas buvo jau gata
Faktai apie Panamas
PAM-ĖJIPEU. -i
raliaus Mauzaliaus grabas, ; SALONAS IR RESTAURACIJA.
vas, Hėja pasakęs:
1
" * —
* T T. T *
*
1 "
kanalą.
kurį pastatė jam jo žmona 5 E Sveiki geriausios rųšies gėrimai
Patarnavimas priePanamos
kanalas
eina
per
Parašė Iksas.
"Kuomet prasidės tvanas, kurį aš pats
Artemesa Halikamaso mie jJ;' ir užkandžiai.lankus.
Panamos
republikos
žemę
(Medega iš Ridpath’o "History of the World.”)
ste 352 metuose prieš Kris I > Parankiausia Lietuviška užeiga. i j
paleisiu, tu įneisi į laivą ir susinėsi savo ja
siauriausioj
jos
vietoj.
Jis
vus, savo gerybes, savo dievus, savo auksą yra 46 mylias ilgio, 150 pė taus gimimą.
J. MATHUS
6.
Kabantieji
Babiliono
<
j
342
Broadway,
So. Boston, Mass. i
(Tąsa.)
ir sidabrą, savo vergus ir verges, savo sū dų pločio, 35 pėdų gilumos.
sodai. Buvo tai paremtos
nūs ir kariumenę, naminius ir laukinius gy Nuo Pacifiko jisai praside ant stulpų terasos, kurios
Stabų garbinimas.
Turėk Savo Namą!
Asyrus galima pavadinti tikrais stabmel vulius; ir viską, ką tu girdi, tu turi išpildy da prie Panamos miesto, o turėjo po 400 keturkampių
Atlantiko
prie
Kolono.
ti.
Ir
Sisitas
susirinko
visą
sidabrą
ir
auk

pėdų didžio ir po 400 pėdų Lietuviai Apsiginkluokite!: j Kam mokėt brangias randas namų
džiais. Padaryti iš molio ar medžio dievų
savininkams, kada už tuos pinigus
Panamos
Kanalą
pradėjo
augščio.
Ant viršaus buvo
są,
ir
visos
gyvybės
sėklas,
ir
liepė
sueiti
pavidalai žmonėms reikšdavo tą patį, ką ir
gali nusipirkt savo namą. PER PA
kasti franeuzų bendrovė ripilta žemės ir augo sodai.
NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, ’i SKUTINIUS DU METU MES PAR
ant
laivo
visiems
savo
vergams
ir
vergėms.
patįs dievai. Nesimato net, kad karaliai
vardu De Lesseps Co. 1889 Ižlipimui ant tų terasų bu
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS,
apie už pusę milijono dolerių vertės,
ir kunigai butų turėję kitokį suratimą apie Jisai taipgi susivedė visus gyvulius, lauki metais. Bet iškasus apie 12 vo pritaisyti marmuro laip
ir jie visi užganėdinti
savo dievus, kuriuos jie garbindavo. Užsi nius ir naminius, ir liepė sueiti visiems savo mylių ilgio ir išleidus tam tai. Tie sodai buvo padary jums rando* išmokės juos ir se- U Dabar mes turime daugybę gerą
turėsite dailų pragyveni- ?> namų ir lotų ant lengvų išmokėjimą.
darbui $260,000,000, suban- ti Babilionijos pasilinksmi- :— natvet
likę užrašai parodo, kad Asyrijos karaliai kariumenės sunams.
Tik biskį įmokėk ir turi savo namą!
mą. Apdrauskite (inšiurikite,
Mes parūpinam taipgi pirmą ir
krutijo.
jnamus
ir
rakandus
(forničius),
"O
saulės
dievas
Šamas
paleido
tvaną
ir
nimams.
tikėjo, jog atėmus žmonėms dievus, žmo
antrą paskolą, duodame statymams
j'
kad nelaimei atsitikus galėtuBirželio 28 d., 1902 m., 7. Balto marmuro bokštas 4: mėtė kitus nusipirkti, apsaugo- -■ (construction) paskolą ant lengvų iš
nės likdavo bejiegiai, o kad dievus žmonėms tarė: ‘{neik į laivą ir užsidaryk duris, nes
■
- kitę dirbtuves ir darbininkus, ap- ■ lygų ir žemo nuošimčio.
Suvienytų
Valstijų
prezi

atėmus, užtenka nuimti juos tiktai nuo atn aš liepsiu lietui lyti iš dangaus labai smar dentas Rooseveltas pasirašė ant Faros salos, ties Alek- j saugokite automobilius, arklius Y Musų patarimas dykai. Kalbam*
; ir vežimus nuo visokių nelaimių. į • lietuviškai.
kuru. Todėl kariaudami su kaimyniško kiai.’ Sisitas persigandęs įnėjo į laivą, o po nutarimu, kad tą kanalą sandrijos miestu, Egipte. IAš
virš minėtus darbus atlie- :'
Tas
bokštas
tarnavo
tenai
;
JOHN A. SMITH & CO.
kuogeriausiai. Turiu patsai ii
mis tautomis, asyrai įsiveržę į svetimą šalį sekantį rytą, Šamo paskirtoje dienoje, vė pabaigtų Amerika. Galuti kaipo šviturys. Jį pastatė j ku
(Real Estate Ezchange)
gerą patyrimą gyvendamas čta +
išnešdavo iš tenai dievų stovylas. ”Priešas jas pradėjo pusti iš dangaus galų. Binas na sutartis su Panamos re- tenai 300 metų prieš Kris- • Amerikoje per 30 metų. Esu ti- i 18 TREMONT ST, Room 323,
BOSTON, MASS.
rai atsakantis už visokį savo į •
nesunku nuveikti, kada dievai negali su pradėjo griauti po dangų, ir Nebo pasirodė, publika buvo padaryta 18 taus gimimą Egipto valdo- i :darbą,
turiu Statė Broker Insu- s< ->
FAk-1
rance License, esmi Notary Pubiij
ir dievai pradėjo eiti kalnais ir pakalnėmis, spalių, 1903 m. Sulyg šitos nas Ptolemajus II.
teikti jam pagalbos,” sakydavo asyrai.
S. Baracevičius
lic,
Justice
of
the
Peace,
Aucsutarties Suvienytos Valsti Visi šitie daiktai senovėj ; tioneer, ir Agentas.
Savo dievų stovylas asyrai darydavo iš ir naikintojas Nergal nusitvėrė, ir Adar at- jos
GRABORIUS.
turi absoliutišką savis
>
molio, medžio ir metalo. Molinius dievus piškėjo: ir dievai viską naikino. Savo švie tovybę ant kanalo, kurio buvo skaitomi stebuklais.
Palaidoju visuose aplinkiniuos*
stuose.
paprastai garbindavo liaudis. Bažnyčiose sybe jie nušlavė visą žemę.
3j
ruožas skaitosi 10 mylių
PATARNAVIMAS GERAS DI
ARKLIO SPĖKA.
ir rūmuose dievai buvo daugiausia iš ak "Audra ėjo per visas šalis; Bino tvanas pločio, ir prie to da turi tei
PIGUS.
n
Dideli
palaidoja
ui >45, mažą už >1*.
ų
Mechanikoj
yra
priimta
pasiekė
dangų;
brolis
negalėjo
pažinti
savo
sę
tiesti
per
Panamos
siau

mens ir metalo. Karalių rūmuose ir baž
nyčiose dievai būdavo iš sidabro, o kartais brolio; derlinga žemė pavirto į tyrus ir vi rumą tokius kelius, kokie mašinų spėka skaityti ”arksa gyvybė nuo žemės veido likos išnaikin jai gali pasirodyti naudingi lio spėka.” Sakoma, pavyz
iš aukso.
PARDUODU NAMUS.
ir gali laikyti tuos kelius džiui: "motoras 25-kių ar MAS
ir LOTUS. Kviečiu visus
ta.
Net
dievai
persigando
tokio
tvano
ir
Auknešystė.
Ant
21
taip pat absoliutiškoj savo klių spėkos," "mašina šimto
Lietuvius ir Lietuves
atsilankyti
jieškojo
pasislėpimo
danguje
pas
Anų.
į
mano
ofisą.
akmens
monopolijoj; kanalo ruože arklių spėkos" ir taip to
Asvrų tikyboje buvo du ypatingu dalyku,
Gelžkelio laik
MICHAEL
CORAN,
liau.
Bet
ką
gi
tas
reiškia?
”Kaip šunis paspraudę savo vuodegas, šios šalies valdžia gali sta
kurių pas chaldus, rodos, nepastebėta. Tai
šrubeliu
Kaip šita "arklio spėka" di 366 Broadvvay,rodis
Parduodu Paminklus ir
užsukamas, vy
auknešystė ir dievų maldavimas. Ypač su dievai susėdo ant savo sostų, o didžioji die tyti anglies stotis kariš delė?
Užlaikau automobilius gmitam n*$.
riško
didumo,
Juk
arklys
arkliui
kam
savo
laivynui
ir
tvirto

South Boston,
ant 20Mass.
metų au nešimui. Atsitikus reikalui
didele pompa asyrai rengdavo auknešystę. ve Ištara kalbėjo: ’Pasaulis priviso pilnas ves.
nelygus. Vienas veža 50 pū
ksuotas
su iš kreiptis prie manęs, aš pribusiu greA
piktybių,
todėl
aš
nutariau
jį
sunaikinti.
Šitose iškilmėse dalyvaudavo patįs karaliai
rašytais dubel- čiau, negu vietiniai graboriai, m*
Franeuzų subankrutijusiai dų, kitas ir penkių nepavel
aa*
tavais viršais. mano automobilius stovi
ir vyriausi kunigai. Praliedami nekalto Aš sutvėriau žmones, o dabar jie plaukioja kompanijai Suvienytos Val ka. Aišku, kad mašinos
_
Labai teisingas, kelio.
S. BARACEVICIA,
gyvulio kraują, asyrai tikėdavo geriau įtin jūrėse, kaip žuvies vaikai.' Ir taip kaip stijos užmokėjo $40,000,000, spėka su arklio spėka lygin ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
258
Broadvay,
So. Boaton, Maaa.
žmonėms,
kuriems
reikia
visuomet
ką savo dievams. Bulius buvo mylimiausiu kalbėdama jinai verkė, tai ir kiti dievai sė Panamos republikai $10,- ti negalima. Mecanikoj "ar tkras laikas žinoti. Gvarantuotas
Telephone: So. Boston 839-J.
000,000 ir 9 metams praslin klio spėka" priimta skaityti ant 20 metų. Ypatingas pamnlyjidievų gyvunu auknešystei. Pats karalius dėdami ant savo sostų verkė kartu su ja.
išsiųsime šį laikrodėli ant
kus turi būt mokama Pana tą spėką, kuri į minutą lai mas. Mesadreso
už $5.75 C. O. D. ir
su kunigais nuvesdavo jį prie bažnyčios, "Audra, kuri sunaikino visą pasaulį kaip mai kasmet po 250,000 per ko gali pakelti 33,000 sva kiekvieno
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
PROGA
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
kur dievas sėdi ant sosto su raguota kepu žemės drebėjimas, septintą dieną sumažė 100 metų.
rų 12 colių augščio.
tas. nemokėk nė cento. Atsiminkite
Visiems Lietuviams
re ir laiko ištiesęs savo rankas, lyg kad no jo ir jūrės pradėjo džiūti. Ir Sisitas jautė
Po 100 metų Suvienytos
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur.
jūrių
judėjimą.
Kaip
nendrės
jūrėse
plau

Kiekvieno
susipratusio
LieGeriausia
Lietuviška rainkot*
Valstijos
turi
teisę
naudorėdamas priimti atvedamą jam auką. Ant
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
dirbtuvė,
šimtai
kostumerių ar
ties Panamos Kanalu ir to tuvio-darbininko namuose, butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.
aukuro degė ugnis. Karalius užpildavo ant kiojo piktadarių ir ištvirkėlių lavonai.
ba pirkėjų liudija, kad tai yra
(23)
"Tuomet Sisitas atidarė laivo langą ir liau ant tų pačių išlygų, ar privalo rastis darbininkiš
verta pagirimo. Pamėginkit ir
ugnies vyno, užpildavo ir vienas kunigų, o
EXCELSIOR WATCH CO.
ba gali daryti naują sutartį. kas laikraštis “KELEIVIS” 906 Athenaeum
Bldg.
CHICAGO,
ILL.
patėmysit, kad lietuviai padaro
saulės
šviesa
puolė
ant
jo
veido,
o
jo
laivas
kiti tuo tarpu prirengdavo bulių. Vieną
daug geriau kaip žydai. Jei nobuliaus dalį paaukaudavo dievui, o kitką su stovėjo sustojęs ant Nizir kalno ir negalėjo
galit būt patįs, tai paa musų
FARMOS MASS. VALSTIJOJE.
Septini senojo pasaulio ste
per jį pereiti.
agentus užsakykit ar per laiškus
naudodavo kunigai ir žmonės.
buklai.
rašykit, o mes sampelius prisių
Pamaldos pas asyrus atsibūdavo su di "Tuomet, septintą dieną, Sisitas išleido
sim ir paaiškinsim kaip priori*
Turbut nėra to žmogaus, ORAS ANT
ruot reikia. Tą galit kožną* pa
džiomis iškilmėmis. Visi dievų titulai ir iš laivo karvelį, bet jis nerado sau vietos
kuris nebūtų girdėjęs apie FARMŲ
daryt,
nėra skirtumo kur jus gypriskaitomos jiems ypatybės buvo kartoja pasilsėti ir sugrįžo. Tuomet jisai išleido „Septinis pasaulio stebuk
nat, mes siunčiam po visą A~~1
mos su didžiausia pagarba. Maldininkas kregždę, kuri taip-pat sugrįžo; potam išlei lus,” bet turbut nedaug yra VISUOMET
riką, užtikrinam visiems savo
darbo
ir tavoro gerumą ir pigu
do
juodvarnį,
kuris
pamatęs
vandenyje
išskaitliuodavo visus nuopelnus netik pa
tokių, kurie žino, ką tie ste TYRAS IR
mą. Nepamirškit kreiptis pas
Taigi šito SVEIKAS
ties dievo, bet ir jo bočių, kad tik geriau daugybę lavonų pradėjo juos lesti ir nesu buklai reiškia.
lietuvį, ir patarčia kriaučiam%
straipsnelio tikslu tatai pa
kad pareikalautų sampelių nuo
grįžo.
jam įtikus.
GYVENIMUI.
aiškinti.
musų, nes tai reiškia padidint sa
Paprasti žmonės didesnėse pamaldose vi "Tuomet Sisitas išleido gyvulius ant ke
vo biznį; sampalai visiems ušdyŠtai tie "stebuklai:"
sai nedalyvaudavo.
Karalius buvo netik turių dangaus vėjų, ir užpylė aukų, ir pa
ką. Adresuokite pas
(18)
plačiau apie Mass. valstijos farmas,
Mes turime daugybę farmų
1.
Vyriausiojo
graikų
die

rašykit
tuojaus,
o
mes
prisiųsim
farpardavimo.
Didelių
ir.
mažų
su
iš

šalies valdonas, bet ir tikybinių apeigų gal statė aukurą ant kalno viršūnės, ir sukapo- j
žeme, triobomis ir sodais. Taip my surašą.
So. Boston Roiecoit Co.
vo Zeuso stovyla Olympijoj. dirbta
gi turime farmų ir su visais įrankiais
va. Tiktai per jį ir dvasiškiją paprasta mi jo septynes žoles.
Mes
taipgi
parduodam
namus
So.
Ji padaryta, kaip spėjama,
gyvuliais ir gatavu biz Bostone ir apielinkėse. Turim namų
S. PUTA Savininkas,
nia galėdavo prieiti prie dievų ir jų malo "O dievai pajuto saldų auknešystės kvap garsaus savo laiku graikų mašinomis,
niu. Daugiausia farmų turime Bos su mažu įmokčjimu, o dideliu uždar
Lowellio ir Worcesterio apielin344 Braadway,
nių.
snį ir visi susirinko, bet Sisitas meldėsi ir skulptoriaus Phidiaso iš au tono,
kėse, kur farmeris lengvai gali par biu.
Su
virš-minėtais
reikalais
ateikit
duoti
visokius
produktus
ir
gauti
ge

So. Boston/ Mass.
Asyrai duodavo savo dievams ir dovanų. prašė, kad dievas Bei teiktųsi prie aukuro kso ir sloniaus kaulo. Šian rą užmokestį. Norėdami Jožinoti ar rašykit šiuo adresu:
Tel. So. Boston 1165-M.
dien,
žinoma,
pasaulis
pilnas
Paimtas karėse grobis, kaip antai auksas, neiti. Nes Bei sukėlė audrą ir paskandino
A. ŽVINGILAS.
26 Broadwa, So. Boston, Mass.
sidabras ir t.t., buvo sudedamas bažnyčiose. žmones gilybėse, ir savo rūstybėj norėjo su didesnių stebuklų.
2. Romėnų dievaitės Dia
Šventinyčių sienos ir vartai būdavo apka naikinti da ir laivą, kad neišsigelbėtų nė
nos
bažnyčia, pastatyta ant
binti šitokiais blizgučiais nuo viršaus lig vienas žmogus.
127 šulų, kurių kiekvienas
apačios. Asyrai tikėdavo, kad ir dievams
"Dievas Adar tuomet atidarę savo burną svėrė po 150 tonų.
patinka tokie dalykai, kokie patinka žmo ir tarė į karingąjį Belą: ’Pasakyk, kas tuo 3. Didžioji Egipto piramiDyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
nėms.
met butų atlikęs?’ Ir dievas Hėja kalbėjo da, kuri stovi apie 12 angliš
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai),
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
Pasninkai ir pelenų barstymas.
į jį: ’Valdone dievų, vietoj audros ir tva kų mylių nuo miesto Kairo.
Spėjama,
kad
šita
piramida
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos
Tarpais asyrai ir pasninkaudavo savo nų, tepasidaugina liūtai ir leopardai, o su buvo pastatyta 2,200 meto
namuose už labai mažą užmokesti.
dievų garbei, o kartais, daleiskime, ištikus simažina žmonija; tegul badas ir maras iš prieš Kristaus gimimą ir
Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musu
kokiai didelei visuomenės nelaimei, jie vi tuština žemę ir išnaikina žmones.'
kad iš pradžios ji užimdavo
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkių
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodisai nieko nevalgydavo ir žiauriai save kan "Kada pasibaigė dievų teismas, Bei atė savimi 13 keturkampių ak
jimas,
Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnim&s,
kindavo, kad sugrąžinus prarastą dievų jo į vidurį laivo ir paėmė Sisitą už rankos rų ir turi 543 pėdų augščio.
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės
malonę, šitokiuose atsitikimuose žmonių ir išsivedė jį, o taipgi ir žmoną jo liepė at Nekurie akmenįs. jos sienose
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip
turi
po
30
pėdų
ilgio.
Vidu

tankiai kankina.
nusižeminimas prieš molinius stabus buvo vesti prie jo, nuvalė žemę ir padarė sutartį. rinis jos kambaris yra iška
neapsakomas. Pakol tas savęs kankinimo Tuomet Sisitas su savo pačia ir žmonėmis potas iš vieno akmens, 47
BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
pakvaišimas nepasibaigdavo, niekas nieko buvo nunešti tolyn kaip dievai, ir Sisitas pėdų ilgio, 16 pločio ir 23
SIUNČIAMA DYKAI.
nevalgydavo, nė gerdavo. Laike tokio pas gyveno tolimoj žemėj prie upių intakos." *) augščio. Tame kambaryje
Kaip
pastarajam
skyriuje
sakėm,
pasa

taip
pat
iš
akmens
iškapotas
ninko ir kankinimosi kunigai barstydavo
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
Mano
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
pelenų žmonėms ant galvų. Naminiai gy kos apie tvaną, "sunaikinusį visą pasaulį,” karstas, kuris, kaip spėja
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus,
vuliai buvo kankinami ir verčiami pasnin užsiliko visose šalįse, kurių susiformavi ma, priguli tam pačiam Ekokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—
Ypatiškas
gipto
valdonui,
katras
yra
ypač
svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
mas
buvo
toks,
kad
upių
išsiliejimas
joms
kauti taip pat, kaip ir žmonės. Visi darbai
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svaišitą piramidą pastatęs.
Pranešimas
kata. stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
ir užsiėmimai sustodavo, visi triukšmai nu visuomet buvo pavojumi. Panašios legen 4 Milžiniška žalvario sto
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
Vilties.
tildavo, o vyrai ir moterįs, seni ir maži, visi dos apie tvaną randamos tarp Armėnijos, vyla, stovėjusi ant Rodų
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo
Ai noriu susipažinti su kiekvienu ser
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos
Stovyla
gančiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
šaukdavosi į dievą Asurą, kad jis pasigailė Tesalijos, Indijos ir kitų šalių gyventojų, (Rhodes) uosto.
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus
tete pasauly e. Ai noriu, kad jie mane
žinotų, kaipo teisingą draugą ir fferedari —
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą j svei
kurios tik buvo išstatytos ant didelių upių buvo taip didelė, kad tarp
tų savo žmonių.
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš esu—k a aš
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
jos
kojų
galėdavo
išeiti
di

esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kentėjimų priežastis ir kaip justi negalės gali būti prašalinamos.
Taigi pasirodo, kad katalikų pasninkai ir patvinimo pavojaus. Krikščionis pasisko- ■
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano
džiausi
tų
laikų
laivai.
Jos
paveikslo
jus
galite
matyti,
kad
aš
užsiėmiau
lino
tą
pasaką
iš
žydų.
pelenų barstymas ant galvų pirmoj gavė
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį
pastatymui reikėjo didžiau
DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei
nios dienoje yra paskolinti nuo stabmel
(Toliaus bus.)
sios armijos darbininkų ir
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiriParašyk savo pilna vardą ir adreso, iškirpk ir siųsk mums šiandien.
tao. Aš atidžiai studijivau irtirinėjau tas se
džių dalykai.
12 metų laiko. Ji stovėjo
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai
*) Žiūrėk George Smith’o ”Assyrian Discoveries,” prieplaukoj 66 metus, bet
Tvanas sulyg asyrų.
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas
pusi.
185
—
195,
o
taipgi
Dunckerio
"History
of
AntiquiDr. J. Russell Price Co., l. noi—sos n. stb Avė., ChicAgo.ni ,us.A.
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
224 metuose prieš Kristaus
Padavimas apie tvaną yra ir pas asyrus. ty,” pusi. 243—245.
savo negales man atneštų. AŠ jiems teisin
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta
gimimą žemės drebėjimas
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu
Tarp Asyrijos karaliaus Ašur-bani-palo rū
pačta jūsų brangią medikališką knygą.
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
ją išgriovė. Ji gulėjo par
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
mų griuvėsių atrastos plytelės pasako, kaip Kapitalistiškoj draugijoj turčiai yra tur versta ant žemės 894 metus,
Vardas ir pavardė ...............................
nešima vilties.
tatai atsitiko. Dievas Hėja įsakė Sisitui *) tingi dėlto, kad skurdžiai skursta. Socialis- tuomet ji buvo parduota žy i
Gatvė ir No.............
Miestas ................ *
tiškoj draugijoj visi bus turtingi, ir todėl dui už seną metalą. Jisai
Valstija
*) Pas chaldus tok j įsakymą gauna Ksisutras.
skurdžių nebus.
padarė 720,000 svarų bron-

Asyrų Dievai.
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PILVO LIGOS

K ELEI VIS
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V

Koncertas "žiburėlio" nau
dai.
įvyko

Protesto rezoliucija.

16 bal.
Vietines Žinios viešas darbininkų
LSS.
Nedėlioj,

NARIMANTAS

MANO TAUTIEČIAMS:

susirinki- Mus prašo pranešti, kad
DIDIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS SCENOJ,
mas, sušauktas
60-tos /:30 vaL Velykų vakare LieTuriu už garbę pranešti savo
Drama 5-se aktuose.
Kemėšo organas pyksta ant i kuopos, kad užprotestavus “tuvių salėj bus lietuvių vei
skaitlingiems draugams ir abel___ prieš valdžios ir teismo bru- kėjo ir rašytojo Povilo Vi
_ __ "Keleivio.”
nai visuomenei, jog aš dabar (
šį istorišką Veikalą perstatys L. S. S. 71 kuopa,
darbuojuosi su _______
garsia < drabužių i
Kemėšio laikraštis labai tališkumą link darbininkų šinskio paminėjimui kon
firma
HARRISON
__ COMPANY !
užpyko ant "Keleivio,” kam vadovo P. L. Quinlano, kurį certas, kurį rengia A.L.T.S., Subatoje, 29 BalandžioApril, 1916.
ant
VVashington
st.,
kertė Beach I
”*_____________
' ’kad' po už vadovavimą Patersono 7-ta kuopa. Visas pelnas iš
šis
pranešė teisybę,
st.
Po
ilgmetinių,
sunkių
ir ne- ’ i
SVETAINĖJE
INSTITUTE
HALU
licijos viršininkas uždrau šilkų dirbtuvių darbininkų koncerto skyriamas "Žibu
nuoalsių pastangų pagaliaus į
277 Cambridge Street, E. Cambridge, Mass.
man pasisekė atsiekti savo tiks- d
dė lietuviškiems klerika streiko 1913 kapitalistų tei rėlio” draugijai, kuri dabar
rūpinasi
šelpimu
pabėgusių
lą ir įneiti į prakilnią vertelgys- jii'<
Svetainė atsidarys 7 vai., lošimas prasidės 7:45 vakare.
lams rengti "Tag Day.” Bet smas. neprirodęs jam jokio
tės įstaigą. Kadangi mano dar- j
nuo
karės
moksleivių.
Kon

užmetamo
prasikaltimo,
nu

ta pati žiną tilpo "Poste,"
bo
pasekmė priklauso grynai ■
Po teatrui bus linksmus šokiai.
"Globė,” "Transkripte” ir teisė jį 7 metams kalėjimo certe dalyvaus gerb. svečiai
nuo
paramos mano žmonių, to- h
kituose anglų dienraščiuose. ir 500 dol. piniginės pabau iš Lietuvos, "Gabijos” cho ĮŽANGA: 75 c., 50 c. ir 35 c.
dėl aš pasitikiu, kad jus duosite U
Kodėl tad p. Kemėšio orga dos mokėti, kaltinant jį už ras su mokytojum p. Pe
man progą visame kame patar- į'
Nuoširdžiai kviečia L. S. S. 71 kp.,Cambridge.
nas neprotestavo prieš ang kurstymą streikierių kelti trausku ir kt.
nauti Jums.
lų laikraščius. Kodėl jisai riaušes. Ji areštavo einant Galima tikėtis, kad vaka
Todėl aš kviečiu visus savo »
neapskundžia
kardinolui į susirinkimo svetainę, taigi ras bus gražus.
JUOZAPAS ZUPKAUSKAS. draugus ir tautiečius atsilankyti
paties policijos viršininko? da visai nekalbėjus, nors tai
pas mane, o aš užganėdinsiu visus kuonogeriausiai. Parem
J'r CIemens Radaeha. 324 Palmer (t. Dctroit. Mich.. var
tojo Severo* Vaisi* lokautu* ir Kepenims aavo keblumams su
Juk jis čia "kalčiausis.” liudijo 23 liudininkai, te A pšvietos Ratelio prakalbos
dami mane jys prigelbėsit man pakilti augščiau toj firmoj,
inkaui*. ir 4ui k* jisai paraM mums: “Al sirgau daugiau*
negu pusantrų metų. Taškui *4 sužinojau apie 4j vaistų ir li
kurią aš turiu sau už garbę reprezentuoti.
Dėkavodamas
Laikraščiai tik pranešė, ką čiaus užteko keliatos polici- Nedėlioj, 16 bal. po piet
kau ligydytaa.
Todėl ai galiu patarti ji kiekvienam, kuri*
mano seniems ir brangiems draugams už seną paramą ir
acrg* nuo inkstų.”
jisai pasakė. 0 jis tikrai stų melagingo pasakymo, Bostone buvo prakalbos, su
pasitikėdamas tolimesnės ją atminties, aš pasilieku, Jūsų
pasakė, kad visi bus areš jog jie girdėję jį kalbant, rengtos Apšvietos Ratelio.
nužemintas tarnas
JUOZOS ZUPKAUSKAS.
Ar Jums Skauda Nugara?
tuojami, kurie tik norės ga kad Quinlaną nuteisti kalė Kalbėjo J. B. Smelstorius,
r Ši didelė drabužių, aprėdalų ir če- overkotai yra visi rankomis siūti
tvėse ką nors pardavinėti,' jiman. Kalbėjo Smelstorius. aiškindamas reikšmę ir rei
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
vienbalsiai kalingumą švietimosi.
verykų firma. Harrison Company ir lygnjs kostumeriškų kriaučių
ir "Tautos Fondas," bijoda Susirinkimas
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite
yra plačiai žinoma visoj Naujoj darbui.
mas, kad jo rinkėjos nebūtų priėmė protesto rezoliuciją,
Vilniškiai dziukeliai, ma I
Anglijoj, kaipo teisinga įstaiga’ ’r
Harko siutai vyrams—jauniems
( užlaiko gerų tavorą.
Mes pilnai vyrams— $12JiO iki $25.00.
areštuotos, turėjo išsiimti reikalaujančią pemagrinėji. tomai. daugiau šviečiasi iš
gvarantuojam kiekvienų daiktų, o
HARKO pavasariniai paletonai
laisnį kaip ir kiekvienas pe- mo nutęstojo bylos. Taipgi bonkučių, tai i šias prakal
pinigai bus tuoj sugrųžinti, jei nuo $9.75 iki $20.00.
dliorius, kuris pardavinėja Į gelbėjimui Quinlano suau- bas gana mažai atsilankė. I
kas pasirodytų neatsakančiu. GePas mus randasi puiki sąkrova
(Severos Vaistą Inkstams ir Kepe
umbės
mus drabužių yra garsios.
vyriškų aprėdalų ir skrybėlių, ir
O. K.
gatvėse "pynacus,” bananas kavo $5.80.
O. K.
nims) kad pasiekus kelio į sveikatą.
HARKO drabužių išdarbio, veltos garsus Packard čeverykai $4.00 ir
ar kitą ką.‘ Ir, kaip pats p.
vandenyj, kas palaiko jų fasonų, $5.00. Kiti čevervkai $2.50 iki
Ligą nurodo inkstų arba pūslės už
ir nesiraukšlėja. Harko siutai ir $3.00.
degimas. sulaikymas arba ėjimas tirš
Kemėšio laikraštis prisipa
Lenkai surinko $6,000.
Plėšimai.
to
šlapumo,
skausmingas
šlapiavimas.
sutinusios
kojos
ir
žįsta, tą laisnį jiems da ne Andai nakčia apie 10 va Bostono lenkai buvo įku- i
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumu inkstuose, gelt
lengva buvo ir gauti.
landą plėšikai įsilaužė į rę savo bazarą dėlei rinkimo
Egė ir surūgęs skilvis, šisai vaistas yra parodęs savo ver
Bet vieno laisnio da neuž Louis Klicksteino krautuvę pašalpos nuo karės nukentė
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
teko.
Bazaras atnešė
prie Union st., kad išplėšus jusiems.
TTjfl
___ - _
paprastai eina greta su inkstų Ii eonus,
662-672 1VASHINGT0N ST.
U2ĮC16LeilIHfiS
*-r kl,d pagelbJius C'dyme. SEVEBOS
"Reikėjo gauti ant rašto j auksinius daiktus. Krautu pelno $6,000, kuriuos pasiųs
GYVYBCS BALZAMAS .Severas Balsam
COR.
BEACH
BOSTON, MASS.
|
I
of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėja Severos Vaistai Inkstams
leidimą iš savininko kiek vės savininkas vagilius užti ta Henriko Sienkevičiaus t
ir Kepenims.
vienų namų, ties kuriais kęs, kada norėjo suimt juos, vardu Lenkų šelpimo Fon
Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų ir SI.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.
mergaitės turėjo stovėti su plėšikai pradėjo šaudyt ir, do komitetui Šveicarijoj.
=sss
<
Telephone: Back Bay 420i
dėžutėmis. Daugelis savi pašovę Klicksteiną, pabėgo.
Tel.: 2787-j įK
Bostono lenkai da turės
Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų aptieks jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo
ninkų ilgai svyravo, kai lei Klicksteinas sunkiai sužei savo "Tag Day" 20 d. gegu
DAKTARAS
Dr. David W Ros e n |
dimą davė. Kiti visai atsi stas nugabentas ligonbutin. žės.
W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa
sakė.”
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
Andai jaunas padauža su
!
Fr.
Matulaitis
Rusiškai ir Vokiškai.
Taip rašo pats Kemėšio revolveriu užpuolė einantį
Liet, socialistų svetainė
GYDO
VISOKIAS LIGAS.
n
GYDO VISOKIAS LIGAS.
organas. Ir tam pačiam Roxburyj gatve Stutzkeri ir je 376 Broadway, vakarinė
Valandos
:
PRITAIKO AKINIUS.
straipsnyje sakoma, kad paėmė pas jį atrastus 11 dol. makykla kas pėtnyčios va
Cenzuruos vaidinimus.
L. Y. M. C. ŠOKIAI!
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
2 iki 3 dienų, nuo 7
”Keleivio” pranešimas, tai ir 21c.
karas atdara visiems dykai. Lietuvių Jaunų Vyrų Kliubo Mene
Kunigija išreiaklavo iš j Valandos:
8 vakare.
Nuo 1 iki 3 dieną.
siniai
šokiai
atsibus
’Tikras judošių ir išgamų
Mokinama angliškos kalbos,
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
miesto valdžios, kad toji už
321 1HANOVER STREET.
ANTRĄ DIENĄ VELYKŲ,
darbas.”
BOSTON. MASS.
ff,
Balandžio-April 24. 1916.
Gegužinė paroda pasek rašybos, pilietystės ir t.t.
draustų
"nepriderančius” I 419 BOYLSTON STR.
BETHESDA
HALL.
,
Kur gi logika?
mingai rengiama. Griežš Malonėkit, kurie galite, susi 409 Broaduay,
Ypatingai kunigkSo. Boston. lOSimUS.
Suite 419, 420 ir 421,
Grajis McGraths Orchestra.
rinkti
laiku
—
7:30
vai.
D. L. K. Gedimino benas,
į
ja
labai
piktinasi
pusnuogiu
j Netoli didžiojo miesto knygyno,LieiUYiszkas O-flš M. Ziseima
•
prašom
visus
atsilankyti
kuoskaitlinPereitą nedėldienį Lietu vedamas p. J. Dragašiaus.
Naudokitės proga!
1
? Pannenter Si
giausiai.
Rengėjai.i. šokėjų pasirodymais sceno
BOSTON, MASS.
Boston, Paša
vių Ukėsų draugija turėjo Po parodai Common sode REIKALINGAS VYRAS’
je. Miesto majoras kreipėsi
Visokias ligas ary
I
savo susirinkimą, kur atsi bus prakalbos, kalbės "Ke
Reikalingas Kriaučius.
I i miesto teismą ir miesto po
M. ANDRIUŠIUTĖ,
iau pasekm.ngia"Keleivio" administraci- _____
lankė ir 60-tos kuopos dele leivio” red. Micheisonas,
Kuris moka gerai siūti kostumeriš- I licijos direktorių, kad prida
isiaL Ateikit tie(Andrews)
4iok pas mane 1
joj, atsišaukit tik mokanti kus siutus,. Atsišaukite tuojaus pas botų teatrus.
gatas M. Plepis su tikslu už Smelstorius ir kiti.
Miesto teis .MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. irepais i virių tik
A. JANUŠKA.
kviesti dalyvauti parodoj.
neikit į aptioka
Gegužinės Komit. lietuviškai rašyt ir nurody 222 W. Broadway. So. Boston, Mass. i mas padavadija, kad teatri
orvs baimano d_,._
__
kit už kokią mokestį apsiJam paaiškinus, kad prisi
'os arba telefoną
i niai vaidinimai butų cenzū
PARSIDUODA
FORNIČIAI
dėtų prie apvaikščiojimo ge Metai kalėjimo už geležtę. imat dirbt
iuok o aš at esi u.
i Už labai prieinamų kainų parsiduo- i ruojami, kad nepiktintų dva
Ofiso valandos
"Keleivis,
”
gužinės šventės, tūli nariai
Nuo Cunard Steamship
1 da dviejų kambarių ir kičino forni- I siškų tėvelių ir nevestų jų Į
Šuo
9 iki 11 ryte
So. Boston, Mass. čai. Kreipkitės pas
(16) piktą pagundinimą.
pritarė. Bet atsistojo p. K. Co. laivo Charles E. Sorennuo 1 iki2 ir 6 iki
A. JESELIUNAS,
Jurgeliunas, kuris yra "At son paėmė taip vadinamos
8 vakare. Teleph. Richmond
; 321 Athens st.,
So. Boston, Mass.
JEI ESI ALKANAS, ATEIK
eities” Bendrovės pirminin "safety razor” britvos gele Laisvės Choro vakarienė.
PARSIDUODA FORNIČIAI
PAS MUS.
Kiekvienas gali būti
ku ir paleido šuvius ant so žtę ir atidavė ją Frank Lan- Gegužės 6 d. bus Camb- Visai
pigiai parsiduoda keturių
VVH1TE WAY RESTAURANT
ridge
’
iaus
Laisvės
choro
va

Fotografistu.
cialistų, girdi, musų draugi g’ui. Už tą vagystę abudu
kambarių forničiai; nadokitės, nes
Ką-tik atsidarė subatoj 1 d. ba
Ką-tik išėjo iš spau
karienė
Rhodes
Hallėj,
40
savininkai
išvažiuoja
ir
turi
greit
i
landžio
1916
m.,
tai
nauja
Lietuviška
ja negali maršuoti. Taipgi minėtu vyru likosi nuteisti
dos pirma lietuvių
parduot.
Restauracija, nauji savininkai, nau
kalboj knyga, iš ku
švento Džiovo Sąjungos pir vieniems metams kalėjiman Prospect st.,, 7 vai. vakare. 135 Broadway, Ruimas No. 4.
jas įtaisymas, viskas išvalyta ir su
rios kiekvienas gal:
So. Boston, Mass.
tvarkyta.
šičia pavalgysit visada
mininkas p. Žoba dar ge- ir išgabenti ant Deer Island Tikietai jau parduodami; jų
lengvai
išmokti fotoiki sočiai ir gardžiai. Valgiai visuo
riaus pritarė Jurgeliuno fi- salos. Britvos buvo iš Bos galima gauti pas choro na
grafystės amato. Pri
met
švieži,
švariai
gaminami
ir
man

Nelauk
vasaros,
nes
tąsyk
busime
PARSIDUODA FORNIČIAI.
siųskite SI, o gausite
patarnavimas.
zozofijai. Gėda. Skelbias tono gabenamos sąjunginin rius. Tikietą reikia nusi Geri,
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius
keturiems kambariams for- dagiausias
šitą knygą. Siuntimų
Nuoširdžiai
užkviečiame
savo
tau

pirkti iškalno, nes prie du ničiai parsiduoda pigiai. Matyt gali
drabužius dabar, kada galim greičiau
darbininkų reikalais besirū kų kareiviams.
apmokame. Adresuo
tiečius
ateiti
persitikrinti.
ir
pigiau
pasiūti.
Darbų
gvarantuoju.
ma visada.
Parsiduoda iš priežas
rų nebus pardavinėjami.
kite:
(IT)
piną, o kada reikia tai pri
Su
pagarba
(17)
Taipgi
aš
turiu
ir
gatavų
dresių
vi

FELIX ZALECKAS,
Širdingai visus užkviečia ties išvažiavimo. J. S.
sokios mieros ir kainos prieinamos.
NORTH END PHOTO CO.
rodyt darbu ne žodžiais, tie Gaspadinėms Kemėšio pra
ir
AVinnipeg Mon..
324 E STR, kampas Broadwav.
Laisvės Choras. 379 Broadtvay, rear, So. Boston. Mass.
376 Selkirk Avė.,
ponai piestu stoja. Taigi ir
JONAS
JOKUBAUSKAS
Canada.
kalba nepatiko.
SO.
BOSTON.
MASS.
savininkai,
darbininkai turėtų nepa
204 Broadway.
So. Boston. Mass.
Nedėlioję pobažnvtinėje
miršti, kaip jų reikalais rū salėje
lietuvių gasVIENATINĖ LIETUVIŠKA
pinasi lietuviški biznieriai. padiniųBostono
kliubas
laikė savo
Gražiausių Dainų ir Naujausių
Telefonas, Dickinson 3995 MSuspenduotas Pilietis.
viešą susirinkimą, už kalbė
•
!
tojus pakvietęs Gudą ir kun.
EILIŲ
KNYGA
Dr.
Ignotas
Stankus,
Mažas uždarbis privertė Kemešį. Šis pastarasis gas
i
1210 S. Broad St. Philade!phia,P
moterį vogti.
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
padinėms pasakė daug ne
Nuo 9 iki II rito
Tūla Mary Barr, dirbusi malonių komplimentų. GirOFISO VALANDOS .. 2 .. 4 popiet.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
,. 7 „ 8 vakaro
Metropol. Raincoat Co. ofi dis,kad gaspadinės žada nei
NEDELIOMIS •• 9„ 11 rito
■
„ 1.. 4 popiet
į
i
Ai
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
se už knygvedę, likos areš ti išpažinties pas kun. Ke
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
tuota ir uždaryta kalėjime mėši. nes sako, jis perdaug
t
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
už vagystę. Ji su ašaromis išpasakoja paslaptis.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. t
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
pasakojo, kad vogti ją pri
1
I “Keleivio” Skaitytojus.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
■5
vertė mažas uždarbis. Vy Balandžio 26 d. vakare 7
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c.
Gerbiamieji:— kurių pre
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
ras jos senai jau be darbo, vai. Lietuvių salėje bus Liet
numerata pasibaigė malonė
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
trįs vaikai, o pragyveni Dukterų ir Sūnų draugijos i i Tmįm
kite atnaujinti, nes sulyg kraGyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
*
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
mas toks brangus, kad už kvartalinis
sos taisyklių priversti busim
susirinkimas.
Gyduolės nuo vištakių (corns) 15, 20 ir 25c.
sulaikyt.
Taipgi meldžiame
tuos kelis dolerius, kuriuos Visi nariai būtinai turi da
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
■
ir savo draugus pakalbint už
ji gaudavo už darbą, pragy lyvauti. o ypač nauji, kurie
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trcjanka 25c.
vent jokiu budu negalima. prisirašė per J. V. Stasiule
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
rai darbininkišką laikraštį,
Papuošta
daugeliu
spalvuitų
puikių
paveikslų,
Ir ji noroms-nenorom turė vičiaus prakalbas, turi atsi
Perturnos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
kuris prie kiekvienos progos
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
jo vogti. Imdavo tik po ke imti knygutes.
šventai gina darbininkų rei
paslaptingų ir kitokių ligų.
i
lis dolerius antsyk, bet per
kalus.
deklamuot ant viešų susirinkimų.
M. M. Plepis, sekr.
j
Jeigu
norite
gaut
tikrus
vaistus,
kurie
sugrąžintų
Mainydami adresą būtinai
kelioliką mėnesių susidarė
Knygoje trijų rųšių eilės:
turit
priduoti
SENĄJĮ
ir
apie $30b. Ir už tai, kad jai
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Riaušės traukinyj.
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
nemokėdavo užtektinai ant Pereitos subatos nakčia
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
Tai gražiausia ir turtingi >usia eilių knyga lietuvių kalboje.
darius, permainyt adreso ne
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
pragyvenimo; užtai, kad ji išėjus iš North Station trau
galima. Mainant adresą už
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
KAINA TIK 75 CENTAI.
norėjo pavalgdinti savo vai kiniui į Wobum, AVaJtham
tenka parašyt atvirutę, nes i
b!
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.
a f J tas pigiau ir parankiau.
kučius, ji sėdi dabar kalėji ir kitur, būrys pasigėrusių
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
Daugelis skaitytojų mainy
me. 0 vienok yra žmonių,ku vaikėzų pradėjo taip ne £
*S
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
adresą arba klausdami
SIELOS BALSAI
rie sako, kad dabartinė mandagiai elgties traukiny
H dami
ko-nors. parašę laišką neužkli
tvarka gera.
siusime jum ekspresu.
H
je, kad tarpe pasažierių kilo
O 2 juoja ir prilipina tik už lc.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
0:2
markę.
Persergime
visus,
riaušės. Traukinys reikėjo;
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
DARBO VALANDAS.
o 42 kad tokių laiškų niekados ne
Keturi mėnesiai kalėjimo už sulaikyt ir kaltininkai tapo
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
Kiekvienas nusipirkęs tą knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
šluotą.
areštuoti.
Daugelis pasa
226 BROADWAY,
kas užlipytas ar neužlipytas.
sia i siųst "Money Ord< riu,”popierinius galima siųst tiesiog pa
James L. Meehan šiomis žierių guodžiasi, kad juos
turi būt pridėta markė už 2c..
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio”’ ir
KAMPAS C STR.
prilipyt už 2c. markę.
kitaip tą laišką numeta arba
dienomis likosi nuteistas ke apiplėšta.
reikia už jį primokėt adresa
turiems mėnesiams kalėji Sakoma, kad gauja kišel- I
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
tui.
SO. BOSTON, MASS.
man už pavogimą kelių šluo ninkų, susidedanti iš apie 50
i
”Kel.” Administracija.
asmenų.
tų iš krautuvės.
i
ti-t
li i, ttfmrinoi
iL
*
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Severa’s Kidney and Liver
Remedy

The Harrison Company |
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