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Metas XII.

Rusų armija pribuvo Francuzijon. Francuzai pradeda mušt vokiečius prie Verduno
Po Verdunu imasi 1,000,000 kareivių. Po 60 dienų kruviniausios kovos francuzai pradėjo ofensivą ir vietomis jau nustūmė
vokiečius atgal. Francuzams į pagalba pribuvo rusų armija. Rusų pasirodymas Francuzijoj sukėlė dideli entuzijazmą. Svarbus
turkų uostas Trebizondas jau rusų rankose. Mesopotamijoj prie Tigro upės, buvo smarkus mušis turkų su anglais; iš abiejų
pusių krito po 3,000. Vokiečiu orlaiviai metė bombas į Dvinską; viena bomba tik neužmušė caro.

RUSAI PRIBUVO
FRANCUZAMS
I PAGALBA

KO RUSAI ATVAŽIAVO
FRANCUZIJON?

Turkai apleido
1,000,000 kareivių
Trebizondo patįs.
imasi prie Verduno.
i

i Ne vienas gali paklausti:
i ”Ko rusai atvažiavo Fran

cuzijon? Nejaugi francu
Pereitoj sąvaitėj telegra- Pereitoj subatoj suėjo ly
zams pritruko jau savų spė
j mos pranešė, kad rusai pa giai du mėnesiai, kaip 1 miIš Paryžiaus atėjo ofici- kų?” Arba: „Kaip rusai ga
sėmė Trebizondą, svarbų tur-jijonas kareivių grumiasi
; J-'
11 uostą prie Juodųjų
Tiinrlniii jūrių, prie T
M ~ 115-kos
ET
jalė žinia, kad pereitoj są li siųsti francuzams pagal
kų
Verduno
mylių
vaitėj
Marseilles
uoste, bą, kad jie ir patįs prieš vo
' Kad rusai 1senai jau į šitą fronte ir vis da nė viena pu
Francuzijoj, išlipo daug ru kiečius neatsilaiko?”
miestą taikė, tai visiems jau sė negali paimti viršaus.
sų kariumenės. Rusai esą! . Ištikrujų,
_
... šita_rusų ekspe*
buvo žinoma, tečiaus kad jie Atakomis eina tai viena tai
siunčiami francuzams į tai- dicija Francuzijon išrodo
taip greitai ir lengvai butų kita pusė. Užpuolimai da
ką Verdunui ginti. Vyriau- tikra misterija. Vyriausia
jį paėmę, tai nesinorėjo ti romi prieš užpuolimus. Iš
sis francuzų armijos vadas francuzų kariumenės vakėti, nes priešpaskutinės ži abiejų pusių kanuolės griaugenerolas Žofras išleido ši- das gen. Žofras savo pranenios
sakė, kad rusai nuo ja dieną ir naktį. Šoviniai
ar;\ -'S
tokį pranešimą:
jI Šime sako, kad rusai atvaTrebizondo randasi da už 18 krinta, kaip degantis lietus.
f/ £
varstų ir Petrogradas buvo Apie gyvastį niekas nepai
„Ištikima imusų sujungi- žiavę „kovoti greta francuninkė Rusija, kurios armi zų,„ tuo tarpu koresponden
tik ką paskelbęs, kad prie so. Francuzai daro didžiau
tams
leista
pranešti,
kad
ši

jos jau kariauja taip šau
Trebizondo reikia tikėtis la-; sias pastangas, kad vokie
niai prieš Vokietiją, Austri ta ekspedicija neturi jokios
bai sunkios kovos, nes tur čius atmušus ir pastaromis
ją ir Turkiją, davė Francu- kariškos reikšmės. Rusai
iI kai prigabeno miestan labai dienomis kelias savo pozici
zijai daugiau prirodymų a- atvažiavę vien tik dėl paro
daug kareivių ir labai su- jas jau atsiėmė ir kelis šim
i drutino jo apielinkes. Bet tus vokiečių nelaisvėn paė
pie savo draugiškumą ir pa dymo draugiškų sątikių tar
rabant
Haumont
sišventimą bendram musų pe sąjungininkų. Mat, pa
štai ateina daugiau žinių ir mė. Vokiečiai iš savo pu
staruoju laiku Francuzijoj
labui.
pasirodo, kad Trebizondas sės vėla deda visas savo paSamogneu»
„Jos kareiviai, išrinkti pradėjo eiti paskalai, kad
ištikrujų jau rusų rankose. jiegas, kad iniciativą išlai
ievine
Rusijos
valdžios
tarpe
stip

kuonarsiausi iš jos armijos
Tą patvirtina pats Konstan kius savo rankose. Tuo tikir gabiausių oficierių vado ri atžagareivių partija pra
tinopolis. Oficijalis turkų ,slu vokečių kronprincas peouvemont
vaujami, dabar atvažiavo dėjo kovoti už atskirą taiką
Cham
pranešimas sako, kad Tre ! reitos sąvaitės pabaigoje
su vokiečiais. Šitie paskalai
kariauti musų eilėse.
bizondas buvo evakuotas 18 padarė keturis didelius už
„Priimkite juos kaip bro francuzų žmones nugąsdino,
balandžio. Mušis dėl šito puolimus Meuse upės vaka
ncourt
lius. Parodykit jiems kar nes. jeigu Rusija dabar su
miesto ėjo 7 dienas. Turkai ruose ir bandė tokį pat už
___
vokiečiais
susitaikytų,
tai
ščiausią užuojautą, kokią
priešinosi rusams nuo 11 ba puolimą padaryt Vaux rajo
tik jųs pučiate link’tų. kat- Vokietija visas savo spėkas
landžio.
Bet rusų spėkos ne. Tečiaus kiekvienoj vieicourt
rie apleidę savo šalį atva- iš Rusijos galėtų panaudoti
buvo daug didesnės, sako toj francuzai pasitiko vokieR Bos Bou/tus
žiuoja greta jus kovoti.
prieš franeuzus. Kad FranMontzeviile
Konstantinopolis, ir jie ata čius tokia baisia artilerijos
„Varde francuzų armijos euzijos žmones nuraminus,
kavo su negirdėtu narsumu. ir kulkasvaidžių ugnies au
aš sveikinu tuos Rusijos ofi- Francuzijon prisiųsta būrys
Turkams sunku buvo laiky dra, kad visas vokiečių pa
Thierville:
cierius, paoficierius ir ka- rusų kariumenės. kaipo pritis, nes tuo pačiu laiku rusų siryžimas nuėjo niekais.
lethelainville +
—
reivius, kurie išlipo dabar rodymą, kad Rusija savo sąlaivynas bombardavo juos
JL
Francuzijoj. Aš lenkiu gal- jungininkų neišsižada, bet
Viršutinis paveikslas parodo vokiečių kanuolę ties Verdunu. Apačioje yra žem- ir nuo jūrių. Turkai maty TURKAI SAKO, ANGLAI
vą prieš rusų vėliavas, ant. pasiryžus kovot išvien iki lapis. kuris parodo, kaip arti prie Verduno yra vokiečių linijos. Vokiečiai žingsnis dami, kad miestas turės pul NETEKO 4,000 VYRŲ.
kurių neužilgo bus užrašyta pat pabaigos,
ti, pradėjo jį evakuoti ir 181
po žingsnio vis artyn ir artyn prie tos tvirtovės slenka.
Turkai sako, kad mūšyje
■
Iš
kitos
vėl
pusės
nuo
vididelė musų pergalė.”
balandžio, po smarkaus mu-l prie
Tigro upės 17—18 ba
rusai iš- dūrio kovo Francuzijoj ėjo
Manoma, kad
I
VVILSONAS VĖL NU
KRITO 3,000 TURKŲ MŪ šio ties Kovata, turkai pa-l landžio anglai neteko nema
plaukė Francuzijon iš Ar paskalai, kad tenai atva
sitraukė, palikdami tik 6 se-! žiau kaip 4,000 kareivių,
Bomba sužeidė carą?
SIUNTĖ KAIZERIUI
ŠYJE
SU
ANGLAIS.
žiuos
iš
Vladivostoko
ant
changelsko uosto ant Baltų
nas kanuolės, ir tos pačios skaitant sužeistus ir užmuš
„ULTIMATUMĄ.”
Vokiečių užjūrio žinių
Apie turkų užpuolimą ant visiškai sugadintos.
jų (ne Baltijos) jūrių, nes 35-kių transportų stipri ru
tus. Beto, turkai sakosi at
prezidentas agentūra paskelbė, kad me- anglų 17 ir 18 balandžio
tai vienintelis liuosas Euro sų armija iš 100,000 karei Amerikos
!
sta
iš
austrų
orlaivio
bom

siėmę
iš anglų savo poziciją,
poj kelias, kuriuo Rusija da vių. Todėl nežinia, ar pri Wilsonas pereitoj sąvaitėj ba sužeidė rusų carą. Ca prie Tigro upės Londonas
paėmę
13 kulkasvaidžių, 3
BOMBARDAVO SOFIJĄ
bar gali susinešti su savo buvę dabar Francuzijon ru vėl nusiuntė kaizeriui „ulti ras buvo atvažavęs pietva išleido šitokį raportą:
oficierius ir 13 kareivių.
„Balandžio 17 ir 18 ant
sąjungininkais vakaruose. sai atvyko iš Vladivostoko, matumą,” kuriuo jisai gra karių frontan apžiūrėti
Iš ORO.
musų pozicijų prie Tigro Praėjusioj sąvaitėj du są
ar iš Archangelsko. Kiek jų sina pertrauksiąs visus di
kariumenę.
Netikėtai
ore
plomatiškus
santikius
su
i VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
KAIP FRANCUZAI PASI pribuvo, taipgi tikrai nie Vokietija (turbut ir „ultima pasirodė austrų orlaivis. ėjo atakomis apie 10,000 jungininkų orlaiviai bom
turkų. Jie ėjo tirštais bū bardavo Bulgarijos sostinę Anksti 25 balandžio rytą
kas, išskyrus vyriausybę,
TIKO RUSUS.
Nespėjo
rusai
susigriebti,
tumų
”
siuntinėjimą!),
jeiriais ir vienoj vietoj prasi
nežino. Telegramos rusų
ties Anglijos miestu LoweMarselles.— Apie 2 valan skaičių paduoda į 250,000 gu kaizerio valdžia nesi- kaip pradėjo sprogti bom mušė per musų liniją. Vien —Sofiją. Kaip sako pačių stoft pasirodė vokiečių lai
bulgarų oficijalis praneši
dą po pietų, 20-tą balandžio kareivių, bet
šitą skaitlinę liausi savo submarinais bos. Sustatyta į eiles kariu- tik ties viena musų brigada, mas, vienas orlaivis metė vynas ir pradėjo šaudyt.
I
dieną, didžiausia minia žmo turbut reikėtų kelis kartus skandinus neutralių, o ypač ■menė didžiausioj panikoj iš- 500 jardų fronte, mes paskui Sofijos priemiestyje dvi Priešininką užpuolė anglų
nių ir daugybė korespon sumažint. Šiaip ar taip, Amerikos kapitalistų, laivų. , bėgiojo į visas puses. Viena priskaitėm apie 1,500 užmu bimbi. Viena bomba nupuo lengvieji skraiduoliai ir nai
Amerikos
džingojistų . bombos skeveldra pataikė štų turkų. Toliau nuo musų
dentų iš visų Francuzijos pribuvę Francuzijon rusai,
lė ant mokyklos, kita ant kintojai. Mušvs tęsėsi 20
kraštų susirinko pažiūrėti jei tikėti telegramoms, jau spauda rėkauja apie šitą carui ir skaudžiai jį sužeidė. pozicijų visa žemė buvo už vasarnamio.
triobos li minutų *r vokiečiai pasiWilsono „ultimatumą” kaip Su caru buvo pietvakarių klota turkų lavonais. Jie ir kos sugriautos.AbiKitas
rusų išlipant iš laivų, žinia siunčiami prie Verduno.
oriai-įraukė. Anglų 3 laivai liapie koki labai svarbų daly fronto vadas gen. Brusilo- dabar guli da nelaidoti. Ap vis paleido į miestą tukstanapie pribuvimą rusų aplėkė
_^sugadinti._~ Mieste už
uz-
miestą žaibo greitumu ir BESIMELSDAMAS IŠĖJO ką. Kalba net apie karę su vas. Caras davęs jam vėjo skaitoma, kad iš 17 į 18 ba čius lapelių, kuriuose prane I mušta 4 žmonės.
Vokietija. Tik kažin kaip už neatsargumą. Tas atsi- landžio naktį turkų buvo
francuzai sveikino rusus su
I
JO Iš PROTO.
jie tą karę norėtų pradėti, tiko Ivanco kaime, prie užmušta daugiau kaip 3,000 šama, kaip rusai paėmė tur i Francuzijon pribuvo da
didžiausiu
entuzijazmu.
Keliose vietose užpuolimą kų tvirtovę Erzerumą.
Valdžia iš savo pusės taipgi Haverhill, Mass.— Tūlas kad jie vieno Vilios negali Dniestro upės.
daugiau rusų. Jie siunčia
G.
Hayette,
karštas
katali

paimti.
! vedė vokiečiai ir daug jų bu
padarė viską, kad iš to atsi
mi prie Verduno.
tikimo padarius kuodidžiau- kas, besimelsdamas švento Vokietija kol kas da nieko ITALŲ ORLAIVIAI METĖ vo užmušta. Turkai turbut PRIE VERDUNO JAU I
I AUSTRŲ MIESTĄ
manė, kad šita anglų pozici
sią demonstraciją. Rusams Juozo katalikų bažnyčioj, iš Wilsonui neatsakė.
Iš 24 į 25 balandžio fran
ėjo
iš
proto.
Reikėjo
šaukti
29
BOMBAS.
FRANCUZAI DARO
ja yra upės potviniu izoliuo
pasitikti buvo pašaukta ke
cuzai
atmušė 3 vokiečių už
UŽPUOLIMUS.
Austrai praneša, kad pra ta ir nutarė iš tos progos pa
liatas pulkų su muzika, at policiją, kad jį suvaldytų. PORTUGALIJA IŠVARO
puolimus prie Verduno.
VOKIEČIUS.
ėjusį ketvergą septyni italų sinaudoti. Bet jie skaudžiai
važiavo paties vyriausiojo Policija nugabeno jį iš baž
Praėjusioj
sąvaitėj,
20
ba
—
karvedžio Žofro pasiuntinys nyčios stačiai už geležinių Visiems vokiečiams Por orlaiviai metė į Triesto mie apsigavo, nes kaip tik tuo landžio, prie Verduno fran Dedegačo mieste išlėkė į
gen. Gerinąs ir kariškasis grotų.
tugalijoj pranešta, kad į stą 29 bombas ir užmušė 9 laiku anglams pribuvo stip cuzai pradėjo jau ofensivą. padanges vokiečių ginklų
Marselės miesto gubernato
Karės vadovyba sako, kad fabriką. Žuvo daug žmonių.
penkias dienas jie išsikraus žmones, iš kurių 5 buvo vai ri pagalba.”
VOKIETIJA
IMA
JAU
17
rius. Muzika griovė visą
ant dešiniojo Meuse upės
tytų. Bet tinkamo kariu- kai.
METŲ VAIKUS.
laiką Marselietę ir tautiškus
ANGLIJA KASDIENA
kranto jie paėmė dalį vokie Anglų laivynas smarkiai
menei amžiaus Vokietijos
rusų himnus, o minia be per Iš Paryžiaus pranešama, valdiniai sulaikomi ir gabe PASKANDINO NORVE
NETENKA 35 OFICIE- čių apkasų, užėmė jų pyli bombarduoja vokiečių pozi
GŲ LAIVĄ.
traukos plojo rankomis ir kad Vokietija pašaukė jau nami ant Aerciera salos. Vi
RIŲ.
mą ir suėmė 10 vokiečių ofi cijas Belgijos pajurėj.
šaukė: „Lai gyvuoja sąjun 17 metų amžiaus vaikus, ku sos komercinės transakcijos
Pereitoj subatoj vokiečių
Nuo karės pradžios Ang cierių, 16 paoficierių ir 214
gininkai!” Su tokia proce riems ramybės laiku reikė su Vokietija pertrauktos. submarinas
paskandino lija neteko jau 25,000 oficie- kareivių. Beto francuzams Vokiečių orlaiviai metė
sija nulydėjo rusų kariume tų stoti kariumenėn tik 1919 Išrodo, kad Portu gabi? ren norvegų laivą. Žmonės iš rių su viršum, kas reiškia teko keliolika kulkasvaidžių keliasdešimts bombų į Dvin
nę iki pat kazarmių.
metuose.
giasi į karę su Vokietija.
gelbėti.
apie 35 oficieriai ant dienos. ir truputis karės medegos. ską.
■>-•••* k. .

nes Mylėtojų Draugiją, ar ninkas Haxthausenas, beke
jos buvusią ar dabartinę jos liaudamas po Rusiją 1840 m.
Jeigu p. Bulota ir butų
centro valdybą grafte ir ko Bet jis nesuprato savo suse
taip padaręs, tai kasgi tame
rupcijoj. Tuos prirodymus] kimo, jei žiūrėti į jį iš isto
peiktino? Bet jis to visai
bukite malonus pilnai pa riškojo atžvilgio. Jis manė,
Iš JŲ DARBŲ PAŽINKI nedarė.
P-nas Bagočius,
talpinti savo laikraštij to jog Rusijos "miras” (mir—
TE JUOS.
kuris tose prakalbose taipgi
marka, mergė)— tai įsikū
kioj pačioj vietoj.
Kada mes rašom laikraš dalyvavo, davė mums šitokį
2) Jeigu Tamistos tų pri nijusi Sen-Simono utopija,
čiuose arba sakom prakal paaiškinimą: p. Bulota kal
rodymų neturit ir negalit jų kuri tais laikais buvo labai
bose, kad musų klerikalai bėjo vien tik apie Lietuvos
paskelbti, tai tokiam atsiti madoj.
arba, stačiai pasakius, kuni žmonių vargus ir reikalą
kime Tamistos teiksitės taip Kiek laiko praslinkus nuo
gai visuomet varo tamsią juos šelpti. Apie sujieškojipat vienam iš artimiausių Haxthauseno susekimo, vėl
"Keleivio” numerių, sykiu liko rastas rusų "miras."
politiką; kad Lietuvos gel mą giminių jisai nė neužsi
su šiuomi laišku, savo netei Jo atradėjais buvo Bakunibėjimas jiems visai nerupi; minė, o juo labiau jokių
singus užmetimus atitaisyti nas ir kiti rusiški liberalai.
kad artimo meilė ir dora blankų nedalijo, žodžiu sa
pas juos tik ant liežuvio ; kant, ką kun. Kemėšio laik
ir už padarytą skriaudą at Bet nežiūrint į savo neapri
kad ištikruju jie yra dideli raštis rašo, to visai nebuvo.
siprašyti.
buotą anarchizmą, taip Babegėdžiai ir nešvarus politi Tik baigiant p. Bagočiui
To Tamistoms nepada kuninas, taip jo rusiški mo
rius, Tėvynės Mylėtojų Dr- kiniai buvo šovinistais (iš
kieriai; kad jie visuomet y- kalbą vienas žmogus atsi
ra pasiryžę griauti kad ir stojo ir paklausė, kokiu bu
jos Centro Valdyba yra pa nacionalistiško atžvilgio),ir
švenčiausi visuomenės dar du galima butų susinešti su
siryžus rekomenduoti bu jie užtai apskelbė, jog slavai
pasilikusiais
Lietuvoje
tė

siančiam šiais metai T.M.D. buvo privilegijuota rasė,
bą, jei tik garbė už tą darbą
pripuola ne jiems; kada mes vais. Bagočius tam žmo
seimui, idant jis apsvarsty kuriai lemta vesti žmoniją
sakom, jog musų dvasiškija gui paaiškino, kad tiesiog
tų Tamistų virš minėtą pa progreso keliu. Jie skelbė,
yra didžiausia vienybės ar susirašyti su Lietuvos žmo
sielgimą ir surastų tinka-' jog "mirui,” kuris ištikruju
dytoja ir neapykantos kur nėmis dabar negalima; su
mus budus apgininiui Tėvy yra, kaip mes dabar žinom,
stytoja. tai daugelis tamsių žinoti apie savo gimines ga
nės Mylėtojų Draugijos ge pi nubuvusia ir jau savo am" i tankiai nenori
lima tiktai per vokiečių po
žmonelių
ro vardo.
žį atgyvenusia nuosavybės
m•
mums tikėti. Sako, 'jus licijos departamentą Berly atkallbėti? Ar-gi tai krikš
Su pagarba
forma, — jie skelbė, jog tam
ne.
Rašyti
reikia
vokiškai
Dr.A.
Žimontas,
šmeižiat kunigėlius.
"mirui" priklauso ateitis,
čioniška melsties iš malda
Kas netiki musų žodžiams, ir laišką siųsti per Suv. Val knygės ir jos įgijimui leisti
D.M.D. Prezid. tai yra, sulig aklų anarchispinigus, kada čia-pat. po šo
tegul tas pasižiūri, kaip ku stijų ambasadorių Berlyne.
J. Žemantauskas,
tiškų šovinistų (tautininkišnu.
badu
miršta
artimas?
”
1
Berlyno
policija
nusiunčia
nigai griauja Lietuvos šel
Centralins Sekr. ku žvilgsniu) vakarų tauNors tuomet Miasojedo
Apie
Miasojedovą,
di

Gi šitą sarkastišką Kemė
pimo darbą. Štai kunigų užklausimą vokiečių polici
A. J. Povilaika,
vas galiūnų ir liko išteisin
1 toms pasilieka tik vienas ke
šio
priedą, kad jo skaityto džiausi Rusijos išdaviką, tas, tečiaus caras ėmė abe
organe "Drauge” (Nr. 15) jai Lietuvoj ir iš tenai gau
Centralinis
Iždin.
lias: panaikinti savo civili
buvo jau nemaža rašyta,
na atsakymą. Šitokiu budu jai nuspręstų, kas pabėgė bet vis tai buvo trumpos ži joti apie Miasojedovo išti Centralė T.M.D. valdyba zaciją ir pradėti gyventi ru
rašoma:
"Bulotai nesiseka.
Ačiū "Keleivio" agentūra keliems liams geriau, maldaknygė
kimybę, ir slapta pastatė klaidingai suprato dalyką. siško valstiečio gyvenimu.
Dievui žmonės jau suprato, jau
ar dinamitas, kuri, anot jo, nutės. Vienas laikraštis da tokius, kurie prižiūrėtų Tas, kas tilpo jos minimam
gimines
su
j
ieškojo.
Tankiai būna sunkiau pakas per paukščiai tie nauji
socialistai velytų alkaniems bar paduoda platesnių apie Miasojedovo veikimą.
Tuomet
žmogus
pradėjo
"Kel."
numeryje,
nebuvo
tėmvti tą. kas po pat akių
Lietuvos svečiai: Andrius Bu
jį žinių. Tenai rašoma taip:
Pradžioje
kovo
1915
m.
lota. žemaitė ir Bulotienė. prašyt, kad ir jo namiškius žmonėms, "Tėvynė" pavadi
joks
užsipuolimas
arba
nie

guli.
Padėkim. HaxthauseNuo pat karės pradžios
Užjautimo jiems jau nėra, sujieškotų. Bagočius atsa na "pagonišku cinizmu."
Miasojedovas
buvo
sugau

kinimas
T.
M.
Draugijos.
nas
pamatęs
rusišką "mi
"Kiek nešvarumo, koks ste iki balandžio 1915 metų, vi
žmonės jiems nepritaria, ka kė. kad dabar jis neturi lai
tas.
Jam
prirodyta,
kad
jis
Tenai
buvo
išreikštas
pagei

rą," visai nepatėmijo, jog
bėtinas katalikų kunigo sąži durinių dalykų ministerijoj
lėdojimas nesiseka."
ko viską užsirašyti, todėl
Miasoje- davimas, kad T. M. Draugi toki pat dalykai dedasi ir
nės lankumas. koks pagoniš policijos departamente bu tikrai išdavikas.
Tas išspausdinta didžio padavė žmogui tam tikrą kas cinizmas!”
vo pats išdavikų lizdas. Iš dovą pakorė 3 balandžio joj butų pagerinta vidurinė Germanijoj " (Vokietijoj),
mis raidėmis, uždėta sprin- blanką, liepė ją išpildyt ir
1915 m.
tvarka, kad apie knygų lei kur randasi įvairios "mar
dinis antgalvis ir Įdėta žy prisiųsti "Keleivio” agentū AMERIKOS VOKIEČIAI davikai buvo palaikomi pa Kad taip žandarų oficie- dimą tartų visa draugija, o kės" liekanos. Nepatėmijęs
čių didžiųjų rusų galiūnų.
miausioj vietoj, kaipo svar rai. Tuo tarpu p. Bulota
ATSTATYS RAGAI
Iš išdavikų labiausiai pra rius išdavinėjo vokiečiams ne keli asmenis, žodžiu sa to, tas Prūsijos valdininkas
biausia žinia. Džiaugsmas rinko nukentėjusiems nuo
NĘ.
slaptuosius dokumentus, ar kant, tenai buvo išreikštas irgi tvirtino, jog bendrinis
tiems jėzuitams neišpasaky karės aukas ir apie tą pasi "Laisvėj• ••” randam išspau garsėjo Miasojedovas.
mijos užpakalyje stengtasi noras, kad šita draugija ne
— tai slaviškos
Miasojedovas buvo žan sunaikinti ginklų dirbtu štų kuodaugiausia musų vi gyvenimas
tas, kad "kalėdojimas nesi kalbėjimą tarp p. Bagočiaus sdintą šitokią žinią:
rasės ypatybė. 0 verta bu
seka,” kad "žmonės aukų ir to žmogaus nė girdėti ne
"Profesorius Eugen Kue’n- darų oficierius ir oficieriu ves. Kas tie tokie buvo, ku suomenei naudos, kad iš jos vo atkreipti atydą! Jug net
nemann rašo New Yorko ’The vienos parubežinės briga rie sprogdino ginklų fabri butų prašalinta tamsi poli
rinkimui nepritaria." "A- girdėjo.
žodžiai "mir” ir "markė”
čiu Dievui," sako musų ku Matote, kaip begėdiškai Vatherland’ (vokiečių laikra dos.
kus.
nesusekta.
Tik
žino

tika.
kad
be
narių
žinios
ir
paeina nuo tos-pat šaknies,
štis anglu kalboj), jog Ame
nigėlių organas, kad badau kunigų laikraštis meluoja!
Pakeltas į karės ministe- ma, jog tai buvo Rusijos po- pritarimo niekas nebūtų da kaip lygiai ir lietuvių (seno
rikos vokiečiams išpuola gar
jantieji Lietuvos žmonės ne Ir da primelavęs klausia:
bė atstatyti Prūsų Lietuvos rio Suchomlinovo adjutan licistai.
roma. kad nebūtų pamato bės) "mergė.”
gaus pašalpos.
"Kas gi tai per biznis? Ar miesteli Ragainę (visai netoli tus, Miasojedovas buvo de Jie išsprogdino didžiausią visokiems paskalams apie
Kiek vėliau Maueris priPaskutinis latras, pasku švarus jisai?” Patį P- Bu Tilžės). Amerikoj gyvuoja šimtosios armijos štabo ofi Rusijos ginklų
dirbtuvę "graftą,” "korrupciją” ir tt. rodė, jog germanai seniau
tinis išgama gėdytųsi tą pa lotą vadina "neaiškiu cicili- ’East Prussia Relief Fund' ir cieriu.
Obuchovo fabriką 12 balan Paskui, kamgi tas vaikiš pergyveno
kolektyviškos
tasai fondas rūpinsis Ragainės
sakyti, ką pasakė lietuviškų kų biznio rėmėju."
Ten
bebūdamas,
jis
turė

džio
1915 , kur žuvo ne vien kas reikalavimas prirody nuosavybės formos laikus;
atstatymu, nes ją labai nutekunigų laikraštis.
Šitokių pavyzdžių, šito riojo rusai laike savo antro jo savo rankose visus slap daugybės amuncijos, bet ir mų apie "graftą?” Juk tas
laiko praslinkus
Jeigu ir ištiesų aukų rin kios dumblinos kunigų poli Įsiveržimo Prūsų Lietuvon. tuosius štabo dokumentus ir pusantro tūkstančio darbi iau senai prirodyta. Ofici- i šiek-tiek
daugybė
tyrinėtojų susekė
"Įvairus Vokietijos miestai įsakymus ne vien rusų, bet ninkų.
kimas nesisektų, tai tik tikos galima butų nurodyt
jaliam
T.M.D.
organe
"Vie

šeimynišką
kolektivizmą
ir valsčiai pasižadėjo savo ir francuzų kariškosios vy
džiaugtis iš to nebūtų ko. labai, labai daug, bet mums
Tokiose
aplinkybėse
sun

nybėj
Lietuvninkų
”
aiškiai
pas įvairias tautas ir įvai
lėšomis atstatyti tą ar kitą
Bet ištikruju gi taip visai rodos, kad jau ir iš tų kelių Prūsų
ku kariauti, o dar sunkiau buvo paskelbta, kad kalti riose šalyse. Tas pat koLietuvos miesteli ar riausybės.
nėra. Ikišiol aukų rinkimas darbelių juos galima pui sodžių, nukentėjusius nuo ka Tuos rusų ir francuzų nugalėti.
ninkas su draugija jau atsi lektivizmas kadaisi buvo ir
eina puikiai ir žmonės pri kiai pažinti.
rės. Tame darbe dalyvauja planus jis išduodavo vokie
lygino, užmokėdamas jai 50 pas lietuvius. Apie tai pla
patsai kaizeris. Nusamdyti čiams. Tai parodo doku
ima svečius kuoširdingiaudolerių. Jeigu jau jūsų, po čiau bus mano rašte "seno
geriausi architektai, kad iš mentai. atrastieji prie jo.
sia. Štai So. Bostone vieno GERA PARAMA LIETU
nuliai, tokia trumpa atmin vės lietuviai ir kitos tau
Laiškas Redakcijai. tis,
kelti griuvėsius gyvenimam
se tik prakalbose surinkta
Jo
paskutinioji
gromata
bu

tai peržiūrėkite savo tos.”
Prusu Lietuva dabar bus šva
arti $400, Cambridge’uje VIAMS PO VOKIEČIU.. i resnė. negu ji buvo ligi ka vo rašyta vokiečių vadui
protokolus,
peržiūrėkite or Bet pasirodo, jog Haxt$100 suvirsimi, Norvvoode Lietuvos Šelpimo^ Fondo
rės.
Hindenburgui.i. Toje groma- t
ganą. o tenai rasite visus hausenas ne pirmas susekė
Chicago, III.
"Amerikos vokiečiams iš toįe Miasojedovas sveikina
$100 su viršum, Worcestery- pirmininkas drg. K. Gugis
Kovo 29. 1916. prirodymus.
kolektivizmą. Anglų val
šitokį įnešimą:
puolė garbė atstatyti Ragai Hindenburgą už nugalėji
je $300 su viršum, Montelloj nudarė
Nereikia
laužtis
i
atviras
"Kadangi Vokieti jos val
nės miesteli ir pavietą. Sa
Keleivis Publ. Co.
dininkai iš Indijos minėjo
$400 su viršum. Per pen džia, per Chicagos Vokišką
duris!
"Kel.” Red. apie tos senobinės nuosavy
koma. jog 4.000 ragainiečių mą rusų prie Mozūrų ežerų.
28
W.
Broadvvay,
kias prakalbas surinkta a- jį Konsulatą, apsiima ir gva- tapo navilkta rusais Į SiberiGenerolas Ruskis vedė
So. Boston, Mass.
bės formos gyvavimą, patėpie $1,300. Vadinas, kuni
rantuoja pristatyti pinigus,
ją. Pavietas labai išpusty šiaurvakarinę rusų armijos
mytą jiems pavestose in
tas. Manoma prie istorišku dalį. Jis labai stebėjos, ko Tamistos:—
gų organas pats "nepasise pasiųstus per tą Įstaigą
I
diškose
provincijose.
Bet
žmonėms,
gyvenantiems
vo

Ragainės tradicijų pridurti kiu budu vokiečiai sužino
Tamistos leidžiamam laikimą" prasimano ir sako
kiečių užimtoj Didžiojoj Lie
ką-nors
charakteristiškai
ajų
išradimai,
pražuvę
tarp
kraštyje "Keleivyje” 1915
užtai "Ačiū Dievui." Išei
tuvoj, arba atsitikime, jeigu 1 merikoniško.
Taip, dauge visus jo planus. Jis pra m. No. 51 ant 2 lapo tilpo re
oficijališkų pranešimų ne
na. kad čia jau pats Dievas adresato nerastų, grąžinti
L
lis Ragainės gatvių bus pava dėjo įtarioti Miasojedovą
buvo apskelbti.
daro taip, kad aukų rinki
Dilnai siųstąją sumą siuntė
dinta New York. Mihvaukee, ir jį apskundė ministeriui dakcijos straipsnis apie T.
Kada šį klausimą pradėta
M. D., kuriame Tamistų re
mas nukentėjusiems nuo ka jui. todėl žinodamas, kad te St. Louis. Chicago. Cincinna- Suchomlinovui.
nai
ūmi
pagalba
reikalinga,
nuodugniau
tai
ti,
Cleveand
ir
Detroit
var

rės žmonėms nesisektų, nes
Bet Miasojedovas skaitės dakcija tvirtino, buk Tėvy (Medega iš P. Lafargo.) pasirodė, jog nagrinėti,
įnešu,
kad
M.
Beržiškos
var

dais."
ir XVIII šimt
nės Mylėtojų Draugijoj esąs
kitaip
««
n?* kamgi sakyti jam du butų pasiųsta tuojaus Jeigu taip, tai vokiečiai, karštu rusų tautininku ir ; ar buvęs graftas ir korupci Juristai, politikai, filoso mečio rašėjams nebuvo sve
aciu;
per Chicagos Vokiškąjį Kon matyt, tikisi Prūsų Lietuvą dideliu
fai ir tikėjimiški reformato timos žinios apie kolektivišRusijos carizmo
i
jaKaip matot, kunigai val sulatą S5.000.00.
riai tankiai ginčijasi apie
šalininku.
Gi
Ruskis
gene

"Jeigu dėl nepermatomų pasilaikyt po savim.
Kadangi tokie sunkus įta- neapribuotą privatinės nuo kos nuosavybės formą. Apie
kioja tą Dievą visur, kur tik
rolas
tokios
garbės
neturė

toj valandoj kokių nors prie
nuosavybės formą rašė
jie nori nešvarų darbą at
Tie begali šią
jo. Dėlto ministeris išteisi 1 rimai, ypatingai ant tokios savybės teisę.
žasčių viršminėtą sumą nega
MOKINA RIMTUMO.
Aussy,
Volney, Thaneois de
kaip Tėvynės niai ginčai nuolat užsibaig
likti. Jie nori užkenkti Bu lima butų pasiųsti vardu 51.
no išdaviką Miasojedovą, o draugijos,
"Tėvynė
”
rašo:
Bet
i Mylėtojų Draugija, meta j davo tokiais pat išvedimais: Neufchateau ir kiti.
lotai aukų rinkime ir tuo
Beržiškos, tai jas siųsti Jono
"Vis su tendencija.— Nese nukaitino generolą Ruski.
jiems
visiems
tai
išrodė
vien
jaus skelbia, kad pats Die Vileišio arba Dr. Stasio Ma nai atvyko Amerikon p. Bulo Ruskis tuo laiku jau bu juodą šešėlį ant draugijos nuosavybės
pamate guli nesąmone ir keistu anar
vas jam priešingas. O jei tulaičio vardu, kad viršminė- ta. Kaip žinome, jis atvyko vo pagarsėjęs, nugalėdamas ’ Centro Valdybos, labai nu prievarta,
bet
metai ir
ypatos augščiau minėtą
pakviestas Liet, šelpimo Fon austrus prie Lvovo.
žemina draugijos gerą var amžiai betvarkydami viską, chizmu,— dalyku, ką netin
gu taip, tai čia jau nereikia tos
sumą perduotų "Gydymo ir
ka prie jų laikų.
do iždininko ir sekretorės. Ir
nė aiškinti, kad žmonės, ku Maitinimo Draugijai” arba
Tos garbės Ruskiui ėmė dą visuomenės akįse ir daro papuošė ir pašventino ją.
štai vienas musų laikraščių.
Be to, apie kolektivišką
re bijosi Dievo, negali jo panašiai kitai draugijai tu 'Vienybė Lietuvninkų.’ kur užvvdėti patįs didieji rusų skriaudą jos legališkam plė- Niekam iš jų net neateidavo
nuosavybę
nemaža medegos
rinčiai tą patį tikslą, arba pa
prakalbose aukauti.
tiktai savo špaltose mini Bu generolai. Prasidėjo intri tojimuisi, tai tokie įtarimai i galvą nuosavybės praeitį
Kun. Kemėšio vedamas našų.”
lotos vardą, visur prideda 'so gos. Ruskis užsitraukė ne neturi būti be prirodymų. tyrinėti
istorišku budu. galima rasti senovės Rymo
"Laisvė
”
šitam
įnešimui
cialistų
pakviestas,
’
'socialis

Todėl
mes
tikimės,
kad
Ta

"Darbininkas” taipgi daro
malonę pagalios didžiojo
Mokslinčiai, ką tardė žmo ir Grekijos rašėjų raštuose.
tų
fondo
pakviestas.
’
Iš šitų kelių pavyzdžių
mistos minėtiems užmeti
viską, kad pažeminus Bu- karštai pritaria. Ji rašo:
”Kam reikalinga ir kam kunigaikš. Mikaloj'aus. Šis mams privalėjote turėti po nijos pirmvneigą, besirem mes matom, kaip sunkiai
"Iš žinių, kurios ateina iš
lotus ir tuomi pakenkus au Lietuvos,
įtikėjo išdavikui
dami filosofiška pasaulžvalnaudinga tokia tendencija?” labiau
mes pilnai patyrėm,
ranka
tikrus
prirodymus,
kų rinkimui. Kad tą pur kad ten pinigų reikia, baisiai
Miasojedovui,
negu
pagar

ga, jei kas-nors pastūmė prisieina praskinti sau ke
"Bepartyviškos partijos”
viną tikslą atsiekus, jisaj reikia. Nusiųsdami Lietuvon organui tokia pamoka labai sėjusiam savo darbais ge ! kad Tėvynės Ml. Dr-joj išti- tų juos prie istoriškojo nuo lias naujiems išradimams,
jkro yra, ar buvo tas, kame savybės plėtojimosi tyrinė naujiems moksliškiems su
atmetė i šalį gėdą, spiovė $5.000 mes vienu sykiu užda reikalinga, tik vargiai jis nerolui Ruskiui.
rysim
bumą
tautininkams
ir
sekimams, jei jie griežtai
ant doros, o ėmėsi melo.
Miasojedovas liko savo [ją apskundėt.
jimo, vien pamatytum,
jog:
klerikalams, kurie nesiliauja jos paklausys.
1
’
J. I prieštarauja turiniui to ofi46-tam numeryje jis rašo:
Tėvynės
Mylėtojų
Drau

vietoje, o Ruskis keturiems
jie taip žemai puolę, kad net
sieloties dėl L. š. F. suaukau”Iš Athol. Mass. gauname
gijos
Centro
Valdyba,
nesimėnesiam
liko
prašalintas.
užsiima
materijalinėmis cijalio mokslo, kuris prisi
tų pinigų. Tuomet aukos L. MOTERŲ LAIMĖJIMAS
žinią, jog A. Bulota per savo
Š. F. plauks dar gausiau."
Miasojedovas žinojo, ko jausdama kalta minėtame žmonijos ir jos visuomenės taikęs prie viešpataujančių
NORVEGIJOJ.
prakalbas raginęs žmones
reikalų ir idėjų. Tik
Žinoma, nereikia manyti,
Norvegijoj parlamentas kius galingus jis turi pe- [užmetime, podraug norėda- pusėmis. Taip dar fanatiš klesų
kreipties i 'Keleivio’ agentūrą
tuomet
mokslas liks laisvu,
tiems, kurie norį surasti savo kad klerikalams ir tautinin priėmė 91 balsu prieš 14 ine-; čius: už jį stoja didysis ' ma apginti T.M.D. gerą var- ki musų mokslinčiai! Ir negimines, gyvenančius po vo kams, kurie užsipola ant L. Šimą, reikalaujantį pataisy- kunigaikštis Mikalojus, jo j dą, yra priversta duoti Tam- dyvai, beveik ligi paskuti tik tuomet jis liks tikru mo
kiečiu. arba pabėgusius Į gi Š. F. už "laikymą Bostone mo Norvegijos konstituci- prieteliu yra karės minis- Į stoms sekančius reikalavi- nių laikų istorikai ir ekono kslu, kada perstos tarnauti
lumą Rusijos. Jis dalines ten
jmus:
mistai net nemanė, jog netik išnaudotojų reikalams
tam tikras blankas su išspau aukų,” taip jau rupi žmonių jos skirmį. sulyg kurio mo-,teris Suchomlinovas, jį re1) Tamistos teiksitės pa seniau buvo, bet jog ir jų
Z. A.
sdintais 'Keleivio’ agentūros sušelpimas. Jiems rupi tik terims turi būt pripažintos mia galingas vidaus dalyadresais ir drąsinęs, kad ne L. š. Fondo niekinimas, kad teisės. l^džiančios ir mote- kų ministeris Maklakovas. talpinti savo laikraščio ar- laikuose dar rasdavosi kobijotu siųsti savo dolerinių i kuo mažiausia žmonės jam rims užimti vietą valstybės Tokius užtarytojus turėda- [timiausiam numery šitą at- lektiviška (bendrai-kommutą agentūrą, nes esą nors ir aukautų. Jie nesiliaus loję taryboj.
Mokslinčiai apskaito mu
Norvegijos m<»o,
mas, Miasojedovas manė ■virą laišką ir
uuji/uj. Taigi nuivcgijua
*» paaiškinsite, : nistiška) nuosavybė.
bedieviška redakcija, bet jų
Su
kolektivišką
nuosavysu
žemės amžių nuo 10 iki
ant
L.
š.
Fondo
ir
tada,
ka-imoterįs
dabar
jau
turės
pilgalįs
daryti,
kas
tik
jam
kokiais^
prirodymais
remdatikėjimo
nesugriausianti.
miesi
Jus
apkaltinot
Tėvybe
susidūrė
Prūsijos
valdi40
milijonų
metų.
t ’ ’ \
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Daugelis žmonių tas blankas da pinigai visi bus išsiųsti, nai lygias pilietiškas teises, patinka.
ėmę. Kas-gi tai per biznis?
Ar švarus jisai?”

"burdingieriai” ir todėl ne
privalo prieš savo "šeimi
Kemėšio organas andai Iš visų iki šiol spaudoje ninką" šiauštis?
Kur dėsis kun. Olšauskas,
atsiliepė, kam socialistai tilpusių žinių matyt, kad
,
”
Bože
caria chrani” giedoji
kritikuoją klerikalų draugi vokiečiai už jokius pinigus ;
ją už eikvojimą pinigų mal nesutiks sugrąžinti carui mo specialistas?
dėsis lietuvių "užsie
daknygėms leisti. Girdi:
užkariautą Lietuvą. Tą ai nioKur
ministeris,
” "tarptautiš"Visa socialistų spauda bai
siausiai pasipiktino, kada škiai pasakė ir Vokietijos kų tiesų advokatas” ir "dak
Lietuvių
Draugija nutarė kancleris paskutinėj savo taras” Gabrys, kuris nuola
tarp kitų dalykų parūpinti kalboj Reichstage: "Vokie
pabėgėliams maldaknygių... čių užkariauta Lenkija ir tos šaukė aukų Lietuvai
"...jie daug geriau aprūpins Pabaltijos provincijos nie i gelbėt nuo Prūsų ”pavojaus?
lietuvių
dvasią... visokiais
Smitais ir Macochais. o taip kados negali būt sugrąžin
Kur dėsis visi šitie caropat instrukcijomis, kaip dirb tos carui atgal!”
filai,
jeigu caro valdžia bus
Jeigu taip, jeigu Lietuva ant visados
ti dinamitą ir dvokiančius gaiš Lietuvos išpo caro bizunu daugiau jau
ZUS...”
• grūsta ?
"Tėvynė” pastebi, kad — negrįžš, tai klausimas kįla,
"Teisybę pasakius, tuo fak kur dėsis tuomet p. Yčas,
tu pasipiktino ne tik socialis užsitarnavęs nuo caro me 24,922.062 KATALIKŲ PO
tų spauda, bet ir pats katali dalį už rankon bučiavimą?
AMERIKOS VĖLIAVA.
kų laikraštis 'Katalikas.’ Bet
Kur dėsis su tokiu pat
ar yra kuo pasipiktinti? Juk
Sulvg išleisto dabar "CathDraugija
Nukentėjusiems medaliu kun. Laukaitis ir
olic
Directory,” Suvienytose
šelpti savo atskaitose sako visa eilė kitų jam panašių
Valstijose ir jų teritorijose
šelpianti apie 65.000 pabėgė "kramolos naikintojų?"
lių ir nėšelpianti 135.000, iš
Kur dėsis lietuviškojo kle išviso yra 24.922.062 katali
simėčiusiu po Rusijos mies
kai. kas reiškia, jog ant pen
tus. Delko nėra šelpiami tie ro lyderis kun. Dambraus kių šios šalies gyventojų iš
135.000? Kas svarbiau, ar kas, apskelbęs urbi et urbi,
alkaną papenėti, ar poterius kad lietuviai yra tiktai caro puola tik vienas katalikas.
"PAGONIŠKAS CINIZ
MAS”

i

KUR DĖSIS MUSŲ
CAROFILAI?

Caro činovnikas išdavikas.

>

KEL EITIS

ffverųba ir Naikinima#
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Ir ant griuvėsių prakeiktų žudynių, socijalizmo dvasia iškils.

Gegužinė darbininkų švente

Budavotojai-architektai ir tą pergyvena — tik ne taip
Žodis „šventė” paprastoj jo prie solidarumo ir brolybės,
ir jų padėjėjai*iš mažų šmo trumpu laiku—viso pasaulio
prasmėj reiškia pasilsio, pa kuomet didesnės pasaulio
telių, iš gabalėlių, rišdami proletarijos organizacija,
silinksminimų ir užsimirši pusės žmonės ažuot broliš
juos i krūvą išbudavoja pui Internacionalas.
mo apie kasdieninius vargus kos rankos siunčia vieni ki
kų, daranti nuostabos ir pa Pasitraukus iš partijos
valandą. Bet musų darbi tiems šalto švino kulipkas;
| vienam-kitam nariui, ve, net
sigėrėjimo įspūdi, mūrą.
ninkiškoji šventė — diena ažuot broliško pasveikini
Pastatę brangią ir daug desėtkams, šimtams ir tūk
1-mos Gegužės turi visai ki mo — perkūnus ir nuodijanžmogaus triūso ir energijos stančiams, da nereiškia par
tą reiškimą. Tą šventę pa- čias dujas;; ažuot broliško
sueikvojusią triobą, rūpina tijos žuvimo. Į pasitrauku
vergtajai žmonijai nustatė glėbio — inamų ir šeimynų
si apsaugoti ją nuo ugnies siųjų stoja nauji.
ne viešpačiai iš savo miela- išdraskvmą
* ; ažuot suramiir sunaikinimo.
Socialistų Internacionalui
širdystės, kad davus ver nimo — ašaras, prakeiksmą
gams po sunkių darbų pa ir badą.
Musų visas pasaulis, tai Europinė karė buvo baisiu
smugiu,
bet
nuo
to
smūgio
ilsėti ir atitaisyti sunaikin Ne mes pagaminome tas
tik milžiniškas rinkius me
Internacionalas
tečiaus
netą energiją, reikalingą to baisias priežastis, dėlei ku
džiagos. Bet visa ta me
lesniam sunkiam darbui, rių visa tai dedasi. Bet jas
džiaga butų mums be ver subirės.
bet nustatė ją pačių paverg turėjo kas-nors pagaminti.
tės. jeigu nemokėtume ją Senoji Europa likosi iš
tųjų žmonių rūpestis apie Priežastis pagimdo aplinky
perdirbt taip kaip mums no mušta iš lygsvaros ekonomi
rytojų. Poetos žodžiais sa- bės, o aplinkybes pagamina
nių
ir
politikinių
sąlygų,
su

risi ir kaip musų būvio rei
kant:
ir nustato žmonių gyvenimo
kalai verčia.
Be žmogaus darytų kapitalizmo svstebūdas ir ekonominių santy
minties spėkos, nors su mos viešpatavimu pastarų
Rūpestis gimdė,
kių
sąlygos. Už tų būdų ir
jų
keliosdešimčio
metų
lai

krautume į krūvą visą branPriespauda auklėjo,
sąlygų kokybę atsako žmo
gintiniausią pasaulio mede- ku. Socialistiškas besiplėSvajonė rėdė,
nijos gyvenimo tvarkytojai!
gą, mes naudos iš to maža tojimas kuone visose Euro
Vargas penėjo.
turėtume.
Minties galybė pos valstybėse likosi suturė
Nors tos dienos sulaukus Nors ne darbo žmonės su
perkeičia medegos pavida tas ačiū išbujojusios pramodarbo žmonės meta savo rengė dabartinę karę, —
lus, spalvas, sudeda jos ele nijos susiskaldymui, ir milikasdieninį darbą — rods, nes jie nustumti šalin nuo
mentus krūvon ir padaro ją tarizmo molochui, kuris mi
tas nevisur daryt mums lei tvarkymo visuomenės gyve
pačią veikiančia jiega, šian lijonus darbininkų išplėšė iš
stina — nors perstoją rūkę nimo. — nors karė vedama
dien suvartojamą ypačiai socialistiškų politiškų parti
fabrikų kaminai ir užę-tar- ne už darbo žmonių reika
dėlei sunaikinimo to, ką jų ir ekonominių organiza
škę mašinos, atitraukus lus, bet ant mušiu lauko
žmogus su pagalba savo cijų, ir metė karei į nasrus.
mums nuo jų savo ranką, tai kraujas upėmis teka tik iš
Tad
pasakojama,
kad
socia

minties ir raumenų spėkos
vienok musų mintis, musų darbo žmonių krūtinių.
lizmas žuvo, nes karė sunai
subudavojo, įsteigė.
jausmai neperstoja būt var Tasai karštas, gyvas liau
kino
visa
tai,
ką
jis
sunkiu
ginami juodų rūpesčių apie dies išlietas kraujas mirkina
Socialistiškas judėjimas
savo
r.enuoalsiu
triusu
sune

rytojų, ir baimės dėl viešpa išdžiovintą dirvą, subrinkibudavoja ateities pasaulį.
čių rūstybės. Matant atgy na pasėtus tiesos grudus, iš
Mintis nešioja po mažą ply šė ir subudavojo.
Ar
ištikruju
karė,
kurią
jančios gamtos grožę ir ma-l kurių turi išsprogti ir išaug
telę naujų tiesų ir patyri
v
lonumą nors ir ištrūksta ti raudonas žiedas musų
mų, iš jų stato ateities šven surengė kapitalizmo plėtoji
r
v
musų minties spindulys ir ateinančios pergalės.
tyklą.
Budavojimas tam mosi sąlygos, ir kurią veda
tautinės
partijos,
pakirto
*
*
♦
nuskrenda į svajonių pasau
amžių architektui neyra
socializmui
pamatus?
Prieš
mus,
lietuvius
dar
lį, šaukdamas paskui save
taip lengvas, kaip budavotobininkus,
stoja
da
vienas
da
musų širdies ilgesius, te
jui kad ir visudidžiausios Pati karė yra galima tik
čiaus tas smagumas, kurį lykas — tai musų tautinė
triobos, kokias šiandieninis tai vien kapitalizmo tvar
koj;
jai
priežastis
pagami

mums
patiekia svajonė tragedija, tragedija lietuvi
musų pasaulis te žino. Soškos proletarijos. Mes nuo
brangiai mums lėšuoja.
cialistiškam judėjimui pri na tik tos tvarkos ydos ir
Gegužinė darbo žmonių pusantro šimtmečio neturė
sieina medegos jieškoti negerumai. Tai nelemtai
politiškos
draugijinio
surėdymo
tvar

šventė, tai ne pasilsio diena, dami tautinės
mokslo sryčių bedugnėse, ei
laisvės
neturėjome
galės
tai diena tverybos, tai die
ti į ten sunkiais, uolotais ta kai priešginybė yra kaip tik
na, kuomet minties kalvėse plėtoti ir savo darbininkiš
kais. nešti iš ten tą mede- socializmo mokslas, reika
Šiandien iš
Iš
žmonių
kraujo,
ruko
kanuolių
laujantis
subendrinimo
dar

Iškriks,
išnyks
žmonių
žudikai
į ant principų priekalo tiesos ką judėjimą.
gą, kovojant su daug pavo
tarpo
rūkstančių
griuvėsių
Pasaulio milžinas iškils;
Tiktai atimkit iš jų ginklus,
I kuju dvasia kala kardą, kujų ir kliūčių — bet nešti ir bo įrankių, nuosavybės ir
Nušvis džiaugsmu veidai varguolių
Įvyks brolybė, pragaiš skriaudikai, Įriuomi turi būt nuveikta ir degėsių musų tėvynės iš
dėti plytelę prie plytelės, kolektyviško pagamintų tur
kila nauja visuomenė; gim
Ir
aimanavimai
nutils.
tų
suvartojimo,
kas
neleidžia
Priespaudos,
vargo tuomet nebus.
Priespauda.
kad būdavojus sieną, kad
sta
nauja Lietuva. Yra vil
stačius tiesos šulus, kad augti produkcijos pervir
Gegužinė darbo žmonių
ti, tai varo belaisvius: vie šventė, tai diena aukojimo, I tis, yra tikėjimas pas mus,
puošus meilės ir laisvės šiui, delei kurio pardavimo
Socialistams.
Ką rašo iš Vengrijos
’Jkad po tos pasibaisėtinos
šiandien
kapitalas
net
taip
nus
ant ūkių, kitus į fabri kuomet ant prispaustosios]
symbolais.
, nežiūrint kaip
belaisvis lietevys. kas, da kitus ant geležinke žmonijos liuosybės aukuro
skerdynes Ei, pirmyn pasaulio genčių
Socialistiški mintintojai pasibaisėtinas
liu, į kasyklas ir Lt.
dedame savo asmeninius baisios ir didelės musų au
i
Galingiausi milžinai!
kasdien turi dėti savo spė daro.
momentu, kuomet ka Ką paleisit jus iš pančių,
„Kaip buvau karėj, tai siekius, asmeninius džiaugs-Į.kos buvo, naujas gyvenimas
Petras Brazdžionis, kuris
kas, kad nuo žemės pavir rėšiuo
ir ten turi gimti. Negali
dega ir viską naikina, Tie liuosi bus amžinai!
gyvena Cambridge, Mass.,!; nors žinojau, kaip karė ei mus, asmeninę gerovę, savo grįžti tai, kas buvo. Visa
šiaus nuvalius prietarus, se
valstybių išsigavo iš Vengrijos šitokį lai-! na, o kaip papuoliau nelais šiltą kraują, aukaudami vi žmonija tiek daug nukentė
nus įsitikinimus, net ir įsta ekonominis
vėn, tai nuo to laiko nieko sa tai Meilės, Lygybės ir
tymus ir tiesas, kurie šven plėtojimas sustoja; kada ba- Kas nuo jūsų bėgt mėgintų,, ška:
nežinau.
Vengrai mums sa- Liuosybės dievystės pagar jus pradės branginti netik
gnretų
smailagaliai
išstūmė
tais buvo skaitomi; naikin darbinikų minias iš fabrikų Ką pabėgęs jis laimės?
„Mielas drauge, 1laišką , į<0> kaci vokiečiai paėmė jau bai.
savo, bet ir kitų liuosybę,
Ar naktis brėkštančio ryto l nuo tavęs gavau.
ti amžių išauklėtus įpročius
Labai
Belgiją, visą Lenkiją, Lietu Gegužinė darbo žmonių kad išvengus visų tų baiseir nuo socializmo lauko, so Prašvitimą suturės?
ir iš protų varyt lauk tas cialistiškas
ačiū,
kad
nors
tuomi
mane
vą ir Serbiją.
judėjimas tose
šventė, tai diena, kuomet
l_____ nybių’ kokias šiandien perpažiūras, kurios uždengia valstybėse irgi
i suraminai.
Žinai, mielas
’
’
Mielas
drauge,
aš
nieko
turėjo
apdarbininkiškoji minia, kaipL1 gyvena.
žmonijos ateitį nepermato silpnėti, nes savo gyvybei Iš jų upės bus ir juros,
drauge, kad aš esu nelais nežinau ir nieko gero nega gaivinanti
pavasario saulė, Tik dabar, kada žmonija
Kloniai ir augšti kalnai,
mais šydais. Turi įskiepinti
vėj. Kaip gavau nuo tavęs liu tau pranešti, nes gali ir _
____
_
sultis
jis
traukia
iš
normalio
širdį ir savo pradeda atitokti iš išgąsIr Tiesos šventyklos mūras, laišką, tai netik aš džiau pats numanyti, kad belais- atidaro savo ____
protus naujas nuovokas,
ekonominio
plėtojimos.
Bet
glėbį
visiems
I
*r apkvaišimo, pradės—
glėbį visiems priespudos
i
pratinti asmens mintis ir
Ir Liuosybės angelai;
giausi
ir
linksminausi,
betį
v
•vis neturi jokios valios ir skriaudų nulenktiems prie ir l.aa Praae^a ~ apvertinti
ausmus naujon veikmėn. militarizmas, kuris sunaiki
ir visi belaisviai linksmino negali nieko žinoti. Vienok žemės, visiems darbo našta socializmo mokslą,
no
ekonomini
gyvenimą,
ku

Viešpačiais dangaus ir že si, kad atėjo laškas iš kito
Puri išdirbti teorijas ir sągalima matyt, kad vengrai ir vargu-nelaimiu sugniuž- Kapitalizmo piktadarysmės
nonę ir neleisti tai teorijai ris išardė kultūros padarus,
krašto.
Visi
klausėsi,
ko

laikosi iš paskutinių jiegų, dintiems, ir paduodame tės ir neprisotmamas godur pažiurai suakmenėti, kad sunaikina pačios valstybės Ir valdonais patis sau! —
kios naujienos, ar nėra ra nes jau žilagalvius senius jiems savo broliškos pagal- nias, kaip ir kiekvieną pikir
tautos
gyvenimo
pamatus.
Ten. kur einant, svietą lai šyta, kada pasibaigs šita
;alima butų ryt pernagrinėsurinko ir tuos išsiuntė ka bos ranką.________________ tadarį, natūraliu keliu prlmės,
i tai, kas šiandien nuspręs- Tiktai dabartinės karės bai
karė,
kada
išleis
mus
iš
tos
rėm Greitai turbut jau ir
Tai diena tverybos, auka- vedė jį prie atsakomybės,
a, nes mintis nestovi, gyve- senybės intikrina žmoniją, Aš jus sekdamas matau.
j klietkos...
moteris
pradės
imti,
nes
vy

kiek
yra
kenksmingu
jai
ka

vimo, diena gilių jausmu ir Teismas baisus, bet Tiesos
imo sąlygos keičiasi.
J. B. S.
rų neliko.
pitalizmas, kurio godumui
„Mielas
drauge,
negaliu
minčių, diena tolimų pagie- pergalė tuo išnašesnė, kad
Budavoti ateities organi- patenkinti valstybės auklėjo
„Dabar meldžiu duoti vi žos griausmų.
i kapitalizmas surengė «sau
nė
aprašyt,
nė
apsakyt,
ko

aciją iš pavergtųjų, ap- militarizmą, žudantį valsty Kapitalistai sako, kad dar kį vargą reikėjo kentėti per siems cambričiečiams mano
Gegužinę šventę švenčia Į taip pasibaisėtiną mirtį.
emdintujų, skurde ir demo- bes ir tautas.
bininkai gali likti kapitalis tuos keturis metus kariume- draugams ir draugėms labų
me ne dėl pasilinksminimų, Musų Idėjos triumfas arti
alizacijoje
paskandintų
Sumažėjus tautų skaitli tais. Bet tik tuomet kada nėj. Bet karėje prisiėjo da dienų. Labai norėčiau gau bet dėl rimto peržvelgimo nasi. Į socializmo mokslo
monių; pakelti juos iš nu- nėms jeigu sumažėjo ir so kapitalizmas pragaiš.
didesnį vargą nešti.
Per ti jų fotografijas. Linksma kaip toli nuėjome prie savo pergalę mes šiandien tvir
uolimo ir purvų ir pastatys cialistiškų eilių skaitlinės,
butų nors ant popieros pa
čiau negu kuomet-nors tiki
pavydžiu ateities žmo- tas visai nereiškia, kad so Juo mažiau proto, tuo keturis mėnesius prisiėjo matyti savo krašto žmones. idealo prislėgti priespaudos me!
būti
visokiuose
mūšiuose,
aus; surinkti iš tų pačių cializmo mokslas nusilpnė daugiau kariumenės ir gink kartais reikėjo stačiai prieš Nusibodo tarp svetimų žmo jungo ir apsiausti nežinės, Ir tas musų tikėjimas į
eidami
nesusipratimo ir
turde panerdintų ir vargų tų. Priešingai. Militariz lų.
nių gyvent.
Nežinau, ar persekiojimų erškiečiais iš gražesnę ateitį, ta musų lū
ugnį
eiti.
Vienok
išlikau
įėstų žmonių kapitalus, mas savo naikinančia jiega
gyvas ir nesužeistas.
Pa teks da kada su savais pasi klotais takais. Švenčiame kestis ir viltis geresnio ry
'ikalingus socializmo mok- kaip tik sutvirtino to mokslo
Kodėl caras panaikino de puoliau vengrams nelaisvėn. matyt, ar ne... Laimingi jus dėlto, kad peržvelgus tatai, tojaus tegu nušviečia musų
I o mokyklai palaikyti — vis pamatus.
gtinės pardavojimą. Nes
esat Amerikoj...
ką nuveikėme ir kiek da lie niaukius, liūdnus veidus
j J darbas reikalaujantis tik Iš rūkstančių militarizmo patyrė, kad činovninkai gali Nelaisvėj išbuvau jau metus
J.
Savickas.
”
ir 3 mėnesius, bet velyk bu
ka nuveikti, kad pasiekus Gegužinės Šventės sulau
L įsiaukavimo. Ir kiek gi mašinų priešais žmoniją iš pragert jo visą valstybę.
kus. Tegu išblaško abejotų ant vietos užmušę, o ne
savo siekini.
[ s darbas jau paėmė gy- kyla kai milžino dvasia so
r
________
___
nes
ir tegu priduoda mums
REIKALAUJA TAIKOS.
gyvą
paėmę.
Turbut
ir
AJeigu proletarijai buvo
isčių ir sveikatos, bet jis cializmo principai ir reika tautinio solidarumo reika-1
metaf
kada
reikėjo
giliai
I
nau
J
a spėkų, naujų troški‘apsistoja nei valandžiu- lauja, kad savo tverybos į- lingumą, tai dabar, kada sa- merikoj girdėt, kaip Austri Korespondentas P. Mow- metai, I
joj ir Vengrijoj užlaikomi rer praneša Paryžiun iš Vie mąstyti ir apgalvoti, tai pate nauji užsidegimai ly•i, tik eina pirmyn.
rankiais sunaikintų žudimo vitarpinis tautų neapsiken- belaisviai.
starieji
metai,
kuomet
permus.
darbo žmones, švenSaviems
karei

nos. kad ten Įvyko austru ir
hNemaža buvo tokių, ku- ir naikinimo įrankius.
timas atgabeno visoms tau-, viams kepa duoną iš kuku vokiečių socialistų suvažia gvvename vieną baisiausių ton, teisingon kovon už žmoĮ los nuvargino partijinis
Tik šiandien visoj garbin toms tiek skaudžių smūgių, rūzų, o belaisviams sumala vimas. kuriame priimta re- kapitalizmo viešpatavimo njj°s savitarpinę meilę, teiI rbas ir jie suterioti pasi- goj savo didybėj ant kapita Socialistiško Internacionalo gilių,
kaštonų ir iš tų miltų zoliucija, reikalaujanti ka- momentų, vieną tamsiausiu šių lygybę ir visos žmonijos
I aukė šalin, bet į socialisti- lizmo ir militarizmo sunai principai liekasi šventenybe, kepa duoną.
yra
Duoda jos po'rėš užbaigimo. Taipgi rei- žmonių ‘istorijos valandų, Iai?.v?; Musų ginklais ™
I ojo judėjimo eiles stojo kinto pasaulio griuvėsių sto kuri turės būt branginama vieną svarą parai.
", musų
Per 7.kalaujama, kad pasaulio pasaulio ateities steigėjams j socm . mo principai,
I uji kovotojai, su naujo- ja Socializmas ir atkartoti- ir gerbiama.
šarvais
—
tiesa.
Kovon
! ne
mėnesius aš buvau už dratų ’ tautų socialistai tuojaus im- —darbininkams ypačiai pri
I s spėkomis ir judėjimas, nai primena žmonijai savo Kad mes skelbėme žmoni uždarytas,
naikinti,
bet
steigti
ir
budavos badu ne-, tusi už darbo, idant atitai- sieina giliai pamąstyti apie
I ip upė sutikus ant savo siekinius ir prakilniausius jai teisybę, tai tatai priparo- numiriau. tai
Dabar jau kelin-;'sius tai. kas delei karės so- pasekmes tos kruvinos, liep voti naują gyvenimą!
I ’io uolą nors ir perskelia savo planus, sulyg kurių vie dė ir žmonijos pergyvenama tas mėnuo kaip išvažiavau cialistiškame Internacionale snojančios tragedijos; apie
Sibitius.
I zo sroves, bet tos srovės na liuosa tauta gali liuosaijj tragedija. Tad ir šiandien dirbti; nors darbas sunkus, suiro. Viena trečia dalis priežastis, pagaminusias ją,
I imesniam tekėjime vėl su- gretimais kitos tautos gy ant griuvėsių senos gadv-1 bet nors duonos gaunu ir iš francuzų socialistų irgi pri ir apie budus dėlei išvengi Darbininkai, nebijokite
I ėja ir kartu teka prie vuoti ir savo kultūros nuo- nes
nės mes drąsiai galime visai bado nenumirsiu,
nenumirsiu. Tik neži- taria rezoliucijai ir reika mo sekančios panašios kata pragaro, nes pragare išauI no ir to paties tikslo — veikalius dėti bendran žmo ižmonijai
inau, ar ilgai taip bus. Ži- lauja, kad francuzų socialis strofos.
sušukti:
got ir mirštat.
1 e laisvės plačioje juroje. nijos civilizacijos iždan. |žmonijai
. Darbininkai visų šalių vie- note, kas dabar dedasi Eu- tų partija vėl užmegstų su Jau antrą gegužinę šven
I <ą pergyvena atskiros Jeigu kuomet-nors visa jnykitės!
ropoj: visus savo vyrus iš- traukytus santikius su kitu tę švenčiame, šaukdami pri- I Koks skirtumas tarp ban1
• 1 _1 •
• •
«• v
••
-<l| IK

(

I

tinęs socialistų partijos, žmonija galėjo jausti tarp-1

1

SibffiM. varė karėn, nėra kam dirb- tautų socialistais.

spaustają pasaulio žmoniją kieriaus ir bankų plėšiko?
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

KELEIVIS
i

WORCESTER, MASS.
ir atėmimu pilietystės. Ži
"Kičininės” kuopos prakal noma, rengėjai to nenusi
gando, bet bijojo vien to,
bos.

nesigėdi užmetinėti socijalizmui kraujo praliejimą,
kada patįs maudosi po krau
ją iki kaklo! Pagalvok, tėve,
gerai ir atsakyk, ar tas ar
gumentas nesumuša jus pa
čių?
— Vaike, aš turiu dabar
gerai pamislyt.

Iš kares lauko.

ARMĖNAI NUKENTĖJO
DAUGIAUSIA.

Armėnai šiuo metu nu
kad
fanatikai
vyčiai
ir
airių
VERDUNAS
PAŽEISTAS,
kentėjo
daugiau, negu visos
Čia pirmiausiaus buvo tik
gaujos
neužpultų
ir
nesu

BET
STOVI.
kitos tautos, kurias palietė
dvi srovės — socialistų ir
muštų
kalbėtojaus
ir
rengė

Francuzų
rašytojas
Gaseinamoji
karė. Armėnų tau
klerikalų, gi dabar jau atsi
jus.
ton
Deschamps,
aplankęs
ta, kaip ir mes, lietuviai, val
randa ir trečioji — tauti
Musų lietuviški kunigu Verduną rašo:
doma dviejų valstybių: Už
ninkai. Tiesa, tautininkų
žiai
ant
tiek
žemai
nupuolė,
”
Platus
mūšio
laukas
bu

kaukazės, ties Juodomis ju
čia ir pirmiau buvo, bet jie
kad
jau
viešai
agituoja
prieš
vo pritemęs nuo darganoto romis, priguli Rusijai, visą
saldžiai miegojo. Tik nese
apsišvietimą.
bet Verdunas Doua- gi taip vadinamąją Didžią
KORESPONDENCIJOS nai pribuvęs čia šalčius juos Kadangi miestas neturi lietus,
montas
ir La Mort Homme ją Armėniją (Mažoje Azijopribudino. Dabar šitie mie
vakarinės
mokyklos,
tai
tie,
matėsi tolumoje kuoaiškiau- joje), valdo turkai.
Ypač
galiai, nors dar nei akis neNORNVOOD, MASS.
kurie
norėjo
pramokti
ang

sia.
Verdunas,
nors
pažeis

sunkus
armėnų
gyvenimas
Balandžio 15 d. Stoughto- prakrapštę, pradėjo veikti; lų kalbos, eidavo į Y. M. C. tas, bet vis da stačias, sto turkų Armėnijos dalyje.
no Suvienytų draugysčių sutvėrė taip vadinamos A. A. vak. mokyklą.
vi tartum sargas virš pa Gyvenant barbarų šaly —
rūpesčiu buvo čia pas mus L. T. S. 16 kuopą.
Taigi musų kunigužiai juodusių namų griuvėsių ir Turkijoje, kame duodama
surengtas vakaras naudai 16 balandžio buvo šios kp. tol draudė, pakol visus tikin saugoja įnėjimą į klonį, kuo laisvė puslaukiniams kur
Liaudies Namo, kurį stau- prakalbos. Kalbėjo J. Ba čius jiems žmones atitraukė met Katedros bokštai stūk dams, armėnams tenka ken
toniečiai rengiasi statyti. niulis, Šalčius, Paltanavičia nuo mokslo, dabar tie tam so lyg dvi rankos ištiestos i tėti negirdėtų pasaulyje
Scenoje statė "Kontraban ir Blažys. Išskyrus šalčių, suoliai vakarais galės po dangų, šaukdamos atmoni- persekiojimų. Turkijos ar
dininkai.” Lošė gerai ir kiti daug išmintingiau pa smukles trankytis. Tai kaip jimo už skurdą ir sunaikini mėnų gyvenimas nesulygi
veikalas vaizdžiai atvaizdi darytų. jeigu ant pagrindų jie gero savo žmonėms vėli mą. Tvirtovė stovi vis da nant sunkesnis, negu Rusi
na tą sunkią lietuvių kavą nesirodytų. Jie visiškai nė na!
jos žydų. Užtenka paminė
nepajudinta.
už apšvietą, už lietuviškas ra kalbėtojais. Su šalčium
Vienas kunigas (serantoti, kad šios karės metu tur
”
Kaimai
visi
aplinkui
ap
knygas. Bet publikos susi kas-kita; jis turi neprastą niškis) norėdamas prirodyt leisti ir liko kareivių pozici kai nužudė virš 300,000 ra
rinko — gėda sakyti — 45 iškalbą ir galėtų būti geru Y. M. C. A. bedieviškumą, joms, kur gyventi liuosiems miųjų armėnų gyventojų.
ypatos. Apskritai laisva- kalbėtojum, jei tik pasiimtų pasakė šitaip:
žmonėms ilgiau nebegalima. Dabar, kai Užkaukazyje
manių ir švietimosi šalinin geresnės temos. Šį sykį jis
”Ten nieko neišmokina, Visa šita panorama persta- pradėjo sektis vs kulturinkų mes turime nemažiau buvo pasiėmęs tokią temą, tik bedievystės. Kada eini to didžiausios malencholijos gesniems rusams, visų šalių
20b su kaupu. Tai kame gi kurią kunigai ir "širvydi- pro tą vietą, tai rodos kas paveikslą.
armėnai suskubo netik teik
niai" tautininkai yra taip tai taip ir traukia, rodos,
jie?
"Retkarčiais tarp tų griu ti nukentėjusiems viengen
Snaudžia, miega, gal per nudėvėję, kad ji niekur dau užeisi išsiprausti ir viskas vėsių sprogsta uždegamo čiams pagalbą, bet visame
daug nuilsę bedirbdami vi giau nebetinka, kaip tik ant i bus gerai.
(Mat ten yra sios bombos, išmesdamos pasaulyje suskubo skelbti
suomenės labui. Taip juos sąšlavyno... Vienok Šalčius maudynės.) Bet kaip užei augštyn debesius juodų du politikinius Armėnijos sie
išteisinti negalima, nes jei išdrįso stot su ta supelėjusia si vieną kartą, antrą, tai jau rnų ir laužo. Laikas nuo lai kinius.
gu ką veikia, tai veikia so medžiaga prieš Worcesterio ir po tavo tikėjimo.”
ko nuo bombų kįla gaisrai
cialistai. Jie visur. Jų ir publiką. Jis tikrino, kad
Tai kaip tvirtai tiki kuni ir tai šen. tai ten per miglas ANGLAI FRANCUZIJOJ
šiuo kartu čia daugiausiai lietuvių "sandara." girdi, gai. kad tik išsipraus, ir jau galima matyt liepsnojantis
GARBĖS NETURI.
buvo.
Laisvamaniai-tau- "rūpinsis visų tautų paliuo- ;po jų tikėjimui. (Išeina, kaimas, bet visam šitam plo Šiomis dienomis Bosto
savimu...
politiškai-ekono— Maike, aš šiandien no ! sau būvį pagerinti. Tas laik tiečiai turbut tik girtis no miniais klausimais... emig kad idant tikėti, reik nesi te tarp gaisrų ir ekspliozijų nan sugrįžo Henry B. Sheriu pasikalbėti su tavim rim raštis nieko naujo nepasakė, ri, bet veikti ir veikiančius rantų reikalais... ir net iš prausti. kaip kapucinas.) niekur nematyt gyvo žmo han. kuris karei prasidėjus
— tai jau ne jų
Suprantama . dar randasi gaus, nes tai buvo paslėpti buvo įstojęs francuzų ka
tai.
niekuo nuo kitų klerikališkų paremti
kovojimu
8
vai.
darbo
die

priedermė.
žioplių, kurie tam tiki. Ši plieno milžinai, kurie varė riumenėn ir dalyvavo nevie
— Labai gerai, tėve, labai laikraščių jisai nesiskiria.
nos...
”
Ir
toj
pačioj
prakal

i
Atsižvelgus
į
katalikus,
tas atsitikimas parodo ta
gerai. Apie ką gi tu nori Ažuot pamokinus darbinin
baisų sunaikinimo dar nam myšyje. Jisai buvo da
boj išniekino
socialistus, tai; visi, kurie lankė Y.M.C. šitą
reikia
pripažinti,
kad
jie
sa

bą
ištolo.
Žmonių čia nebu Verduno fronte, vokiečiai
kalbėti? Gal per velykas ku kus, kaip pagerinus savo bū
kam
jie
rūpinasi
viso
pasau

vo
veiklumu
ir
aukavimais
A.
mokyklą,
žino,
kad
ten
vimas
darė
šitą regyklą da pradėjus tą tvirtovę bom
nigas uždraudė snapsą gerti. vį, kaip reikia kovoti prieš
lio
darbininkais,
nors
pats
pralenkia
musų
laisvama

vengiama
religijinių
ginčų,
liūdnesne.”
— Ne, vaike, to man nie dabartinę tvarką, kuri re
barduoti. Jisai sako, kad
sakė, kad jo proponuojama
kas neuždraus. Aš noriu pa miasi ant žmonių išnaudoji nius. Musų laisvamaniai- i "sandara” rūpinsis visų bet paklausė vieno mulkinanglų kariumenė Francuzitautiečiai
paprastai
pasitei

tojaus,
kuris
pats
apie
tai
TURKAI NETEKO
kalbėti su tavim apie lietu mo, kun. Kemėšio leidžiajoj vardo visai neturi. Fran-j
I tautų reikalais. Jis sakė, nieko nežino.
sina,
kad
jiems
teatrų
bei
KARVEDŽIO.
višką politiką.
cuzų akyse anglai esą labai
■ mas laikraštis nuolatos prakalbų nereikia, nes jie kad "sandara” geidžia visų
Burdingonas.
Amsterdame
gauta
iš
Ber

— Tai gera tema.
prasti kareiviai ir pasitikė
i šmeižia socijalistus, kurie
tautų lygybės teisėse ir lai
lyno žinia, kad Turkijoj mi ti jais negalima. Anglų pa
— Aš ir mislinau, kad tu dėl darbininkų labo nekartą užtektinai žiną. Bet ką jie |svėje,
bet toj pačioj prakal
MONTELLO. MASS.
i žino ir ką išmano, tai paro- ■
rė nuo raudonosios šiltinės galbą francuzai skaitą visai
man pritarsi. Taigi pasa I ir gyvasį pašvenčia.
boj
irgi
sako,
kad
Lietuvoj
Lietuvos šelpimas.
baronas Kolmar von der mažos vertės. Kalbėdamasi
kyk man, vaike kodėl jus, Visa tai rodo kuoaiškiau- do tatai, kaip jie remia kul- ■■žemę pirkti galės tik lietu
Vietos lietuviai turi du Goltz, vyriausis turkų armi
socijalistai, nesutinkat su sia, kad jam rupi ne darbi į turos darbus.
Verduno mūšį, Shehanį
viai, o ne "burliokai,” "pru fondu: pirmeiviai suorgani jos vadas ir gabiausis vokie apie
LSS.
133
kuopa
nors
savo
sako, kad iš pat pirmos die-|
švento Juozapo draugija, ku ninkų reikalai, bet visai kas
zavo vietinę valdybą L. Š. čių generolas. Turkų ka- nos vokiečiai apart papras
ri rūpinasi katalikų darbi kita. Ir todėl, tėve, švento nariais neskaitlinga, bet sai” ar "paliokai."
Šie
bent
keli
sakiniai
ci

Fondo ir į jį aukauja, o at
veikia
net
virš
savo
spėkų.
ninkų reikalais?
Juozapo draugijai mes pri Kad greičiau išmokėjus tuojami parodo, kad šalčius žagareiviai į kuniginį Tau riumenėj dabar, kaip matyt, to bombardavimo paleidc
siaučia šiltinė, tymai ir ki visas laboratorijas nuodi
— Mes nesutinkam su ja tarti negalim, nes jos tikslu
pats
save
sukritikavo
ir
iš
tos
Fondą
renka
pinigus.
už
pastatytą
Tautišką
Na

tokios limpamos ligos, nuo jančių gazų.
dėlto, kad ji tuos darbinin yra ne gerinti darbininkų
mą skolą, L. Lab. Dr-ja ba savo visos prakalbos padarė Tūlas laikas atgal jų fondo kurių negalėjo išsisaugot nė
kus klaidina.
būvis, bet trukdyti jų pir- landžio 6 1915 metais nuta virtuvę.
Taigi pasipylė buvo prakalbos. Kunigužis pats karvedys. Jis sirgęs ANGLAI NUĖJO 100 MY
— Ne, vaike, ji neklaidina. myneigą, klaidinti juos.
rė, kad draugijos nariai mo klausimai, kurie buvo gana ir S. Šimkus taikydami į su tik 10 dienų.
Ji organizuoja juos ir lei
LIŲ I VOKIEČIŲ
—
Neteisybę
kalbi,
vaike.
kėtų
po 25c. mėnesiui. Bet rimti, taktingi ir savo vie sirinkusiųjų jausmus išsi
Feldmaršalas von der
KOLONIJĄ.
džia jiems laikrašti "Darbi
ninką," o tą juk ir jus patįs Musų draugija negali darbi per ištisus metus užsimokė- toj, vienok kalbėtojai ažuot juosę agitavo; surinko S188. Goltz buvo venas gabiausių Anglų armija po gen'
ninkų klaidinti, nes jos lyde i jo tik 15 narių, draugija tu atsakyt Į klausimus pradė O 16 d. balandžio L. Š. Fon Vokietijos strategistų. Jis Smutso vadovyste įsiveržę
darot.
— Bet su kokiu tikslu ši riu yra pats šv. Juozapas. ri 150 narių. Šitaip rupina- jo grynai "širvydiškai” ko- do įvyko prakalbos. Kalbė buvo jau 70 metų amžiaus. jau 100 mylių į vokiečių va
ta juozapinė jūsų draugija Sosijalistams, žinoma, mes : si tautos reikalai musų jlioties. Pirmiausiai Baniu jo gerb. svečiai: Bulota, Bu Jisai dalyvavo Austrijos ka karinę Afriką. Smuts praj
yra organizuojama, tėve? negalim pritarti, ba jus no tautiečiai. Jie pasakys, kad lis griebėsi koliojimosi, o lotienė ir Žemaitė; jie rim rėj ir buvo vyriausiojo šta, neša, kad anglų raiteliai
Kun. Kemėšis, kuris draugi rit atimti iš kapitalistų vi visokiems galams ir pinigų [paskui Šalčius, kuris pradė tai nurodė karės baisenybes, bo nariu prūsų karėj su pulkininko Vandervanteril
ją suorganizavo, sakė, kad ji sus turtus. O kadangi nie ' neištenka. Patarčiau musų jo niekinti Bagočių ir LSS. publika suaukavo 8410.12. franeuzais.
vadovaujami, sumušę vokiel
1883 metais jisai buvo pa čius 4 ir 5 balandžio ties Lol
rūpinsis katalikų darbinin kas savo turtų geruoju ne i laisvamaniams tautiečiams Tečiaus pasigirdo publikoj Suma paskirta i dvi dalis:
" skirtas turkų armijai per Kissale. leidosi toliaus, ua
kų reikalais. Pasakyk man, sutiks atiduoti, tai turės kil Į grįžt atgal prie katalikų ir balsai: "gana"! sustok!” "Žiburėliui” $65.69, o "L. Š.
ti
kraujo
pralėjimas.
Kris

Lietuvių organizuoti ir išbuvo Turki imdami 12 balandžio Koti
pasimokyti, kaip jie moka "atmink Sirvydą, kuris.... Fondan $344.52.
tėve, kuomi kataliko darbi
I
taus
mokslas
tam
yra
prie

T.
M.
Draugijos
knygutes
ir
sudainavo
: joj 13 metų. Užėmus vokie hersheimą. o 14 balandžil
savo
bažnyčios
ir
kunigo
choras
gražiai
ninko reikalai skyriasi nuo
šingas
ir
todėl
katalikai
ne

kuris
priklauso
prie
tavo
šeimynos užlaikymui.
Jie
"Lietuva tėvynė musų,” po čiams 1914 m. dalį Belgijos, Salangą. Vokiečių gamizej
ne kataliko darbininko rei
gali
su
tuo
sutikti.
sandaros.
proponuojamos
vadovyste
gerb. Petrausko, risai buvo paskirtas tenai nai tose vietose buvo paimi
juk
ne
prasčiau
už
musų
kalų? Ar jis dirba kitokį
Publika
pradėjo
skirstytis
tautiečius-laisvamanius
alų
ir
"Žiburėlio
” draugystės karišku gubernatorium, bet nelaisvėn arba išvaikyti
darbą, ar jis turi kitokias — Turbut tu, tėve, išsimo
privilegijas, ar jis kitaip gy kinai šitą argumentą iš traukia, ne daugiau uždir ir ponai kalbėtojai nepešė vaikai dainavo, deklamavo, kada Turkija išėjo karėn Rašant šitą pranešimą, mil
vena, ar kitaip valgo? Kame "metodologo” kun. Maliaus- ba. o vienok ištenka. Šiaip nieko, apart to, kad gavo ir griežė ant smuikų. Mažos prieš Rusiją, jisai vėl buvo šis tarp anglų ir vokiečil
gi tas skirtumas? Socijalis ko. Bet tas argumentas la veikiant, kaip veikia musų lekciją jog su savo melagvs- mergaitės įteikė gerb. Že nusiųstas Turkijon atgal, ėjo ties Kondoa Irangi. .4
tai sako, kad kiekvieno dar- bai jau nudėvėtas ir neišlai norwoodiečiai laisvamaniai- tėmis-veidmainystėmis wor- maitei ir Bulotienei gėlių pildė tenai veikiančiojo ka pie jo pasekmes žinių da n«
bininkt* reikalas visviena. ar ko lengviausios kritikos. tautininkai, turbut netoli cesteriečių lietuvių pirmei bukietus. Žmonių buvo ku rės ministerio pareigas ir ra.
|
pina svetainė. Aukavusių tuo pačiu laiku buvo kariujis tiki į Dievą, ar netiki, vi Visų pirmiausia, socijalistai nužengsime. Laikas butų vių apvilti negalima.
OLANDIJA GALI IŠEI1
sų pirmiausia turėti užtik kraujo praliejimo visai neno atbusti ir pamąstyti, kad Dabar buvo šitos "kičini vardus nutarė garsinti "Ke menės vadu.
KARĖN ŠIOJ SAVAI
rintą darbą ir kuo geriausi ri ir išrinkus darbininkams taip miegot, kada visi kiti nės" kuopos (A.L.T.S.) su leivyje.”
sirinkimas,
tečiaus
prie
už

Montellos
šviesesnieji
lie

dirba-kruta,
yra
sarmata!
AUSTRALIJA
LAVINA
savo
valdžią
jokio
kraujo
TĖJ.
uždarbį.
Kitaip sakant,
darytų
durų.
"SandarieAkmenietis.
tuviai
netik
vietos
atgaleipraliejimo
nereikės.
Kongre

DA
100,000
KAREIVIŲ.
kiekvienam darbininkui turi
"Daily Mail” korespor
čiai” sako, kad eis prie de- vius pralenkė su aukomis,
Atvažievęs New Yorkan dentas telegrafuoja iš Ar
rūpėti pagerinimas savo bū sas nutars, kad visi turtai
mokratybės principų pla- bet ir Brooklvno ir Bostono Queenslando
(Australijos sterdamo, kad Olandijoj 1
vio. Ir socijalistai nurodo, turi pereiti į visuomenės HYDE PARK, MASS.
čiausiuoju
keliu,
o
susirinki

brolius...
Tai
kur
tų
did

rankas,
nes
jie
visuomenės
valstija)
generalis
prokuro bai ir labai neramu. Ej
kaip tatai atsiekti. Jie sako:
Svečių prakalbos.
•
»
mą
laiko
prie
uždarytų
du

miesčių
lietuviai?...
Gal
po
ras Ryan papasakojo, kad manoma, kad Vokietija pr
visų pirmiausia darbininkai pagaminti, ir taip turės būti.
Balandžio 5 d. svečiai 1S
rų.
Pipiminkas.
skvernais
kunigų?
Australija turi pasiuntus nešė Olandijai, buk Angli
Taigi
šitas
tavo
ir
visų
ku

turi susiorganizuoti; susior
Lietuvos aplankė ir musų
Apie
metai
tam
atgal,
L.
nigų
vartojamas
argumen

karės laukan (anglams) jau esanti pasiryžus ant jos d
ganizavę jie turi išrinkti sa
miestelį. Vakaro pirminin
Piliečių
ir
Šv.
Roko
draugi

200,000 kareivių, kurių už pulti ir patarė, kad Olandi
vo valdžią; išrinkę savo val tas socijalistų visai neuž ku buvo p. F. J. Bagočius.
PITTSTON, PA.
jos
nutarė
paaukauti
iš
iž

laikymas
atsieina jai į $50,- leistų Vokietijai nusiųsti I
gauna.
Jis
muša
tik
jus
pa

džią jie galės be sunkumo
Pirmutinis kalbėjo p. Bulo Romos agentas dreba prieš
dų
po
50
dol.
L.
š.
Fondan.
000,000
metams,
o dabar nai savo kariumenę. Soči
paimti į savo rankas visą iš- čius. Jeigu katalikai sakosi ta, o po jo — p. Bulotienė.
kun.
Mockų.
Pinigai
atiduoti
ant
admi

Australija lavina da 100,000 listų laikraštis ”Volk,” kj
dirbystę; perėjus gi išdirbys- negalį remti socijalizmo Paskui pirmininkas prane
nistracijų
rankų,
kad
per

vyrų,
kurie taipgi neužilgo ris pirma labai priešinę!
dėlto,
kad.
sulyg
jų
nuomo

Bal.
9
d.
čia
buvo
rengia

tei į visuomenės rankas, iš
šė, kad bus rinkliava ir pra
duot
L.
Š.
F.,
bet
iki
šiol
da
bus
pasiųsti
karės laukan. kariškiems Olandijos žiną k
nyks darbininkų išnaudoji nės. jisai veda prie kraujo šė nepasigailėti aukauti mos kun. M. Mockui pra
mas. Šitokiu budu darbinin praliejimo, tai kaipgi jie re kuodaugiausia.
Pažangus kalbos. Kaip pasirodė, pla neperduoda. Kar. žvalgas. Australija esanti pasiryžus niams, dabar rašąs šitai
paaukauti visus savo turtus "Pasikalbėjus socialistų J
mia
dabartinę
draugijos
kai gali pagerinti savo gyve
žmonės aukavo, kiek kas iš katai, tai musų kunigužiai
Pataisymai
klaidų.
ir
žmones sąjungininkų pa dui su ministerių pirmini!
nimą. Ir tuo tikslu socijalis tvarką, kurioj kasdiena lie galėjo, bet kun. Daugio pa- tuojau nubėgo pas miesto
tai darbininkus organizuo jasi žmonių kraujas? Kiek rapijonai aukavo nenorom. valdžią ir reikalavo uždrau "Kel.” No. 14 korespon galbai.
ku, mes pripažįstam, kad I
ja. Bet kunigas Kemėšis, viena valstybė ima jaunus Mat nesenai čia buvo kuni sti prakalbas.
tie kariški atsarginiai J
dencija: "Bridgeport, Conn.
kaip ir visi kiti kunigai, so- vyrus kariumenėn ir mokina gėlis ir įsakė savo ištiki Kadangi miestą valdo ai tautininkai organizuojasi” KANADA CENZŪRUOJA labai reikalingi. Žmonės p|
LAIŠKUS.
cijalistams priešingas. Jisai juos žmogžudystės amato; miems. kad Lietuvos Šelpi riai, tai tie ir uždraudė. — turi būt VVaterbury, Ct.
valo remti savo valdžią, ji
Kanadoj
taipgi įvesta lai į 8 dienas Olandija gali ifj
Rengėjams
pareikalavus
sako, kad musų siūloma per kas metai skiriami milijo mo Fondui nieko neduotų.
ir t. t.
J. Kazlauskas.
škų cenzūra. Lietuvių laiš karėn.”
maina žmonių gyvenimo ne nai ginklams ir kariumenei. Tamsus musų broliai ir pa nuo miesto valdžios leidimo
1
prakalboms,
valdžia
nedavė.
Argi
ne
kraujo
praliejimui
pagerins. Todėl jisai suor
”Kel.” No. 14 buvo rašy kai, rašyti "Keleivio” redak
klausė tos begėdiškos agita
ganizavo švento Juozapo visa tai daroma? Pažiūrėk į cijos. Vienas vytis, kuris Bet rengėjai to nepaisydami ta apie Leechburgo Liet. Te cijai, ateina jau atplėšti ir
Hu
Pittsburgh, Pa.
darbininkų draugiją ir pra Europą — upės raudonos jau kelis kartus buvo areš visgi renerė ir paskutinę die atrai. Ratelio lošimą. Įvy užlipdyti popierėlėmis su
Binns
Shovel
Co.
pran
dėjo leisti neva katalikišką nuo žmonių kraujo. Ir kas tuotas ,davė tik du centu ant ną nrieš prakalbas, jau bu ko klaida pasakant, kad lo užrašu: CENSORED—cen I
. ,.kad .nuj
•□
vo šaukiami policijos stotin šta Leechburge, nes turi būt zūruota. Tečiaus pinigų ne- pereitoj savaitėj,
laikraštį. Jau arti metai, tenai daugiau skerdžias, jei juoko.
išima,
kad
ir
prastam
laišd.
gegužės
ji
pakelia
visid
Vandergrifte, tiktai lošėjų
kaiū tas laikraštis eina, o gu ne Kristaus mokslo iš
Po rinkliavos kalbėjo apie net po kelis kartus.
nė karto da nepasakė, kaip pažintojai? Patįs kunigai karės baisvbes Žemaitė.
Miesto valdžia grąsino buvo didžiuma iš Leechbur ke žmogus siunčia, mat vis savo darbininkams , ai
M. šilaikis. jau ne Rusijos činovninkai. nuo 5 iki 10 nuošimčių. n
katalikai darbininkai galėtų laimina ginklus. Ir jie da
rengėjus net deportavimu go.
I

I
I
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MAMERTO SKYRIUS. DARBININKU REIKALAI

STREIKAS.

Per K. Didjurgj nuo Lietuvių Apšvietos Kliubo baliaus pelnas $45.80
ir smulkių aukų surinkta $26.26.
Beloit, Wis.................................... 72.06
Per "Laisvę” nuo vestuvių Valenčio su Aksomaičiute, Cleveland, O.
$19.85, nuo vestuvių J. Sliesoriunas su O. Beividaičiute, Jersey Ci26.49
ty, N. J. $6.64 ............
__
Per"Laisvę” nuo vestuvių K.
Laugs su F. Urbonaičiute, Heidler-_
berg. Pa. .........................................
Per J. Katkauskas nuo SLA. tre
čio Apskričio susivažiavimo prakal
bų. Wilmerding, Pa...................... 5.55
Per J. Klikunas, per Binghamton, N. Y. Lietuvių Draugijų Sąry
šį surinkta .................................. 26.10
Per P. Chebatorių ir M. Petkevi
čių, kolektoriai nuo šv. Jurgio drstės, Peabody, Mass. surinko $8.25_
ir už štampas 210—$10.50, viso 18.<5
L. Zavistanavičtus, Hyde Park,
Mass. už 100 štampų .................. 5.00
Per Lietuvos Sūnų ir Dukterų
draugystę prisiuntė M. Jonelienė,
Springfield, Mass............................. 47.25
Nuo Royalton, Zeigler ir Bush,
III. lietuvių per S.L.A. 188 kuopos
aukų rinkėjus, L. Lastauską ir J.
Bertulį, Royalton. III.................. 34.40
Nuo J. Velička varduvių per V._
Povilaitį, Terre Haute, Ind..........3.50
Nuo pp. Bulotos ir Žemaitės pra
kalbų, Newark, N. J.....................211.28
Per "Naujienas” nuo L. Š. Fondo
prakalbų, Rockford. III.............. 23.85
Nuo p.p Bulotos ir Žemaitės pra
kalbų, So. Boston, Mass.......... 329.15
Per Kovo mėnesį įplaukė $1,453.17
Su balansu ................... $13,306.28
Išlaidos.
Už išmainymą privat. čekių 10c.
Per Kovo mėn. viso išlaidų . . 10c.
Balandžio 1, 1916 m. lieka pas
Liet. Šelp. Fondo Iždininką K. Šid
lauską ................................... $13.306.18
L.Š.F. Fin. Sekretorius,
Tadas L. Dundulis.
YVestville. III.

tis, A. Miku tai tis, A. Rastauskas, M.
Jokubėnas. Juoz. Daubaras, J. Mikais,
ir L. Bagdonas.
Po 50c. aukavo: K. Kubilius, P.
Kučinskas, A. Dambrauskas, St. Ambrozas, D. Gabrėnas, A. Janašonis,
K. Siminaitė, A. Kemeses, Al. Jakimavičia, J. Gabrėnas, M. Vaitiekus,
J. Plepalas ir Jurg. Gatauskis. o.
Daubarienė — 60c.
Viso su smulkiomis aukomis SU
rinkta $52.75.

Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 23 iki 30 metų, kad butų blaiva,
dora, laisvų pažiūrų, mylinti skaity
mą ir švarumą namuose, gražų ir
prielankų šeimynišką gyvenimą, galt
atsišaukti be skirtumo tautos.
Aš
esu vaikinas 37 metų amžiaus, blai
vas, laisvų pažiūrų. Geistina, kad
atsišauktų iš artimesnių kolionijų,
platesnis pasikalbėjimas per laiškus.
G. Žolynas,
(19)
18 Spruce st,
Leviston, Me.

DĖL KARMŲ LIETUVIŲ KO
LONIJOSE.

Cleveland, Ohio.— Balan
Araknsas arba Louisianos val
džio 10 d. sustreikavo čia R.
stijose,
atsišauk | Immigracijo*
MAINIERIŲ SUVAŽIA- DIDELIS STREIKAS HA F. Steel Co. dirbtuvių darbi
Bureau,
Rock Island Li.nes. Dau
ninkai, reikalaudami pakėli
VIMAS.
VERHILLY
gybė progų įgyti gerą žemę už
mo mokesties nuo 221/j ant
Gegužės 2 d. mieste Pottspigią prekę. Mes galim suteikt
ville, Pa., įvyks kietosios an Haverhilly, Mass., vėl pra 25c. už valandą, ir kad už
jums bešališkas informacijas
glies angliakasių unijos U- sidėjo darbininkų kova su šventadienius ir viršlaikį
tuose kraštuose, per kuriuos mu
kapitalistais.
Šiuom
kartu
butų
mokama
kaipo
už
pil

nited Mine Workers of ANuo A. Bulotos priėmiau aukų SU’
Pajieškau
apsivedimui
lietuvaitės
sų geležinkelis bėga. Rašyk lie
rinktų dėl Lietuvos Šelpimo Fondo, nuo 20 iki 30 metų amžiaus, mylin
merica 3-jų apskričių at sustreikavo storosios popie ną ir pusę laiko.
per jo, pp. Žemaitės ir Bulotienės čios gražų šeimynišką gyvenimą. Su tuviškai pas L. M. Allen, PassenSustreikavo apie 200 dar
stovų suvažiavimas dėlei ros fabrikos darbininkai,
prakalbas, laikytas 5 balandžio Hyde pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir sa ger Traffic Manager,
Rock
kurių
tarpe
daugiausia
yra
bininkų, 30 gi paliko streikPark, Mass.................................. $27.57 va paveikslą.
(1S>
apsvarstymo kas tolesniai
Islan
Line,
Room
718
La
Sali*
10 bal. Athol Mass.................... 52.75
Kazis Malinauskas.
lieka angliakasiams daryti: lietuvių. Jie senai jau ban laužiauti.
11 bal. Fitchburg, Mass. .. 32.15 175 Fairfield avė., 2nd fl.,
Station, Chicago, III.
dė
suorganizuoti
čionai
uni

Ant rytojaus rytmetyj
12 bal. Gardner, Mass. .... 51.26
St. Paul, Minn.
priimti kasyklų savininkų
(I)
Paaukautų per jį O. P. Ginkaus,
pasiūlytas išlygas ar savo ją, bet dėl kalbos skirtumo prieš dirbtuvės vartus sto
Worcester, Mass............
... 1.00
iki
šiol
vis
negalėjo
to
pada

Pajieškau vyro Adomo Scebravlvėjo keliatas ginkluotų ka
Nuo D-ro Puskunigio
teisotus reikalavimus pa
... 5.00
čiaus, kuris 2 d. kovo 1915 m. pabėgo,
ryti.
Tečiaus
sąlygos
dirb

pitalistiškų bernų. Vyriau
remti streiku.
169.73 palikdamas mane su dviem mažais
Viso ...
tuvėj buvo tokios biaurios, sias dirbtuvės užvaizdą išė
Šiuos
pinigus
priėmiau
17
bal.
1916. vaikučiais dideliame varge. Jis turi
Kaip žinoma, darbininkai kad žmonės negalėjo ilgiau
ant kairės rankos juodą apgamą ir
L. Š. F. Iždininkas,
jęs
susirinkusiems
darbinin

reikalauja 20 nuošimčiu pa jose gyventi ir sustreikavo
K. Šidlauskas. ant galo nosies juodas randukas. Sto
REIKALAUJAME vyrų nuo 16 iki
rai kalba ir mėgsta išsigert. 26 me 35 metų amžiaus guminių avalinių
kelti jiems mokestį, 8 darbo neturėdami unijos. Darbi kams apreiškė, kad eitų
tų, paeina iš Vilniaus gub.
(čeverykų) dirbtuvėn. Darbas šva
dienos valandų, pripažini ninkai reikalauja: 22c. į va dirbti už tą pačią mokestį,
rus, sveikas, ir nuolatinis per ištisus
metus.
Mokestis pagal mokėjimų
mo unijos ir pataisymo dar landą mokesties, subatomis bet darbininkai atsakė pa
darbo. Musų dirbtuvė yra viena pui
kartoję
savo
reikalavimą.
bo sąlygų.
kiausių viename gražiausių Suv. Val
po pietų nedirbt, dvigubos
Pajieškau apsivedimui merginos,
stijų miestų Akron’e. Anglų kalbos
Delei tų reikalavimų uni mokesties už šventadienių Bosas tad įsakė savo klap
aš esu 36 metų amžiaus angliakasis,
mokėjimas
nereikalingas.
Taipgi
geistina, kad mergina butų nevisai
jos atstovai, kitaip sakant, darbą ir jie pasiryžę laiky čiukams, kad nuvarytų
reikalingi žmonės, kurie moka dirbti
bėdina,
ir
mylinti
dorą
gyvenimą.
Su
Lumberman’s rubber Shoes ir Arvaldyba per 7 sąvaites vedė tis patol, pakol nebus išpil streikierius nuo fabrikos
pirmu laišku prašau paveikslėlį pri
tics.
Mokestis daug augštesnė ne
siųsti.
(18)
tarybas su kasyklų savinin dyti jų reikalavimai, nežiū vartų. Vienas jaunas rusas
gu kur-nors kitur. Kreipkitės pas:
Anthony
Yanies,
kais ir draudė darbinin rint kad ir visos teismų ir kapitalistų policistui pasi
BOX 57,
Red Star, W. Va.
THE B. F. GOODR1CH CO.
kams pamesti darbą. Galų- policijos pajėgos bus panau priešino, tai vargšą nemielaAKRON, OHIO.
Pajieškau
giminaičio
Kazimiero
ir
gale kasyklų savininkai 21 dotos kapitalistų reikalų ap- širdingai sudaužė ir nuga
Domininko J. Adomaičių, Kauno gub.,
beno kai velniai dūšią, o ki
Panevėžio pav.. Naujamiesčio valse.
d. balandžio, taip kaip ir se ginimui.
Marijona Adomaitienė,
(19)
ti
savo
lazdomis
išvaikė
ki

nai jau sakė, apreiškė, kad
12512 Forest avė.
S. E. Cleveland, Ohio,
sutinka pakelti 5 nuošimčiu Vienas strekieris, Jonas tus streikierius, kurie no
rėjo
gelbėti
suimtąjį.
Kazlauskas,
buvo
jau
areš

mokestį pripažinti 8 valan
Pajieškau pusseserių Julės, Onos
REIKALAUJU
ir Agotos Kucinyčių ir pusbrolio Jo
Kambario
gyvenimui Willmington,
dų darbo dieną, bet apie ki tuotas ir nuteistas 30 dienų Kaip pavyks streikas lai
AUKOS
no Kucino, Kauno gub., Raseinių pav.,
Dėl. mieste. Meldžiu pranešti.
tus darbininkų reikalavi kalėjimo. Jisai apeliavo irs mėti, sunku pasakyti. PerPaliekių kaimo.
W. Laskevič,
(17)
VVORCESTEK, MASS.
Josephine Kucinytė-Kroll,
mus nė kalbėti nenori. Ne pastatytas po $200 kaucijos mažai darbininkai apsišvie Aukos
Carneys Point Post Office,
N.
J.
L. Š. F. surinktos gerb. Bu 1406 Hyde Park avė.,
ramumas ir pasipiktinimas kurią užstatė už jį pažįsta- tę ir perdaug skurde pa- lotų ir Žemaitės
prakalbose 8 ir 9.
Hyde Park, Mass.
PARSIDUODA PUIKUS BIZNIS.
skandyti, kad galėtų ilgai balandžio, 1916 m. Aukavo:
tarp darbininkų pakilo. U- . mas.
Kas norėtų pirkti biznį, t y. saJ.
Daugėla
$5.00;
P. Vaitkevičia ir
Pajieškau
savo
giminių
ir
pažįsta

Šita bausmė išrodo di vest savo kovą, ypač kad M. Zizas po $3.00;
liuną, bučernę ir grosemę, meldžiu
nijos prezidentas John P.
mų, aš esu Suvalkų gub., Kalvarijos
Prašau pranešti, atlyginimui pa kreipties pas mane vpatiškai ar lai
Po 2 doleriu aukavo iše: J. Peža, pav.. Miraslavoparap., Rameikių kai
White ramina darbininkus, džiausia beteisė akyvaizdo- streiklaužių netrūksta.
skirtu $5.00.
(19) šku. Biznis išdirbtas, vieta lietuvių
E.
Karpavičius,
S.
Dirvelis;
C.
Vaškemo.
Meldžiu
atsišaukti.
kad sutartis bus padalyta, je to fakto, kad vos tik ke Daugiausiai čia slavokų ’. levičia, A. Bušas; J. Vareiga, N. KuAntosė
Scerbavičienė.
apgyventa, netoli lietuvių bažnyčios.
Vincas Urbonas,
Haverhill, Mass. Parsiduoda iš priežasties savininko
West Frankfort, III. 126 River st.,
tik darbininkai turės savo lios dienos tam atgal gauja lenkų ir italų, lietuvių dirba j darauskas, J. Karazija. M. Dusevičia. BOX 745,
senatvės. Kreipkitės tuojaus.
E. Piličiauskiutė.
reikalavimus biskį susiau tikybinių fanatikų išdaužė tik 10 vyrų. Musų vyčiams ; ir Po
L. NAJULIS,
(19)
1 dolerį aukavo šie: A. KiauPajieškau
Ramušo
Malinausko,
Pajieškau
draugų
Juozo
Ūselio
ir
751
Ferry
avė..
Camden,
N.
J.
City
Hallėj
ir
apie
20
gyve

reikėtų
dabar
pagalvoti,
kas
lėnas.
K.
Kosulis,
P.
Gukstas.
A.
Va

rinti, bet tas ”susiauriniKauno gub., Aleksandrovsko pav., Ai- Miko Sinkevičiaus, abudu Kauno gub.,
linskas,
V.
Bartaševičia,
J.
Tumosa,
skudžių
kaimo.
Turiu
svarbų
reika

mas” darbininkams labai namų namų langų, apie 20 liepia jiems daužyt galvas. B. Bartaševičia, L. Jablonskis, K. lą ir meldžiu atsišaukti ar kas jį žino Vilkmergės pav., pirmasai Videkių
Reikalinga mergina
miestelio, antrasai Lidokių parap..
kol-kas neaiškus ir jie dėlto įvairiose vietose paleido gai Ar socialistai, prieš kuriuos Pauliukonis, J. Gudzelis; A. Kaspu praneštu
knygvedė.
Juodausių sodžiaus, abu gyveno Raytis; S. Bušas; J. Kučinskas; F. DiAntanas Štai unas,
srinius signalus ir be reika taip kovoja pagal kunigų I duolis,
šaukia savo suvažiavimą.
mond,
Wash.
Turiu
svarbų
reikalą
J. Naujokaitis, S. Purvinskas 321 N. E str.,
Aberdeen, Was’n. ir meldžiu atsišaukti.
Kooperatyviškoj bendrovėje prie
lo iššaukė ugnagesius, išvi įsakymą.
| A. Žurlauskas; V’. Grigonis, P. Ma
"grosernės.” Knygas turi mokėt vest
Juozas
Koncevičius,
K. Balsevičia, S. Paltanavičienė,
Pajieškau Antano Pūko, Suvalkų 2504 Grand st,
Turi mokėt angliškai ir
Darbininkas. čys,
jo iš miesto visą valdžią, pri
SUSTREIKAVO 24,000
Sioux City, Iowa. atsakančiai,
K. Sirvonis, J. Vitkauskas; M. Matjo- gub., Prienų parap.. Vartų kaimų.
geistina kad mokėtų ir lenkiškai.
vertė
policiją
atidaryti
vi

šaitis; A. Valatka. J. Pusščius, A.
Adresas:
Katrė Dauksiutė-Juodžiukinienė,
(17)
ANGLIAKASIŲ.
Pajieškau pusbrolių Tamošiaus ii
Buiniskis, A. Mieliauskas, J. Micke BOX 74.
D. KIELA,
E. Alton. III.
sas
stoties
celes,
kad
persiti

Westbrook, Me.— S. D. vičius. F. -Jakaitis, J. Jablonskis, N.
Kazimiero Ivanauskų, Kauno gub., 68 North avė.
Pereitoj subatoj PittsburMontello, Mass.
krinus
ar
nėra
tenai
pasislė

Vilkmergės pav., Leliūnų kaimo ir
Krikštolaitis,
J.
Petkunas,
J.
Tumo

Pajieškau
Magdės
Staponaičiutės,
Warren
Co.
dirbtuvė,
kur
go apygardoj sustreikavo
sa, M. Ubavičiutė, J. Žalimas; A. Sta- Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Alvi Jono Ivanausko, Gaižiūnų kaimo. Tu
RUMFORD, ME.
(17)
24,000 angliakasių. Strei pusio kalbėtojo, grasino su dirba apie 1,200 žmonių, nuo kniauskas, O. Balniutė, J. Bacevičia to parap., Zinų kaimo. Taipgi Ago riu svarbų reikalą.
Kodėl nenusipirkt namą dėl savęs,
naikinimu
viso
miesto
val

Petras
Ivanauskas,
1 d. gegužės ketina visiems J. Repšis, V. Galeckas, A. Britšas. tos Počiuniutės, Naumiesčio parapi 719 Main st,
arba mieste? Aš turiu tokias
ką iššaukė U. M. W. of A.
Cambridge, Mass. farmą
E. Klimas, C. Šupenas; S. Bacevičia, jos, Lauckaimio kaimo.
dybos
namo,
privertė
iš

labai pigiai nuo $500 iki $15,000. Ko
pakelti
algas.
unija, nes kompanijos savo
A. Kaslavičia, V. Kriaučiūnas, N.
Veronika Staponaičiutė,
neapsižiurėt tuos nupigintus pir
Pajieškau Juozo Buslio ir J. Pa- dėl
Meškus, F. Dirvelis, A. Kalakauskas, 28 Federal str.,
Burlington, N. J.
kimus.
prižadėjimo pridėti anglia šaukti miliciją, sužeidė kelis
tackio,
kurie
gyvendami
sykiu
su
J. Tamutis, J. Vanagaitis, Pauliuko
HAROLD McINNES,
kasiams 5% mokesties neiš kareivius, kitų kareivių išPennsylvanijos druskos nis, M. Paltanavičius, R. Šimkonis, Pajieškau Juozo Norkaus, Kauno Antanu Milbuda ir Petru Tetulaičiu 63 Congress
st.,
Rumford. Maso.
egzaminavo
šautuvus,
kad
M. Staliulionis, J. Repšis, E. Saviša, gub., Šiaulių pav., Joniškės parap., paėmė Milbudos $150.00, Kaz. Krapildė. Tokį prižadėjimą bu
kompanija
praneša
pakėlusi
jausko
du
auksiniu
žiedu
ir
laikrodėP.
Matjošaitis,
K.
Vaitkus.
A.
Rama

Zenunu sodos, gyveno Niagara Falls,
užtaisyti; pagalios mokestį kirtikams po 1 cen
N. S. PITTSBURGH, PA.
1., o Tetulaičio 45,00, ir išvažiavo j
vo padariusios New Yorko nebūtų
nauskas, K. Kragždis, V. Norkevičia. N. Y. '
padarė
kalbėtojo
Leydeno
platų
svietą.
Jie
nesenai
atvyko
iš
DIDŽIAUSIAS
GEGUŽĖS PIRMOS
J.
Skliutas,
J.
Motejaitis,
A.
Maižius,
Vincentas
Sinka,
konferencijoj kelios kompa
tą ant tono, o kasėjams po K. Stankus; S. Paltanavičienė. P.
Tamaųua, Pa. Kas apie juos praneš,
DIENOS APVAIKŠČIOJIMAS
pavidalą,
užrašė
ant
jo
1834 Blair st.,
Chicago, III.
nijos iš Pittsburgo apielingaus $25.00 atlyginimo.
5 centus.
(18)
Su visokiais pamarginimais ir šo
Sutkus. J. Peža. P. Šučius, J. Karazi
A. Millbudas,
kiais atsibus ”MOOSE TEMPLE” sa
ja. J. Galeckas, J. Mežlus, K. šiuškus,
kės, bet kada atėjo paskirtas ”Free Speech” ir pakorę jį
Pajieškau brolio Kasparo Džiaugto, 1401 Western avė.,
lėje ant Penn avė., tarp 6 ir 7 gatvi*
J. Gustaitis, P. Balčiūnas, O. Keme- Kauno gub. ir pav., Veliuonos valse.,
laikas ir darbininkai nera ties City Hali sudegino, žo
N.S. Pittsburgh, Pa. Pittsburgh, Pa. Balandžio 29 subat«j
šiutė, P. Petronis, P. Matjošaitis, D. ir parapijos, Džiaugiu sodžiaus, gy
džiu
sakant,
sukėlė
tokį
pra

ATSKAITA
nuo 7:30 vai. vakare. ApvaikščiojlGudavičius. F. Gudavičius, D. Žemei- veno Lincoln, N. H. Meldžiu atsi
do konvertuose žadėtojo pa
garą,
kokio
šio
miesto
isto

Pajieškau brolio Juozo Zimkaus ir mas rengiamas Sociailstų Partijos
kis, B. Plekis, K. Gasparonis, A. Li- šaukti, ar kas jį žino pranešti.
kėlimo. kilo triukšmas ir rijoj da niekas nebuvo ma LIETUVOS ŠELPIMO FONDO leikiutė,
T. Borokiutė. J. Simniškis,
Franas Džiaugis,
(18) sesers Marijonos Zimkiutės, ištekėju Allegheny pavieto Jaunuomenės So
SEKRETORIAUS
A. Brazauikas, T. Rubikas, D. Stan 113 So. Main st. Los Angeles, Cal. si rodos už Račiūno, jiedu Kauno gub. cialistų, Nedėlinės Socialistų moks
apskelbta streikas. Tečiau tęs, ir nė vienas riaušininkų nuo FINANSŲ
Kovo 1. 1916. iki Baland. 1..1916. kus. L. Paulauskas, L. Abromavičius,
Telšių pav, Varnių valsčiaus, Kujie- lai nes ir tarptautiškos socialistiškos
kaip unijos taip ir kompani
Kovo 1, 1916, balansas $11,853.11 V. Lileikis; J. Bačauskas. D. Petį avinių sodžiaus, taipgi Ona Mockape- draugijos. Įžanga ypatai 25c.
i,
nė
vienas
Pajieškau
dėdės
Povilo
Jasinsko.
nebuvo
suimtas,
nuo
vestuvių
P.
Per ”Laisvę”
Lietuviai, neatsitikime nuo kitų
čia. A. Pupiutė, O. Baguckiutė, P. Kauno gub.. Panevėžio pav., Svilkių triutė-Zimkienė pajieško brolio Balt
jų atstovai 'išreiškia viltį,
Juškevičiaus su M. Matiosaičiute.
sužeistas
;
paskui
nebuvo
.Jurkinas, F. Morkūnas, P. Ruginis, P. sodžiaus, gyveno Montello, Mass. Kas raus Mockapetrio ir sesrs Magdalenos tautų, o ypač Socialistų dalyvavime
kad šita incidentą busią ga nors ir suėmė du ar tris, tai Elizabeth. N. J............................. $3.50 Ruginis. M. Gavelis, P. Zulkaitė. K. jį žino malonės pranešti.
(171 jiedu Suvalkų gub, Senapilės pav, tame iškilmingame susirinkime kas
Per "Laisvę” nuo vestuvių D.
Klebiškiu valsčiaus, Prielaukio so- tik galime, nes bus visokių dainų,
lima užbaigti šioje savaitė vienok paleido be bausmės. Gaubio
Baguckis, J. Lileikis, A. Petravičia.
J. Jasinskas,
su F. Lebenskaite, Newark,
džiaus. Meldžiu atsišaukti.
(18) prakalbų visose kalbose ir lietuviškoj.
F. Skliutas. A. Bačauskas. A. Gilius, 196 Park st„
Laivrence,
Mass.
J................................................. 7.10 J. Budrius. P. šiušąs, V. šiušienė, F.
je.
Aleksandras Zimkus,
J. I. Aleksis.
Tuo tarpu bėdiną streikieri N. Per
S.L.A. 161 kuopos aukų rin
115 Essex st,
Jersey City, N. J.
Erickson, S. Lietuvnikas. E. StarkuPajieškau
savo
krašto
merginų
ir
kėjus
W.
Mačiulis.
S.
česnavičius
kiša visam mėnesiui kalėjivienė, K. Milius, J. Gavėnas, V. Bu- pažįstamų. Aš esu Kauno gub., Pa
RETA PROGA.
M. Riktonas nuo Christopher,
STREIKAS.
Pajieškau brolio Juozapo Savicko,
Aš turiu ant pardavimo puikų Sto
nan vien už tai, kad negalė ir
nevėžio pav., Božių sodžiaus, Vabal
.................... 21.00 kaveckas.
III. lietuvių ...
Krakių
sodžiaus.
Viekšnių
parap.,
50c. aukavo šieš: A. Benetas, ninku parap. Prašau atsišaukti.
rą, kartu grosemę ir bučernę. Vie
le^chbu-'g. Pa — Nuo 1 c damas pakelti nežmoniškų LSS. 240 kuopos Torrington, Ct P. PoKučinskas.
Svirmauskas, F. KauJonas A. Zlandelis,
(18) Šiaulių pav., Kauno gub., taipgi ir nas iš gražiausių storų visam Lynne,
ir
teatro
pelaukos
nuo
baliaus
ha’andžio š m. darbininkai- darbo sąlygų jis atsisakė nas .......................... .................... 25.00 nickas, A. Dcminkevičia; A. Degutis, 263 N. Townsend st.
kiti gentįs, pažįstami draugai ir lietuviais ir lenkais apgyventoj vie
Matužinskas, J. Paulionis, S. Mor
Los Angeles, Cal. draugės malonės atsišaukti šiuo ad toj ir netoli dirbtuvės, kur dieną ir
an erliakasiai. rei kalaudami dirbti. Ir jie vadina tatai Per "Naujienas" sekantis: Šei- J.
resu:
(18)
kus, S. Norbis, K. Dusevičia. W. Mo
naktį dirba 20,000 žmonių. Biznis
myniškas vakarėlis lietuviu zeceriu
Joe
Ross.
pakėlimo mokesties ir pri JUSTICE—TIESA!
tejaitis,
O.
Sukutauskiutė.
K.
Strausišdirbtas ir eina puikiai. Savininkas
Pajieškau Mateušo Jonaičio, Kau
Sąjungos. Chicago. III.............. $13.30 kis, V. Jaudigis, V. Gibavičia, J. KraWinnipeg,
serga ir tik dėlto parduoda, Visas
no gub. ir pav., Vilkijos parap., Rau- 442 Redwood avė.,
pažinimo unijos, sustreika
Vestuvėse Burbos su Valančiūte,
Man.,
Canada. įtaisymas ir rakandai nauji, Ataipkaitis,
F.
Simonavičia,
A.
Jazlausbatuvės
kaimo,
gyveno
Illinois
valsti

Streikieriai
kreipėsi
į
poChicago, ........................................... 6.25 kas, D. Armauskas, J. Kaminskas, J.
vo. Kompanija siūlo algos
šaukite greitai pas:
joj.
(17)
šeimyniškas vakarėlis, WaukeTraupis, J. Mankevičia, K. Suplis, A.
S. L. ZALESKAS,
A. Zaranka,
pakėlimą tiems, kurie atsi pieros darbininkų uniją, pri gan,
Pajieškau Stanislovo ir Igno SkiIII............................................. 9.45 Juozaitis,
Z. Kalvaitis, J. Salaserčius, 107 N. Main st,
W. Lynn. M
Ansonia, Conn. kų, Kauno bug„ Panevėžio pav., šid- 597 Summer st,
žadėtų unijos, bet darbinin gulinčią prie A. F. ir L., Federacija Lietuviškų Kliubų J. Jasauckas,
S. Bakanauskas. J. Milavos parap. Žibertų kaimo. Meldžiu %-------------- —----------------------Chicago. III................................... 10.00 ckevičia. V. Paltanavičiutė.
kad
prisiųstų
savo
organi

P. JašinPajieškau draugo Jono Gustaičio, atsišaukti.
kai tiek susipratę, kad to
(17)
Iš Kewanee, III surinkta per A.
PARSIDUODA KRAUTUVĖ
skas, M. Krištolaitis, V, Degt’ is. J. Kauno gub.,Panevėžio pav., Pasvalio
zatorius
streikui
vesti
ir
kas
Miss Elena Jenkus,
Rimkų
...............................................
3.75
Vyriškų
ir Moteriškų Drabužių ir
kiems judošiškiems pasiūly
Samuolis. M. šiuškus, F. Baguckis, A. miestelio.
BOX 591,
Hartshorne, Okla. Tabako olselis. Yra skalbinių ofisas
šeimyniškas vakarėlis, Indiana HarRutkauskas,
A.
Timiskas,
J.
Alselaimams atsako savo streiku. valanda laukiama jų pribu bor,
K.
B..
Ind............................................... 6.00
ir parduodu tikietus ant geležinkeli*
K. Kosulis, K. Bušą, A. Kiaulėnas, 5354 Homar avė.,
Pajieškau Marijonos Butkienės, 27 tarp Montello ir Bostono. Krautnv*
Da prieš balandžio mėnesį siant. Tikimasi, kad šis Nuo baliaus, Waukegan. III 27.50 tis,
A.
Dominauskas,
K.
Pauliukonis,
J.
N. E. Cleveland, Ohio.
metų amžiaus, paeina iš Raseinių pa randas geriausioj vietoj šiame mies
3-metinių sukaktuvių "Kanklės”
didžiuma angliakasių susi streikas išsivystys į didelę Draugijos
vieto, apie 9 mėnesiai tam atgal gy te. Randa nebrangi.
” Rockford. III........... 22.05 Bačkus, J. Rauktis, E. Petrošauskiu(»)
K. Milius. P. Baguckiutė, A. Pu
Pajieškau tetos Onos Mizarienės, veno Cambridge, Mass., taipgi jos
rašė į uniją ir dabar tvirtai kovą, kuri gali apimti visas 10-metinių sukaktuvių šv. Petro tė,
A. BEKAMPIS.
piutė.
P.
Kugenas.
J.
Mieliauskas,
K.
Leipalingio
miestelio,
Suvalkų
gub.
dukters Genevos, apie 4 metų. Jos 114 A mes st,
Povilo draug. De Kalb, III. .. 5.25
Montello. Maaa.
laikosi. Visi lankosi į uni šitos korporacijos popieros ir Surinko
vyras
(U)
LSS. 4 kuopa Chicago 8.85 Beinoravičia, J. Biliškis, A. Tulevi- kaimo.
čiutė,
V.
Bernotas,
B.
Erukaitė,
A.
dirbtuves
po
visą
Ameriką.
Taipgi
Onos
Blezgutės
iš
Migonių
Antanas Butl-us.
Varduvėse Kasparaičio, Chicago.
jos susirinkimus ir matosi
PARSIDUODA FARMA.
A. Viksnoriutė,
28 Broadway,
So. Boston, Mass.
............................................ 6.55 Grinavičia, J. Mutis, K. čepavičia,
12 akrų dirvos tabakui auginti,
kol-kas tvirta vienybė. Lin Sakoma, kad kompanija Illinois
K.
Tacelis,
K.
Jurevičia,
Klimas.
J.
165
Elm
st.
I-awrence.
Mass.
Vestuvėse Neprikc su Gužaite.
kluonas ant 3 aknj, stuba g^era, pTO.3.00 Varaškevičius, J. Jurgelionis, K. Dir
kėtina, kad tos vienybės ne ketinanti prisigabenti streik Chicago, III. .»...............
kųs arkliai ir visi padarai, kokių tik
velis.
J.
Brazauskas,
J.
Kazlauskas,
Pajieškau
brolių
Kazio
ir
Jono
Tel.
Richmond
311.
Krikštynose pas Leitus, Westfarmai reikalinga. Visa tai parsi
suardytų, nes tik darbinin laužiu, bet kažin ar ji ban ville,
M.
Raukei
i
s.
Embrasų,
Kauno
gub.,
Panevėžio
pav.,
III........................................... 5.85
duoda
už 2,500 dol., įmokant 1.500
dys
tatai
daryti,
nes
pasku

Visi
sykiu
$185.00.
Kupiškės parap.. Paberžinės kaimo,
kų susipratime ir vienybėje
V. Giedraitis, Chicago. III.
2.80
Dr
Wm.
A.
fireen
Priegtam smulkių aukų surinkta; gyveno St. Paul, Minn.
Vestuvėse Vamio su šiauliute,
£Tvu morgicium. Kreippkitės pss
— JŲ galybė.
M. S. tinį kartą pargabenti jos Chicago,
Paul Ambrose,
III.................................. 15.75 $18.54. Tai viso labo aukų surinkta
o-.a H.tvnvm
ctpfft
~__ _Z®D«
’S Petrauskas,
(17)
streiklaužiai pasirodė tokie Surinkta iš Dės Moines, Ia. per per prakalbas 8 ir 9 d. balandžio Hilliard House, Edgewater, N. 3.
R-F.D.
BOX~41
R
" ’
<17>
259
H \NOVER STREET.
$203.54.
BOSTON. MASS.
V.
Mankus
....................................
7.50
laukiniai
ir
pavojingi,
kad
E. Granby. Cmul
BEDARBĖ ANGLIŲ KA
Fin. Rašt. J. A. Motejaitis.
Pajieškau švegerio Juozo Alksnio Gydo visokias moterų ir vyrų l:gHs
Vakarėlis pas Dambrauskus, Ste* » »
net
Haverhillio
miesto
val

Jasaguros
viensėdijos,
Deltuvos
pa
1
-.,
SYKLOSE.
cer. IR............................................. 9.00
NETIKRI PINIGAI.
Šios aukcs surinkta per S.L.A. va Vilkmergės pav., Kauno gub., gyve Mano specijališkumas, tai gydymas
Vestuvėse Raidžio su Stikliute.
I
’
as
mane
galima gauti netikrų po
užsisenėjusių
ligų.
Springfield, III.— Nuo 1 d. džia atsisakė duoti jiems lei Chicago.
no Bostone.
III................................. 10.25 karienę, balandžio 9, 1916.
pierinių pinigų. Jie taip gerai pa
dimą
nešioti
užtaisytus
re

Po 1 dol. aukavo šios ypatos: M.
K. Isahančius,
Visokis patarimas dykai.
Viso per "Naujienas” $173.15
balandžio daugelis anglių
daryti, kad sunku atskirti nuo tik
Dusevičia. P. Gukštas. J. šimulevičius, 2228 Tustin st,
Pittsburgh, Pa.
rųjų.
volverius.
Per G. Griciuną nuo Lietuvių
kasyklų šaftų uždaryta, ka
ir
M.
Barsunskas.
Keliaujančio Knygyno prakalbų.
Tokie pinigai reikalingi teatro*
M.
J.
Donahue.
Po 50c. aukavo: A. Špakauska*.
Pajieškau apsiveaimui merginos,
Philadelphia, Pa.......................... 15.58
dangi daugybė darbininkų
losiant,
arba kas nori pasigirti turi*
F. Skliutas, V. Visockis, J, Dovidonis, tarp 19 ir 21 metų amžiaus. Aš esu
daug pinigų.
Per "Naujienas" nuo Draugystės
nedirba. Tie gi, kurie dirba,
S.
Kaspulevičia;
J.
Raneveckas
25c.
21
metų,
blaivas,
mylintis
dorą,
ramų
Geras
Uždarbis
ir
Didžio Liet Kn. Gedemino, RoPrisiųskite 25c. krasos ženkleliai*,
The chester.
Johnston, Pa.
Viso $6.75. Smulkių aukų surink- gyvenimą. Platesnes žinąs suteiksiu
N. Y................................. 7.1 p
tai irgi labai prastai. Dau
o
gausite visokios rųšies pinigų pa
ta $8.67. Visi sykiu sudaro $15.42. per laišką. Geistina ir paveikslėlis.
Per
J.
M.
Gelgaudas
nuo
krikšty

žiūrėjimui.
zia*
Cambria
plieno
kompanija
gelis darbininkų išvažinėjo
L. M. Stasonis,
Fin. Rašt. J. A. Motejaitis.
Lengvas
Darbas
nų pas J. Rimkų $2.75 ir per vie
„
K.
INTAS,
877 Cambridge, st.,
kitur darbų jieškoties, kiti pranešė savo darbininkams tos LŠF. iždininką nuo krikštynų
P. O. BOX 73,
Ch>cago, IIL
E. Cambridge, Mass.
pas
M.
Povlonį
$5.05,
West
Frankpakeisianti
jiems
po
2c.
ant
ATHOL. MASS.
Mes duosime geriausią pro
be darbo slankioja.
In/
............................ 7.80
L.Š.F. surinktos gerb. Bu
DYKAI! DYKAI!
gą užsidirbti daugiau kiek
Pajieškau sunaus Motiejaus JuodSprinfieldietis. valandos. Tas busiąs nuo 1 Per J. Mazolis: Draugystės su lotųAukos
ir Žemaitės prakalbose 10 d. ba snukio, Suvalkų gub, Kunigiškių so
Aš
duodu dykai didelę Monu Kavvienam atsišaukusiam. Dar
rinkta $32.60, per prakalbas $29.50,
dienos gegužės.
landžio 1916 m. Aukavo: A. Zazas dos, gyveno Pennsylvanijos valstijoj.
5*;.«
.nos Ralima išmokti padaryti
smulkių aukų $1.86 ir W. Mickunas
bas
nuolatinis
arba
atlieka$2.00. Po $1.00 aukavo: A. PakarkMateušas Makastutis,
didizausius monus ir uždirbti didelius
Rhode Island valstijoj tris
$5.00, Člinton, Ind...................... 69-14 lis, St. Petronis. P. Buzevičia, Ver.
mąm
laike,
visai
lengvas
ir
80 NVashington avė,
pinigus, šitą monų knygą aš duo
Nuo LSS. 6 kuopos prakalbu
Buzevičienė. J. šešeika. J. Vasiliaus
audinyčios, kurios priguli
Pawtucket, R. I.— Lor- Pittsburgh.
tinkamas kožnam, o ypatin
du kaipo priedą tiems, kurie pirk*
Torrington, Conn.
Pa. .......................... 5.46 kas. J. Kavlaičia, J. Bražinskas, J.
gai Agentams, ligotiems, sil
RRim’lnęs n p?*-ki*. ir branto**
senatoriui Sayles’ui ir ran raine audeklų kompanija iš Per J. Nevedomski nuo vestuvių Kulbis, J. Jokubėnas. J. Balčiūnas, J. Pajieškau pusbrolių Juozo, Petro
BRITVĄ. Prekiuoja tik 2 doleriai.
pniems dėl sunkių darbų ir
Ambraso su M. Osipauskiute,
dasi Pascoago miestelyje, lipino savo dirbtuvėj apskel A.
Buzevičia, St. Perekšnis, K. Stočin, ir jų sesers Magdalenos Girdausku,
Siųskite reikalavimą ir pinigus, o ai
Middleboro, Mass......................... 15.20 skiutė, R. W. Hames. A. Ruplis, J.
pasenusiems.
Rašykit
pas
Suvalkų gub, Mariampolės pav,
tuojaus prisiųsiu puikią britvą ir di
nuo praėjusio panedėlio pa bimus, kad nuo 24 gegužės ji Per Britanijos Darbininkų L. F. Pavilionis, K. Butėnas, A. Latvėnas, iš
delę monų knygą.
(19)
Pilviškių
miestelio.
Meldžiu
atsi

ite^ ................................. 285.75 Elz. Stučinskiutė, O. Andriuliuniutė. šaukti.
INTERNATIONAL NOVELTY CO.
kėlė savo darbininkams po 1,500 darbinnkų pakels al- Ko^
,
L.
PAULAUSKAS.
Per T. Y uknevičių nuo krikštynų
J. Ališauskas, Pr. Koklevičia, A. Kau.
Švirpunas,
1154 Lincoln Avenue,
10 centų ant dolerio.
152 MILLBURY ST,
algas.
pas J. Palietį, Elmora, Pa.......... 6.40 ’aičia, Jur. Dambaras, A. AmbrazaL 840 BankAntanas
str,
Waterbury, Conn.

Paj ieškojimai
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Mokiname Angliškai

LIETUVI-DARBININKB

Mėnesinį Teorijos
— O daugiau neturi?
— Y’ra da trupučiukas.
I
Žurnalą
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių
lietuvių kalboje veikalų:
— Atnešk čion viską!
Žydelis atneša pusę pan- “NAUJOJI GADYNE’
v
MOTERIS IR SOCIALIZMAS”
čekos ir išėmęs saują cikori-1 Kurį greitu laiku išleis LSS.
"NAUJOJI
GADYNĖ.
”
tai
naujas
jos aiškina:
Jeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę
gyvybės pulsas Amerikos lietuvių
knygą ir iš ios nemaža pasimokinai
|
ir
— Tas yra geras cikorija, mrbininkų gvvenime.
apsišvietei,
t
,;i
perskaitęs
>
"Moteris
ir
į
GADYNĖ” bus visiems
Socializmas" pamatysi pasaulį visai kiale dėl poną generolas tas ‘ "NAUJOJI
prieinamas ir visiems lygiai indo:<>kioj šviesoj; ši
rys Tau
negaditsa. Aš šitą duoda j mus ir varbus mokslo ir žinijos
narodv
j ?r ikt< yra
šaltinis.
mužikam. Dėl vąše blago- “N \JAJĄ G Al) YNŲ” redaguos gilus
rkoj
::!> je
rouijes aš duosiu pirma sor- teoretikas drg. P. Grigaitis. Jam
i:<as
B f helis,
artimiausioje
pagalboje
bus
kitas
v
r
! ta petersburskaja.
\..'ų kuli uriužymus publicistas ir nuoseklus kri- ■
’-rn.
'
tautų kalbas. \ ertitnas puikus,
— O daugiau neturi? — tikas drg. V. Kapsukas iš Škotijos,
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant
"Socialdemokrato” re
gražios popieros ir turi išviso 430 pusi. »
paklausė fon Hinderburgas. dabartinis
daktorius.
. "Moteris ir _____
... i
Vokiečių. ka!b< >;e
Socializ— Nėra, vąše visokorodi- "NAUJOJI GADYNĖ” turės dar ke
mas
”
tapo
išparduota
net
50
laidų
(viso
•
liatą pagelbinių redaktorių. Joje
^Ti 11
ap
1 milioną ekz.).
je.
bendradarbiaus visi žymesnieji Eu
Ši knyga bus papuošimu Tavo namų.
ropos ir Amerikos socialistų rašy
— Na pajieškok!
"DIDVYRIS.”
s išleista labai gražiai ir ant geros ,'
tojai ir publicistai.
popieros. Ji yra verta tiek aukso, kiek t
Žydas
išėjo.
"NAUJOJI
GADYNĖ
”
turės
skyrių
Kap aš mažas buvau.
pati sveria.
I
Už valandėlės sugrįžta ir iš svarbiausių mokslo šakų; gvil
"MOTERIS
IR
SOCIALIZMAS
”
rašo:
‘
Kiaules „krajuj” ganiau;
dens visuomenės klausimus ir pla
Apie moterų gyvenimą praeityje: išaiškina senovės graikų, romėnų
sako:
čiai aiškins socializmo mokslo teo
Amerikon atvažiavęs
r kitų tautų moterų politišką ir socialį padėjimą ir išdėsto senovės
— Nėra, vąše blagorodije. rijas. Joje tilps daug gražių pa mokslininkų
paž\algas į moteriškę.
Džekis Braun palikau.
veikslų, karikatūrų, dailė apvsakų,
— Aš liepsiu padaryt kra eilių ir uoliai stovės darbo žmonių
Rršo apie moterį dabartyje ir praeityje
\ :sa knyga \ ra padalyta į skyrius, kurie skirstosi šitaip:
tą. ir jeigu pasirodys, kad reikalų sargyboje.
Kaip tik „pėdę” gavau,
NAUJOJI
GADYNĖ
”
bus
storas.
<u.
Mcteris.
kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžymai
meluoji, tai tuojaus liepsiu delio formato, 64 puslapių žurna ir aprubežiavi-nai.
Čiu-tabako pirkau,
Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reikalas, spausdinamas ant puikios po
tave sušaudyt.
' nga socialė buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų preIr prikimšęs pilną burną,
■-tskas gabumas. Da: vino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi— Ui, aš da pajieškosiu. Neipieros.
Lyg-kad medų čiulpiau.
vienas susipratęs darbininkas nestromenė. Visuomenės socializaciįa. Tarntautiškumas. Gyventojų skaitp. :\alo atsisakyti nuo "Naujosios
l:ugu.-n?.s ir ių perrida ginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo gamtišIr žydas dingo.
Gadynės” užsirašymo.
Nelaukite, » kai-istoriškas žmcr.iįcs atgimimas.
Nedėlioj iš ryto —
Už pusvalandžio grįžta bet užsiprenumeruokite kuogrei-’
ši mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose audeklo
Kampas Portland stryto,
apdaru^ -e $1.50.
Pinigams siųsti adresas:
visas miltuotas, voratink- Nciausia!
Al JOJI GAD\ NĖ” kainuoja me vv
”Čiu„ bekramtant, mano sei liuotas ir prisiekia:
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c.; *
“KOVA” 229 N. 6-th St., Phiiadelphia, Pa
užsieniuose metams §2.00; pusei u
lė
— Ui, vąše blagorodije.
metų $1.00. Pavienis numeris 15c.
Ant praeivių krito.
kaip mane gyvas matai, nė Pinigus urnai siųskite šitokiu adresu:
"NAUJOJI GADYNĖ”
ra ani trupučiuko, dalibug
229 N. 6th SU
Philadelphia. Pa.
Aš rašyt nemoku —
nėra. Bet jeigu reikia, aš
dvokatas ir Notarijušas
Baliuj „tango” šoku.
galiu paskoht...
LIETUVYS
FOTOGRAFAS
Mano turtas skamb’ kišenėj
Kazis Krauczunas,
— Na, gerai — sako Hin
Fiftyn cents su cveku.
derburgas — jeigu jau pri
Veda provas visuose teismuose S_
ir atsilanko j visas valsujas ant ) t
sieki, kad daugiau to nuodo
Man nereik prakalbų.
pakvietimo. Taipgi duoda patari- • Į
neturi, tai dabar gali eit pa
mą per laiškus.
t•
Laikraščių nei knygų.
daryt
man
kavos,
o
šita
ci

403 Lyon Build^
Nors tik mėnuo Amerikoj—
korija
tegul
stovi
čionai.
Seattle, Wash.;|
Angelckai jau kalbu.
10 m. bo. Bostone.
Ar bedarbės, badai,
xrv*
DIDELA PROGA
399 Broadvvay,
Aš nepaisau visai.
neBakciiO'
SO. BOSTON, MASS.
Kuomet dirbt jau negalėsiu.
DĖL VYRU NUSILPNEJISIU
- Traukiu Paveikslus bile kokiu
Aš nuo tilto... Gudbai!...
laiku ir visados gerai padarau.
ANT LYTIŠKU ORGANU
Joseph Petroniui.— Į jūsų
Lipčius.
Reikalui esant Kreipkitės
klausimų
medicinos
dakta

P. S. šias eilutes aukauju C.
pas mane.
Ei, Vyrai, Visi Pas
miesto '"lietuvių švilpukams.” ras atsako šiaip:
JONAS A. ANDRUŽIS,
nes vieną kartą man beeinant
YUDEIKO?
Reumatizmas yra užsiseI
j 453a Broadway, S. Bcston, Mass.
gatve apspiovė čeveryką ir todėl nėjęs žodis reiškiantis skau
Jis užlaiko gerą Restauraciją.
grįždamas namo, ant ”strytkavisokios rųšies Alaus, Degtinės į |
Kadangi yra
rio” parašiau šias eilutes kaipo smą kūne.
Vyno ir Cigarų.
šimtai
priežasčių
skausmo,
atkeršijimą. L.
Pirmiausia ir parankiausia
i;
užtai negali būti ir gyvybės,
vieta lietuviams.
Rainkoty Ir Sinty Dirbtuvė
kuri galėtų išgydyti įvairių
1304
B!
k
<
wčj
ir
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Streets
SALIUNUS PALYDINT.
rūšių skausmą. Kiekvie
Lietuviška Didžiausia ir
SO BOSTON, MASS.
Sudiev jums saliunai
nam atsitikime gydymas
Geriausia
Prisiein’ pasakyti,
priguli nuo priežasties. Rei
Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS,
PrisTunskite mums tik 50c.
Vyriškus, Moteriškus ir Vaikams. Nusilpnejie ant lytišku orjpinu vyrai.
Nors tai nepadoru,
kalinga ta priežastis pažinti
<aip
tai
paliks išpydynti ant visa
/S
Dirbame dėl KRAUTUVIŲ. AGEN dos p»*r nerviu.
vartojimą, gyduolių NOVO. Tai
Bet kų jau daryti.
ir prašalinti, o žmogus bus
TAMS ir PAVIENIAMS iš geriau vra.
galima pasakyti, eudaune gyduolė,
sios materijos ir pigiau negu kita kurios išgydo jau tūkstančius vyru ser
sveikas.
Petras
Valiulis
j
gančiu
lytiškoms ligoms. Jei esate ser
kokia nors dirbtuvė. •
Pridirbot girtuoklių
Minėtas skelbimas niekas
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ’;enMaterijas mes imame iš didelių Įkia
jums betvarke nerviu. kad nnsti'et
Iš vargšų žmonelių;
kitas negali būti, kaip tik LIETUVIS KRIAUčIUSį j firmų ir daug ant karto, todėl me? vyriškumą.
kad esate nusilpnejesiam
1
padėjime,
šaltos rankos arba kojos, galvos
gaunam
kur-kas
pigiau
ir
geresnę
Ne vieną skolose;
melas.
F. M.
: sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirinlSiuva Visokius Rubus l< materiją, todėl galime ir pigiau pa- tnai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos
Paliekat ik’ kelių.
nusies, nemielus sapniai, baime sutikti
P. Stumbriui.— Apie „bo S Vyrams ir Moterims j!< daryt.
Jmonius. kaip tai daro nekurie. palikste
Lietuviai,
kurie
norite
turėt
STIP

šgydynti per vartojimą gvduoliu NOVO.
belių” nedorumus praneški
RIUS ir GERUS RUBUS PIGIAI, vi Tvduoles tas i trumpa laika padaris jus
Tie pragaro urvai
Visokį Darbą Padarome
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi
te
„Saulės
”
Baltruvienei.
sados
kreipkitės
pas
mus.
Tolimes

PIGIAI.
Ne vieną suėdė.
nauduotis gyvenimu ir jo
nieji per laišką: vietiniai ypatiškai. galima bus TM
atvdos. idant pertikrinti
„Keleivis
”
jų
"dora
”
neužsi

į
Už
gerumą
darbo ir gerą Rūbo $ Kriaučiams. Agentams ir Krautuvi I vpatibems.
Šimtai ten biednujų
i::s anie tai. kad NOVO gyduoles tą pad :pritaikymą gvarantuojam.
is. išsiunsme jums DYKAI komp’.etišką
ima.
ninkams sampelius prisiunčiaPalaidojo „pėdę.”
me dykai.
? ■tursa tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu.
TAIPGI PATAISOME, IŠVALO-

• -k'**
ris

S
p

T

D-RIS ST. 1NDRZEJEWSKI Į

Visose_dalyse Amerikos irjvanados

i

1

*

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas sali išmok
u Ai.įzUšIga kalbiu labai trumpame kukt*, u | <yk!ve» naujausia Jr tubulin^musia metodą. Moki
name per laiškus, viaoee šalyse, už iabui maža at
' ijripnima; teipjau kietuose dienomis ir vakarais.
Jeųru nori išmokti >rrvauu An^lų kalba, ate/k a.
rašyk platesnių žinių.

American Schaal at L&nfnigea

DANTŲ DAKTARAS, j t

Užtaisau pasigadinusius
jaainusius dantis ir ) (
dedu
naujus. 1Laiką gvarantuoju.
________________________
______ į!
lu* JVMŲ
i/kL-izv SihdUMIl'
cl-o
»«
uauuo
uv
į ^
Ištraukiu
dantis be
jokio
skausme. .
...................................... .....................
....................... ' '
į 176 HARR1SON AVĖ.. BOSTON. į <
v

731 W. ISth st., Chicago, III.

(
(
<

Vienatinis lenkiškas

uqiu

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
-^■e*j-U4 ve!ur’ mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ta
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ
HKIUBŲ. ir daugybę kitokių MUZIKAL1ŠKŲ 1NSTRI
ISTORIŠKU IR MALDĮ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuM<koj kalboj. _ Puikiausias koncertinis .Armonikas su 76 ir 102 raktais.
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro p.<«»
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau
Rašykit tokį adresą:

W
▼V.

VVflidplic
VYdiaeilS

H2GRANDST„
BROOKLYN, N. Y.
=n\

COLUMBIA Gramafonas |

l{

v
t

t

k
k.

■» r

•
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Teismai nubagojo,
Kalėjimus puikius
Išstatė, kur kišo
Girtuoklius, mulkius.
Dar kartą sudievu 1
Pragaro urvai,
Linkiu jums negrįžti
Lynnan amžinai!
Lipčius.
Hindenburgas ir kava.

Užėmus vokiečiams Pilviš
kių miestelį Suvalkų guber
nijoj, atvažiavo tenai ir pat
sai vokiečių kariuomenės
vadas fon Hindenburgas.
Užėjęs kavinėn pasišaukė sa
vininkų žydų ir klausia:
— Ar gali padaryt man
kavos?

— Kiek tik prisakys vąše
blagorodija — atsakė rusiš
kas žydelis, beveik trilinkas
prieš vokietį susilengaamas.
— Gerai. O cikorijos ar
daug turi? — paklausė fon
Hindenburgas.
— Turiu, vąše blagorodi
je!
— Parodyk, kiek turi?
Žydelis atnešė puodų juo
dų miltų:
— Pirmo sorto!
— Ar tai viskas?
— Yra ir daugiau.
— Atnešk!
Žydas atneša kelis bruse-

ME IR PROSLNAM SENUS.
Meldžiame lietuvių duot pasiūt j
mums, o persitikrinsit koks į';
bus skirtumas.

APTIEKA
T Teisingiausia ir Geriausia
4
T Sutaisom Receptus su di- T
4 džiausią atyda, nežiūrint ar iš 7
j Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 4
£ Gyduolių galite gauti, kokias tik j
-jmlije vartoja, taipgi visados 4
randasi lietuvis aptiekorius.
4
Įt Galite reikalaut ir per laiškus, s
4-o mes per ekspresą gyduoles at- į
į siusime.
'
j

gražų patarnavimą.

į 362 Žad it,,

Si. Bastą. į

TREJOS DEVYNERIOS
arba

TREJANKA
Snszdeda iš

gydančių žolių ir šaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
yra geriausiu vaistu arba karčiu
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenj,
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.

,1

VARTOJIMAS: Viena pakeli šitą gydančią
augmenų užmerkti j vienų kvortų ėysto spiruto
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po 24 valandų gert! po pusę stiklelio
arba mažiau.

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

P. ŠIMKONIS,
18 MILLBURY STR..

Visokius Vyrams Drabužius
Siuvame ant Užsakymo
Išvalome, sutaisome ir išprosiname senus.
Vienintelė Kriaučių kompanija
So. Bostone, kur visame duoda
gera ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES!
Todėl, _ kurie norit pasisiudint
gerą siutą, išvalyt arba suprosit,
kreipkitės pas mus.
S0UTH BOSTON CUSTOM
TAILORING CO
278 Broadway, So. Boston.

<: kitokius skanius gėrimus
H o taipgi ir geriausio ta
bako Cigarus.
i i Meldžiame užeiti, o visados rasi

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
tuojaus apturėsite.

Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip
gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriau
čiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con.
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
Reikale adresuokit taip:

Lietuviai Kliaučiai

Užlaiko geriausį

i

233 Broadway,
So. Boston, Mass. !f'

Urbon & Pilvinis

. tada si prisiunste mums savo antrais ir
navardo. taip gi sykiu 50c krasos fenklees arba sidabru dėl apmokeiima liesu
nersiuntima. Malonokite atkreinti atyda
<nt to. kad tai nėra maža defuto. bot
tomletiškas kursas išsigvdvmui. u-’ k--,
tai ant 15 dienu, labai tanke yra tižtektitai išsigydymui.
Ta proga yra vien
rvarbia ant trumpo laika. Rašykite mums
įeatideliokife. taip-gi praneškite kokiam
aikrašti skaitlto ta apgarsinima ir mes
šsiunsme jums tuoiaus tas gyduoles.
NOVO COMPANY.
Dept. 40. Box 4000, Philadelphia, Pa.

Keliaujantis Kriaušius

■į Galite reikalaut ir per laiškus, -i
T o mes per ekspresą gyduoles at- <|
4 siusi m
3

i ; Elių, Vynų, Likerius ir

G. A. Romanas, savininkas.

7 SHORT ST,•9
3 Harrison Avė.,
kamp. Esse.v St.
LAWRENCE, MASS. $
BOSTON,
MASS.
iž~a~=į=ižs==i=:=.=i=;= = = ž =■■:.£

į EDVARD DALY, Savininkas
■ 18 Broadway, So. Boston. į

i

TRAVELERS RAINCOAT
COMPANY,

VVORCESTER. MASS.

Didelis
Išpardavimas

30
<■

DYKAI.

Siutus ir kitokius
AR NORI, KAD MYLĖTŲ
MERGINOS?
Jeigu nori, tad pasipirk

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

CREST KENDŽIŲ,
9 o ji niekad nepamirš jus, nes
Į| kendžių gardumas priverčia ją
g jus mylėt. Reikalaukit visur ir
H visados Lowneys Crest Kendžių.
OJ Jeigu negali gaut kitur, tai pri0 siųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj išdirbtų kendžių

I
H

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
DRAPANAS.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

K. ŠIDLAUSKAS

Generališkas agentas

Bostone.

226 Broadway,
So. Bostoa, Mass.

B j

I

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

g/
I

Į:

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

.

.

>

Ne viena pačiutė
Per naktį kentėjo.
Kad josios mielasis
Be pėdės parėjo.

ŠORIAI SUGR1EŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS
10 inch 65c. (Canada 85c.)
Prieš Aušrų.
Valcas. Militariška orkiestra.
Bangos. Valcas. Militariška orkiestra.
Linksmybė. Polka. .VlilitansKa orkiestra.
Išdykus Mergaitė. Polka. Militariška orkiestra.
2529 Alpų Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra.
Pavasario Sapnai. Valcas. Sargybos orkiestra.
E 2530 Ant Bangų. Valcas. Columbijos orkiestra.
Kregždutė. Valcas. Columbijos orkiestra.
E 2531 Liuosnoris Medėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
Vėliavos Nešėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.

Skaityk atydžiai musų didelį pasiūlymą.
Dėl parodymo ir išplatinimo musų sų naujų 1916 metų styliaus laikro
džių mes pasiusime Jums per ekspresą delei apžiūrėjimo musų gražius
laikrodėlius vyrams ar moterims, puikiai greviruotais trigubais auksuo
tais lukštais, su viduriais gvarantuotais ant 20 metų, musų specialė kai
na tiktai $6.45. Pridėčke mes duosime jums 30 dovanų visiškai dykai.
Puikus lenciūgėlis su gražiu kabuku, durtuvas, 6 šūvių revolveris, pa
darytas geriausio plieno, britva. diržas, mnilinyčia, šepetukas, žiūronai,
brazletas, rašomoji fontaninė plunksna, veidrodis su šukomis, kaklaraiš
čiui špilka, kalnieriui ir rankovėms knypkiai. scizorikas, pypkė, mažas
budininkas laikrodis, kryželis, žiedas ir daug kitų puikių daiktų — visa
tai bus duodama tik trumpu laiku. Iškirpk šį apskelbimą tuojaus ir prisiųsk mums kartu su 20c. krasos ženkleliais ir pareikalauk musų laikro
dėlio su 30 dovanų, o mes tujaus tiesiog pasiųsime jums į namus. Liku
sius pinigus užmokėsi atsiimdamas daiktus. . Iš musų perkant nėra jokio
riziko, nes mes apsiimame laikrodį pataisyti ar išmainyti ant naujo be
jokio primokėjimo.
Neužganėdintiems grąžiname pinigus. (Iš Kanados
pinigai turi būt prisiųsti iš kalno). Pamatyk musų laikrodį ir prezentns
pirma negu pirksi kur kitur. Rašyk šiandien.
(18)
UNION SUPPLY CO.
Dep. 541.
ST. LOUIS, MO.

KJS L EJ VIS

___________ __ 7
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Sąmoninga gaspadine
atvyko iš užimtųjų Kauno ir Griebtasi šautuvų: užmušta ša apie tai platesnių žinių.
visada
turi savo namuose buteliukų
Suvalkų gub. vietų. Dide- 4 žmonės, mirtinai sužeista Paliepimas buvo paskelb- h J. MATHUS H
Oro Rjchur’to
liais būriais lietuviai čia ne- 2 ir keli lengvai sužeista, tas 20 gruodžio ir skamba
Geriausias Lietuvio
; ’ SALONAS IR RESTAURACIJA. J
PAIN-EXPELLER
važiavo ir čia neapsistoda 2-rą vai. nakties judėjimas-'sekančiai:
geriausios rųšies gėrimai j i Neabejojantis būdas įtrinimui nuo
vo, kadangi jie buvo toliau buvo galutinai sustabdytas. I i. Suruošimui valdomojo į;;i ir Sveiki
skaudėjimo Reumatizmo, persišalužkandžiai. Patarnavimas prie- ’
dnno. išsinarinimo ir tt.
lankus.
<f
Kaip gyvena lietuviai pabė Vokiečių įsakymai Lietuvo gabenami. Vis tik ir čia at Kad sužinojus tikras riaušių krašto statistikos reikalinTikras
tiktai su pažymėta marke
klysdavo
atskiri
būreliai
po
;;
Parankiausia
Lietuviška
užeiga,
j
•
priežastis, išrinkta tardymo ga; a) žmonių bei jų užsiėje.
gėliai.
“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. butoliuk'us I
aptiekoaa arba
3(1-50 žmonių ir apsigyven komisija. Apie tai Durnoj mimų surašymas; b) visuoJ.
MATHUS
♦labini nuo
Užėmus
vokiečiams
Lie

Atėję iš Rusijos laikraš
F. AD. RICKTLR & CO.
davo arba Kijeve, arba jo bus dar vėliau kalbama.
tinas gyvulių suskaitymas; < > 342 Broadway, So. Boston, Mass. 1 į 74-80 Wa>biDgtoo
Strcct.
Ncw York. N. Y
čiai praneša, kad šiomis die tuvą, susinėsimas su ja nu apylinkėse. Iš pradžios jie
c)
visuotinas
suskaitymas
nomis
Petrograde buvo truko ir ką vokiečiai tenai buvo be jokios globos. Mo
garo mašinų bei motorų d)
”Lietuvių draugijos ir vi darė ,kaip jie su Lietuvos ką lenkiškai gaudavo pašal
Samara.
Turėk Savo Namą!
visuotinas surašymas nejusuomenės veikėjų” suvažia žmonėmis elgėsi, mes čionai pos iš lenkų komiteto. Mo
Kam mokėt brangias randas namų
^Lietuviai Apsiginkluokite! t savininkams,
vimas. Suvažiavime daly jokiu budu sužinoti negalė ką vien tik lietuviškai iš nie Kalbėsiu čia ne apie visus dinamojo turto.
kada už tuos pinigus
vavo apie 90 asmenų. Dele jom. Apie tai, kas atsitiko kur pagalbos negaudavo. — rašo vienas korespon- 2. Visų tikybų kunigai, ki y NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, gali nusipirkt savo namą. PER PA
DU METU MES PAR
iš Samaros — bet a- ti bažnyčių tarnai, mokyto ;; jums randos išmokės juos ir se- ?> SKUTINIUS
gatų didžiumą sudarė žmo pernai metu, kaikurios ži Rasdavosi ir tokių, kurie dentas
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS,
nio
T
iotnvnc
rnashiAinc
vai1
4-:^
turėsite dailų pragyveniapie už pusę milijono dolerių vertis,
nės šiokiu ar tokiu budu ar nios ateina tik dabar. Taip per kiauras dienas klaidžio pie Lietuvos mažučius vai jai, kaip ir visi tie gyvento X: natvei
mą. Apdrauskite (inšiunkite)
jie visi užganėdinti
kelius.
Jų
Samaroje
lig
try

va
šiomis
dienomis
atėjo
jai, kurie moka skaityti bei T• namus ir rakandus (forničius), ir Dabar
ti surišti su klerikalų taip
mes turime daugybę -gerų
dami,
negalėjo
su
nieku
suH
nelaimei atsitikus galėtu- j namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų.
vadinamuoju ”Centraliniu Kauno tvirtovės komendan I sikalbėti, nes jų niekas ne likos metų amžiaus bus ne rašyti, apskričio viršininko >• kad
mėtė kitus nusipirkti, apsaugoTik biskį įmokėk ir turi savo namų!
toli šešių šimtų, o dideliems kviečiami, privalo tame dar H> kitę
Komitetu,” kur bosauja Y- 1 to įsakymas, kuris buvo iš galėjo suprasti.
dirbtuves ir darbininkus, ap- •i:r
Mes parūpinant taipgi pirmą ir
šalčiams
praėjus,
jų
skai

be dalyvati ir sąžiningai at i saugokite automobilius, arklius antrą paskolą, duodame statymams
čas, kun. Olšauskas, Laukai leistas tvirtovės rajono gy Pr. m. spalių mėn. St.
• ir vežimus nuo visokių nelaimių. -- (construction) paskolą ant lengvų iš
čius sieks per du šimtu. Ka- likti savo priedermes.”
tis ir jiems panašus politi ventojams 12 rugpiučio pe ' Seto
Aš virš minėtus darbus atlie- r > lygų ir žemo nuošimčio.
i
Soatėfus
gaKma
*'
Sur^as'jaupadarvtas,
reitų metų, t. y. tuojaus už
; ku kuogeriausiai. Turiu patsai i:
Musų patarimas dykai. Kalbamo
kieriai.
■ gerą patyrimą gyvendamas čia ?• lietuviškai.
ėmus
vokiečiams
Kauną.
!tis
'pabėgėliu
1
etuviu
reto!
r
Žmir
I
f
ti
.,
toks
žiedt
"
bet
apie
jo
pasekmes
žinių
šitame suvažiavime iš de
per 30 metų. r*su
Esu uti- į< ;j
Reikėjo, žinoma, šutai- da neatėio Kaip tik ateis, i■k Amerikoje
JOHN A. SMITH & CO.
rai
atsakantis už visokį savo * ■į
__ __________
legatų raportų paaiškėjo Tas įsakymas skamba lis paDegenų neiu\ių reiKa
J'iems ’,eSlut« ” Taisi- "Keleivis” savt/skaitytodarbą,
turiu
Štate
Broker
Insu$
(Real Estate Eschange)
daug įdomių dalykų. Pasak taip:
J 18 TREMONT ST., Room 323,
i rance License, esmi Notary Pub- iJgahotimo
uolumo
dėka
pa;
ta
jįj
n(
j
am
j
es
me
tų
sulygoi r
1. Kauno miestas ir tvirjams praneš.
lic,. Justice
of- the
Peace,
Auc- M
BOSTON, MASS.
St Šilingo žodžių, Komite: tioneer, ir Agentas.
tas S 85,000 pabėgėiiųto™ P^ėJo i Vokietijos val- begeliai dabar _ jau visiškai ms sutaisėme mokykloje tiI PARDUODU NAMUS, F AR.
Įsutvarkyti. Užregistruota krai lietuvišką vakarėli ir per savo rankas perleidęs dzios rankas. As paskirtas dabar yra apie 200 žmonių.' -eglelę/- Miestas atsisakė
: MAS ir LOTUS. Kviečiu visus
___
• •
I.’
Z~1 F T T
: Lietuvius ir Lietuves atsilankyti
komendantu.
APIE
RUSIJOS
„VODKĄ
„|
jau apie 3,000,000 rublių.
• į mano ofisą.
GRABORIUS.
Vienok tai ne yibi pabege- taisvti dėl epidem. ligų. Tad
Rusijai
skauda
galvą,
ką
Tečiaus nežiūrint tokios 2. Kviečiu vietos gyvento hai lietuviai. įI įgaliotinį tePalaidoji!
visuose
aplinkiniuos* mie
'
*
?> jhihall
MICHAEL vukaix
CORAN,,
te- mums patiems teko atsar
stuose.
sumos pinigų, kaip kiti dele- jus laikvtis ramiai ir dirbti sikreipia tiktai pašelpos rei
čion padarius su ”vodka,„ J 366 Broadway,
PATARNAVIMAS GERAS IR
jjatai nurodė, padėjimas lie- $av0 dąrbus. Kares s3.1“??- kalaujantieji, bėdos prispir- giai taisyti. Kviesliai, lan kurios dar randasi neišger
PIGUS.
.
_
_
’
.
.
r
.e.
,
.
bos
paliepimus
reikia
pildy

kydami
lietuvius,
išdalino
H
South
Boston,
Mass.
j
j
tuvių pabėgėlių, išblaškytų
ta įvairiuose skloduose virš
Didelį palaidoju už $45, mažų už $1R
,
ti.
Ir
dabar
kasdien
randa

numeruotas korteles (350)
po visas Rusijos pakampes, ti be prieštaravimo.
si vis naujų pašalpos pra jaunesniems kaip 13 metų 260,000,000 galionų... Fi
3.
Privatiniams
asmenims
yra neapsakomai sunkus:
šančių pabėgėlių. Klausia vaikams ir kvietė trečią Ka nansų ministerija paskyrė
leidžiama
gatvėmis
vaikš

jie kenčia didelį trukumą,
dideles dovanas, kas išras
mi, kodėl pirmiaus nesikrei
Ant 21
pakraščiuose priversti yra čioti tik nuo 6 vai. ryto iki 9 pę, atsako, turėję uždarbio, lėdų dieną šeštą valandą į būdą, kaip suvartoti tas jū
mokyklą.
Ten
buvo
pasta

vai.
vakaro.
Laiką
rodo
akmens
gyventi baisiai nesveikose
tad ir nebuvę reikalo kreip tyta eglelė ir priruošta do- res „vodkos” techniškiems
Rotušės
laikrodis
ViešamjaGelžkelio laik
sąlygose, dažnai nesant na
tis į įgaliotinį.
Dabar šel ivanų: pundeliai riešutų su reikalams. Durnoj buvo
rodis šrubeiiu
me
pleciuje.
mų yra laikomi ant greitų
piama 150 žmonių. Per įga saldainiais tam tikruose svarstoma apie tai ir patar
užsukamas, vy
Parduodu Paminklus ir Kvietkas.
4.
Bus
baudžiami
mirtis
riško didumo, Užlaikau automobilius greitam susi*
jų pastatytose kazarmėse ir
ta, kad palaukti su degtine
liotinį
kiekvienas
reikalau

įvairiais paveikslėliais nosi iki karė pasibaigs ir tada
ant 20 metų au nešimui. Atsitikus reikalui meldžiu
bausme arba 10 metų kator
t. t
jantis
darbo
gali
jį
gauti.
ksuotas
su iš kreiptis prie manęs, aš pribusiu grei
nėse bei skepetaitėse (350 parduoti žmonėms. Bet fi
a) esantieji mieste ar
rašytais dubel- čiau, negu vietiniai prabočiai, bm
Komiteto įgaliotinis rytų ga:
50
žmonių
įtaisyta
bendra

pundelių). Tų jaunų vaiku nansų ministeris Bark’as
tavais viršais. mano automobilius stovi visados aat
tvirtovėje rusų kareiviai,
Rusijoj p. Šleževičius papa ba
butis.
Įgaliotinio
rupesniu
Labai
teisingas, kelio.
čių vakarėlis labai nusisekė: pasakė: „Aš griežtai prieši- ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
kurie neatvyks tuojau į ko
S. BARACEVIČIA,
sakojo, kad tenai pabėgėlių mendantūrą;
iš vietos Tatjanos Komiteto sukėlė mintyje kraujingos
b)
slepiantieji
' žmonėms, kuriems reikia visuomet 258 Broadvay,
So. Boston, Mase.
nuosi
tam
sumanymui
ir
padėjimas labai ir labai ap rusų kareivius arba žinan skyriaus buvo išgauta šiltų karės vaisius—mus vargus,
tkras laikas žinoti. Gvarantuotas
Telephone: So. Boston 839-J.
verktinas. Dauguma pabė tieji apie jų buvimą ir ne- drabužių ir autuvo, o taip- i rupesnius ir gyvai vaizdino manau, kad valdžia ir po ka ant 20 metų. Ypatingas pasiūlysi
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant
gėlių butų neatsako papras- pranešantieji komendantui; pat nemokamų pietų maiti i Lietuvą. Moterėlės paslap- rės pasistengs palaikyti i kiekvieno
adreso už $5.75 C. O. D. ir
Geriau degtinę persiuntimo kaštus, su teise jums vičiausiems sanitarijos reika c) susektieji plėšime; d) su namajame punkte. Dabar ta šluostėsi ašaras, dainuo blaivybę.
jską peržiūrėt. Jei busi neužganėdinlavimams. Maitinasi pabė žinojusieji apie kieno nors rūpinamasi pradedamosios jant ”Nemuną upelį—Lietu sunaikinti visai.”
■ tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite
Visiems Lietuviams
gėliai labai prastai, nes tų mirtį ir nepranešusieji apie mokyklos steigimu. Vietos vos brolelį,” ”Oi eisim, ei-! Užsidarius monopoliams, ■jus užmokėtumėt už tokį pat laikroIdėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur.
Geriausia
Lietuviška rainkotų
menkų skatikų, kuriuos jie
butų
tame
pačiame
bendra

neteko
vietų
virš
48,000
yPuikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
sim, mes čia nebūsim,” ari
dirbtuvė, šimtai kostumerių ar
gauna, kaipo pašalpą, prie tai per 3 valandas.
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.
butyje.
Reikia
tiktai
leidi

patų.
Tai
kiek
žmonių
tar

deklamuojant ”Karės šmėk
ba pirkėjų liudija, kad tai yra
(23)
dabartinio maisto brangu 5. Visi gyventojų karve mo, labiausiai—mokytojo ir la,” „Nemuną,” „Aržuolą,”! navo žmonių proto apkvaili
verta pagirimo. Pamėginkit ir
EXCELSIOR WATCH CO.
liai
turi
būt
užmušti
per
2
mo, žinoma, neužtenka, kad
vadovėlių.
nimui !
„Rankpelnis.” 906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL. patėmysit, kad lietuviai padaro
ir kitas eiles.
šiek tiek žmoniškiaus pra dieni, paskelbus šį įsakymą.
daug geriau kaip žydai. Jei ne
galit būt patįs, tai pas musų
gyvenus. Lankydamas vai 6. Esantieji privatinėj
FARMOS
MASS.
VALSTIJOJE.
nuosavybėj
metalai
(varis,
Irkutskas
(Sibire).
agentus užsakykit ar per laiškus
Riaušės Baku mieste.
kų prieglaudas M. Šleževi
bronzas,
nikelis,
misingas),
rašykit, o mes sampelius prisiųčius neradęs nė vienos tin
Pasirodo, kad ant Kauka Pabėgėlių banga pasiekė
sim ir paaiškinsim kaip primiodviračiai,
automobiliai,
alie

ir tolimą Irkutską. Iš viso' ORAS ANT
kamos vedėjos. Vaikų mir
zo,
Baku
mieste,
butą
dide

ruot reikia. Tą galit kožnas pa
jus, žibalas, visokių rusių
jų
čia
bus
apie
7(X)
žmonių,
štą labai daug.
daryt,
nėra skirtumo kur jus gyFARMŲ
lių riaušių. Policija šaudė į
nat, mes siunčiam po visą Amą,
Po Sleževičiaus praneši spiritas, odos, kailiai, dides minią iš karabinų; 4 žmonės jų tarpe 60 lietuvių. Tik 15 VISUOMET
riką, užtikrinam visiems savo
mo kitas C. K. ypatingasis niame skaičiuje medvilnė buvo užmušti ir daug sužeis i žmonių atvažiavo savo iėšodarbo
ir tavoro gerumą ir pigu
(bovelna),
valgomieji
daik

imis
pas
savo
gimines
ir
pa-'
TYRAS IR
įgaliotinis vidurinėje Rusi
ta. Atėjusi dabar iš Petrog
mą. Nepamirškit kreiptis pas
tai,
pašaras,
cigarai,
papi

joje F. Valiukas papasakoja
lietuvį, ir patarčia kriaučiama,
rado „Naujoji Lietuva” pra . žįstamus, kiti gi gyvena SVEIKAS
rosai
yra
areštuojami
ir
i
Miesto
sąjungos
(40
žm.)
ir
apie tenykščių pabėgėlių
kad pareikalautų sampelių nuo
neša, kad durna buvo parei
musų, nes tai reiškia padidint ga
gyvenimą. Nurodęs tuos juos pardavinėti uždrausta. kalavusi iš Kaukazo vieti lenkų (5 žm.) prieglaudose. GYVENIMUI.
vo biznį; sampalai visiems uždytrukumus ką ir M. Sleževi 7. Moteriškėms udrausta ninko ir vidaus reikalų mi- Užėjus Sibiro, šalčiams,
ką. Adresuokite pas
(18)
Mes turime daugybę farmų ant plačiau apie Mass. valstijos farmas,
čius, Valiukas sako, kad pa pa rsidavinėti vokiečių ka nisterio paaiškinimo, kas pabėgėliams teko nemaža j pardavimo.
Didelių
ir
mažų
su
išrašykit
tuojaus,
o
mes
prisiųsim
farbėgėliai užsikrečia blogo reiviams ; sergančios vene- . tas rausias sukėlė. Pats at vargo kentėti, nes truko Į dirbta žerr.e, triobomis ir sodais. Taip- ir.ų surašą.
So. Boston Raincoat Co.
jiems drabužių. avalinės. i gi turime farmų ir su visais įrankiais Mes taipgi parduodam namus So.
mis ligomis, kurios galį bū ! ros ligomis areštuojamos. sitikimas piešiamas taip:
gyvuliais ir gatavu bi
Bostone ir apielinkčse. Turim namų
S. PUTA Savininkas,
Pasisekė šiek tiek surinkti !■ mašinomis,
ti pervežtos ir Lietuvon. 8. Komendantūra yra Miniu. Daugiausia farmų turime Bo•S' su mažu jmokėjimu, o dideliu uždar
„Sekmadienį
vasario
14d.
o;
‘
a-'s
prospekte
Guber

i
tono.
Lovvellio
ir
Worcesterio
apielinAtsakinėdamas užmei: net o.344 Braadway,
moterų būrys rinkoje pradė tarp čionykščių lietuvių, bet , kėse, kur farmeris lengvai gali par biu.
nijos
Iždo
namuose.
:
reikalas
buvo
toli
gražu
di

Su virš-minėtais reikalais ateikit
jams. busią lietuviai pabė Kauno miestas, rugpjūčio jo daužyt krautuvėles. Ki
duoti visokius produktus ir gauti geSo. Boston,'Mass.
: rą užmokestį.
Norėdami dožinoti ar rašykit šiuo adresu:
desnis.
Miestų
sąjunga
taip
Tel.
So. Boston 1165-M.
gėliai nenori dirbti, prane
tą dieną susirinko geroka
Broadwa, So. Boston, Mass.
A.
ŽVINGILAS,
26
pat
maža
tedavė.
Kadangi
šėjai aiškina, kad ištik rujų '1 d. 1915 m. Baronas
z
von Esebeck. minia moterų ir vyrų ir plė i Miestų sąjungos prieglau
daugelis pabėgėlių atsisek y
šė kaip valgomųjų produk
i
Skelbiami
Lietuvoje
vo

nuo darbo dėlto, kad samdy-:
tų krautuves, taip ir manu dose gyvenimo sąlygos blo
kiečių
įsakymai
yra
numetojai dažnai jiems neužmo
faktūrinių, aukso išdirbinių gesnės. negu lenkų, tai bu
'
ruojami.
Paskutinis
įsakyka suderėto užmokesnio, ar
magazinus ir 1.1. Abi die vo kreiptasi į juos su prašvJnas,
kuris
pasiekė
musų
dėlto, kad einant dirbti pa
ni policija riaušininkams ne 'mu, kad šie priimtų savo
i
rankas,
turi
43-čią
numerį.
I
Dyspepsija ir Nevinnimas, Jakuti Negalės, Tulžingu
bėgėliai tankiai esti atski
tik nekliudė, bet dar skatino' pneglaudosna visus lietu-.
Reiškia,
kad
jisai
yra
jau
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai).
riami nuo savųjų. Toliau
minią.
Trečia dieną jau
lr da'
,43-čias
įsakymas.
Pirmesnių
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
Valiukas siūlo protestuoti
daužvii malūnus, ibar Miestų- sąjungos pne- ■
I pradėta
matyt
mums
neteko.
Įsa

Suirimai
gali būti pasekmingai gydomi Tamistos
prieš rusų valdžios ir visuo
miltų sandėlius, cukraus ir glaudose teliko tik 15 žmo-j
namuose
už
labai mažą užmokesti.
kymas
Nr.
43
įsako
ūkinin

nių, bet irjuos netrukus per-!
menės norus apgyvendinti
arbatos
magazinus.
Ketvir

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų
musų pabėgėlius Rusijoje ir kams šįmet (1916) užsėti li tą dieną policija pamatė, kels.
pasekmingą
metodą naminio gydymo tokių smarkių
nais
ir
kanapėmis
ne
mažes

Kalėdomis pabėgėliams
Sibire visam laikui.
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodinį žemės plotą, kaip 1915 kad riaušės perdaug plečia buvo dalinama dovanų. Iš
Simbirskas.
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas,
; metais.
Ūkininkai, nepa si ir nutarė jas sustabdyti. rašyta jiems lietuvių laikra
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės
Čia pačiam mieste lietu klausę įsakymo, baudžiami Buvo prisakyta šaut į minią.
ščių
ir
kalendorių.
Ypač
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip
vių belaisvių knibždėte kni iki 6.00b markių pinigais Nikolajevo gatvėje sustaty
taukiai kankina.
pabėgėliais
rūpinasi
gerb.
bžda. Ligsiol net ir tikro i arba kalėjimu iki 6 mėnesių. ti kulkasvaidžiai, už miesto
skaičiaus nepasisekė sužino i Įsakymas Nr. 40, kaip kariuomene atkirstas kelias Survila, kuris nesigaili nė i
BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
ti. Viso labo iš Prūsų (Ma ■praneša „Naujoji Lietuva,” nuo Balachanovo, iš kur bi laiko, nė vargo.
Nuolat
gyvenančių
lietu!
žosios Lietuvos) yra dau i uždraudžia parduoti nuosa- josi pramonės darbininkų
SIUNČIAMA DYKAI.
į vių čia yra geras būrys, tik
giau negu 4,000 žmonių, bet įvybę, ukius, arba jiems pri- užpludimo.”
Parsisiųsdinkite kopi ją tos knygos šiandien. .Toje pasa
dalis jų mozūrai, dalis tikrų j klausančias teises, "abiem
Vasario 26 d. buvo gautas nelaimė, kad beveik visi su
Mano
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
lenkėję
ar
surusėję.
Yra.
vokiečių, o visi kiti lietuviai. pusėm gyvom tebesant.”
i telegrama Kaukazo Vieti
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus,
■ tokių, kurie lietuvių kalbos j
Jų bus ne mažiau kaip 2,000.
Ypatiškas
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti—
Isakvmas Nr. 41, anot tos ninko paaiškinimas dėl mi bijote bijo.
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
Užeik į tokio
Didžiumoje jų iš Ragainės ir pat „Naujosios Lietuvos,” nėtų riaušių.
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusu seny laikų svaiPranešimas
Klaipėdos valsčių, nors yra kalba apie mėsos valgymo „Judėjimą sukėlė bulvių „pono” raštinę, kurioj jis
kata. stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
darbuojasi, tai tave ištolo
Vilties.
ir iš kitų, kaip štai: Pilkal sumažinimą.
pabrangimas," sakoma paai- prakalbins jis rusiškai. Mat, j
negales.
Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo
A 5 norit: susipažinti su kiekvienu sernio, Tilžės ir po truputį iš
vardą ir adresą aiškiai parašyta ant dykai duodamos knygos
jškinime: iškarto minia pra bijo vargšas, kad nepradė
garčij. i:cf. v škai kai‘.ančių vjrru ir mo
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus
tete pasauly e.
A> noriu, kad jie mane
kitų.
dėjo daužyti daržovių krau- tum jį šnekinti lietuviškai.
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geradari —
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šita brangu vadą į svei
kad žinotų kas aš ėsu — kuomi aš čsu—kn aš
Kijevas.
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
Gana gerai tautiškai susi' tuves, vėliau gi apskritai Lenkai ir k. taip nedaro.
esu padarys praeityje ir kad žinotų apie pra*
kentėjimu priežastis ir kaip jusu negalės gali būti prašalinamos.
pratusieji — tai nuo Klai
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano
Vokiečiams Volinėn įsi- valgomųjų daiktų. Vasario
paveikslo
jus
galite
matyti,
kad
aš
užsiėmiau
„N. L.’’i
pėdos. Jų ir kuolu neprira skverbus, Kijevas pasijuto 15 d. policija bandė sustab
medicinos praktikavimu per daugelį, daurelį
DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
metų. Mano ylai.kai dabar yra pabalę dėlei
šysi vokiečiais. Jų tarpe' esąs karės užpakaliu. Rug dyti judėjimą be šautuvų.
mano ilgų metų mot,kslo. tirin*jimq ir patiri*
Parašyk -avo pilna vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien.
mo. Aš atidžiai st”.'iijivait
:.
ir tirinčpu t.»s šė
yra ir tokių, kurie ”negar- pjūčio mėn. p. m. čia buvo Kelios dešimtys riaušininkų
SURAŠĄS LIETUVOS
na*-, < nronR’.-os, gb*-«rei jsMdnnhs
taip
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateity greitai.
bavoja” ir savo karaliaus, pakilus panika. Daugelis smarkiai
sunkiai cytlomas ir r»j>ie
:
kurias kiti daktarai
ŽMONIŲ IR TURTŲ.
apdaužyta. Tą
taip mažai žino. A5 norif, kad kiekvienas
nes jis musų, lietuvninkų, gyventojų, ypač augštujų pat dieną general-guberna- „Keleivyje” buvo jau ra
Sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
Dr. J. Russell Price Co , l. nei—2C8 n. stb Avė . chicago,m.u.s.a.
savo nera’es nr*nn atncltų. Al jiems teisinkalbą išvarė iš mokyklos, luomų, išvažiavo. Išsikrau torius uždraudė gyvento šyta, kad vokiečių kariumeGerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiunti visai dykai, apmokėta
gr.i pat.-rsin. Leiskite mau būti jūsų draugu
pačia jusu brangią medikališką knygą.
ir getadnriu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
duoda mokytojams premi stė didžiuma augštujų ir vi jams vaikščioti gatvėmis po nės vadas Hindenburgas lie
I' dam.j Kny„q ir skaitykite mano pro
Vardas ir pavardė....................................
jas už lietuvių vaikų suvo- durinių mokslo įstaigų.
re.šZn«a vlKie.v,
j 7 vai. vak. ir rinktis kuopo pė padaryt Lietuvoje visuo
kietimą, naikina lietuvių
Gatvė ir No..................................................
Pasirodė čia ir pabėgėlių ___
______ _____
mis.
Vasario
16 d.______
anksti tiną žmonių ir jų turto su
4
kalba bažnyčiose etc., etc. lietuvių. Jau praėjusių me- rytą įvairiose miesto dalyse__
______
rašą.
Atėję dabar iš ana- !
Miestas
Valstija
”N. L.” tų pavasaryje vienas kitas vėla pradėjo rinktis minios, pus jūrių laikraščiai prane-

Kas girdėti Lietuvoje.
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IS AMERIKOS. Vietines Žinios NARIMANTAS
SUĖMĖ $100,000 VAGI-

Koncertas "žiburėlio” nau

DIDIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS SCENOJ,
Drama 5-se aktuose.

Baltimorėj netikėtai likos
dai.
šį istorišką Veikalą perstatys L. S. S. 71 kuopa.
suimtas vyras su $400,000,
Bal 23 vakare Lietuvių
Tabakas kurs
kurie pereitą vasarį buvo salėje buvo surengtas A. L.
Subatoje,
29
Balandžio-April,
1916.
pavogti nuo laivo tarp New T. S. 7 kuopos paminėjimui
negraužia burnos.
Yorko ir Jersev City. Tas . Povilo Višinskio "Žiburėlio"
SVETAINĖJE INSTITUTE HALL.
atsitiko taip: iš Washing-I naudai koncertas. Koncer
Prince Albert yra padarytas tam
277 Cambridge Street, E. Cambridge. Mass.
tono atvažiavo pačtos in to programas buvo platus
tikru patentuotu procesu, kuris
spektorius Koons pasikalbė taip, kad daug solistų ir Ga Svetainė atsidarys 7 vai., lošimas prasidės 7:45 vakare.
prašalina kandimą ir kartumą ir
ti su Baltimorės policija a- bijos choro dainų prisiėjo
I
Po
teatrui
bus
linksmus
šokiai.
suteikia jums geriausi pypkės taI
pie klastingus money orde i dėl laiko vėlumo palikti.
rius, kurie nesenai buvo iš
baka, prie kurio jus esat bent kada
ĮŽANGA: 75 c., 50 c. ir 35 c.
koncertas, vedamas
leisti St. Louise. Po konfe M.Šis
degtuką pnkisę.
Petrausko, buvo vienas
Nuoširdžiai kviečia L. S. S. 71 kp., Cambridge.
rencijos policija palydėjo i iš turtingiausių
So. Bostono
pačtos inspektorių ant sto lietuviškų koncertų.
I
Daly
ties ir čia jai pasirodė vie vavo ir gerb. Bulota su savo
nas nužiurėtinas žmogus.
žmona ir Žemaitė, ši pas
Policija suėmė, iškrėtė ir taroji
skaitė savo apysaką,
SURENGTI LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIO
f
rado užtaisytą revolverį.
kurioje
vaizdžiai
charekteBUS
PIRMĄ
SU
BATĄ
PO
VELYKŲ
Kada atidarė jo valizą, ji rizuoja "Povilėlį" ir atvaiz
29 DIENĄ BALANDŽIO (APRIL), 1916 M.
the national joy smoke
buvo pilna pinigų. Suskai dina
tas
sąlygas,
kuriose
jis
Prasidės
7-tą
vai.
vakare
ir
tęsis
iki
vėlai
naktį.
tyta $400,000. Pasirodė, kad augo, veikė ir kurios pakir
SALĖJE,
turi puikų skonį ir kvapsnį. Jis dega ilgai ir šaltai
tai tie patįs pinigai, ką pe to jo gyvatą. Gerb. Bulotie KAMP. E ir SILVERLIETUVIŲ
GATVIŲ.
SO. BOSTON, MASS.
ir užganėdina kiekvieną rūkymo pageidavimą. Nė
reitą vasario mėnesį paslap nė paskaimbino pianu nuo
Šiuomi užprašome visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti kuoskaitlinviens kitas tabakas nėra taip sutaisytas, kaip
tingai žuvo ant ferry boto
giausiai ant šių puikių šokių, kur galėsite linksmai ir smagiai laikų pra
tarp New Yorko ir Jersev savos kompozicijos "Lietu leisti ir iki valiai prisišokti. Jurgio Dragašiaus Orchestra grajis viso
___
Tai yra priežastis kodėl
Prince Albert.
Aidai" muzikos šmoteli. kius naujausios mados šokius. Visi ateikite, nes paskutiniai tokie šokiai
City. Užklaustas, kur jis vos
žmonės
įvairių
tautų
jį geriausiai myli. Joks
įžanga: vyrams 35c.. moterims ir merginoms 25c.
Kompozicija žavėjanti. ir prieš vasarų.
juos gavo, suimtasis atsakė, skambinimas
Visus širdingai užprašo
KOMITETAS.
kitas tabakas jų taip neužganėdina.
padarė didelį
kad jis nieko nežinąs ir ta įspūdį. Iš solistų
Prince Albert galima rūkyt pypkėj arba sudaininin
JEI ESI ALKANAS. ATEIK
valiza esanti ne jo. Jis "ra kų ypač keliatas jų
Pirmos
Gegužės
apvaikščiosivvniot
Į cigaretus, ir kaip jį nerukytumet,
sukėlė
PAS MIS.
dęs” ją kažinkeno paliktą
jimas.
vis busit užganėdinti.
WHITE WAY RESTAURANT
didelį publikoj entuzijazmą.
vagone.
Pirkit Prince Albert visur. maišiu
Ką-tik
atsidarė
subatoj
1
d.
ba
Rengia šios draugijos: D. landžio 1916 m., tai nauja Lietuviška
Tarp kitų solistų dainininkų
kuose 5c, raudonose blekinėse 10c.;
taipgi svaras ir puse svaro blekiniuoL. K. Vytauto, Liet. Dukte Restauracija, nauji savininkai, nau
AMUNICIJA GAMINAMA. pirmu kartu pasirodė sceno rų ir Sūnų. L. D. L. drau jas
se ir krišpoliniuose drėgninančiuose
įtaisymas,
viskas
išvalyta
ir
su

je gerb. M. Petrausko kon
homiduruose.
R.J. REYNOLDS
tvarkyta.
Šičia pavalgysit visada
Alton, III.— Kad karės ga servatorijos mokinys R. M. gijos 2 kp., L. M. P. S. 13 kp.,1 iki
sočiai ir gardžiai. Valgiai visuo
TOBACCO CO.
lo da nelaukiama, rodo tie Mizara.
met švieži, švariai gaminami ir man
Balsas baritono Apšvietos Ratelis ir LSS. 60 dagiausias
Winston-Salem, N. G
patarnavimas.
dideli amunicijos užsaky stiprus ir skambus, linkėti Į kuopa.
Nuoširdžiai užkvieėiame savo t-aumai, kokius Amerikos fab i na, kad lavintųsi toliaus.
persitikrinti.
Paroda prasidės nuo 6:45 tiečius ateiti
te
Su pagarba
(17) Kiekvieno susipratusio Lierikantai gauna iš Europos Buvo visa eilė daklamacijų, vakare, 1 Gegužės, griežiant
FELIX ZALECKAS,
Tel.: 2787-J.
Telephone: Back Bay 4208
nuo talkininkų. Šiomis die taipgi monologai ir Gabijos D. L. K. Gedimino benui po
tuvio-darbininko namuose iį
JONAS JOKUBAUSKAS
DAKTARAS
nomis čionykščių amunici choro dainos.
privalo rastis darbininkiš
Dr. David WRosen
i v adovyste p. J. Dragašiaus.
savininkai,
jos fabrikų kompanija pada Gerb. A. Bulota pasakė il Pradės eit nuo kampo E 204 Broadway, So. Boston. Mass. kas laikraštis "KELEIVIS.”
Lietuviškai, Lenkiškai,
§ Fr. Matulaitis p! Kalba
rė kontraktą ant 150 milijo gą prakalbą piešdamas gy str. ir Broadway i Bostoną.
Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.
jH
GYDO VISOKIAS LIGAS.
nų dolerių, vadinas, už tokią venimą ir veikimą a. a. Po Po parodai Common sode
PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:
sumą pagamins Anglijai, vilo Višinskio. (Reikia pa bus prakalbos (apie 9 vai.)
Mr. CTemecs Riducha. 324 Palmer «t.. Detroit. Mich., var
Nuo
8 iki 10 ryte. Ne
) Valandos:
Rusijai ir Francuziiai amu stebėti. kad tik A. Bulota Kalbės "Keleivio” redakto
tojo Severos Vaistų Inkstams ir Kepenims savo keblumams su
2
iki 3 dieną, nuo 7
Nuo
1
iki
3
dienų.
inkstais, ir štai ką jisai parašė mums: “AS sirgau dauginis
8
vakare.
nicijos. Iš tų visų Europos apreiškė, kad Pov. Višvns- rius St. Michelsonas. J. B.
negu pusantrų metu. Paskui aš sužinojau apie ši vaistų ir li
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
kau išgydytas.
Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris
321 HANOVER STREET,
valstybių yra prisiųsti in kis buvo socialdemokratu), Smelstorius ir kiti.
serga nuo inkstu. ”
BOSTON, MASS.
419 BOYLSTON STR.
spektoriai, kurie prižiūri pirmesnių kalbėtojų mato Nariai viršminėtų draugi
Suite 419, 420 ir 421,
gaminimą
žmogžudingų mai buvo vengiama tatai pa jų ir šiaip žmonės, kurie tik
Ar
Jums
Skauda
Nugara?
j Netoli didžiojo miesto knygyno,
UeįUYiszkas 0-^ M- Ziseira
Įrankių. Iš Rusijos yra net sakyti).
jaučiasi darbininkais, būti
BOSTON, MASS.
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
7 Parmenter St
5. Tik perkalbėtojams, ku Aukų "Žiburėliui" surink nai turi dalyvauti šioj palęs dėlei inkstą netvarkos, ir todėl imkite
Boston, Mass.
I
rie tų inspektorių žodžius ta 89 dol. ir 7 dol. apmokėji ; r odoj.
Visokias ligas gv
M. ANDRIUŠIUTĖ,
■iau p&sekmmgiaperduoda
darbininkams, mui vakaro surengimo lėšų.
Suv. draugijų Komitetas.
esial. Ateikit t:e(Andrews)
mokama po 8 dol. Į dieną. Kadangi įžanga buvo neap
«iok pas mane 1
trepals į' viršą lik
MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.
Matyt, kad patįs inspekto mokama, tai publikos susi
neikit 1 Aptieka:
Balandžio
27
vakare
LSS.
(Severos Vaistą Inkstams ir Kepe
riai irgi nemenkas algas rinko nemažai, bet galėjo
manodurv«
__ ____
balnims) kad pasiekus kelio Į sveikatą.
60-tos kuopos salėje F. J.
'os arba telefoną
veiviona ra
ima.
Ligą nurodo inkstų arba pūslės už
būt daugiau.
-tuok o ašš atesiu. H
: Bagočius skaitys labai indoA. Juodžiukynas.
degimas. sulaikymas arba ėjimas tirš
Ofiso valandos
Tečiaus reikia pastebėti, mią paskaitą temoje "Kame
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas. sutinusios kojos ir
Nuo 9 iki 11 ryte
kad ir čia buvo daugiausiai Maižiešius apsiriko.’’ Susi
galvos skaudėjimas, kilantis dėlei keblumų inkstuose, gelt
nuo 1 iki 2 ir d iki
LSS. VI Rajono 19-ta
socialitų ir pažangiųjų tau rinkite visi, kas lankėtės ir
Tnlanh Rir-hmond 2^9-R.
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
konferencija.
tininkų, bet ne dešiniųjų. naujų atsiveskite.
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
Atsibus gegužės 7 d.. 9 va Musų Bostono tautininkams
Kiekvienas gali būti
TT*1 • J —• •
_ _ _
paprastai eina greta su inkšti) liromis.
Pask. komisija.
UZKiGteillTlclS
k:,d
gydyme. SEVEBOS
landą iš ryto. Rayns Hallėj, suaukauti tik tokią sumą,
Fotografistu.
VVjaauaau
GYVYBfcS BALZAMAS (Severas Balsam
of Life) dainai yra pasirodęs pagelbiagu padėjėju Severos Vaistui Inkstams
Ką-tik išėjo iš spau
46 Parker street, Gardner, kaip 89 dol.. jeigu toj sumo
ir Kepenims.
dos pirma lietuvių
PRAKALBOS
je da pusė bus tų, kurie jau
Mass.
į kalboj knvja, iš ku
Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų ir $1.00.
Kama Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.
rios kiekvienas galt
Kuopos, kurios dar neiš seniau aukavo, — tai labai, So. Bostono Lietuvių Ukėlengvai išmokti fotosų
Draugijos
bus
Nedėlioj,
rinkote delegatų, turite su labai mažai. Visa tai paro
Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistu. Jeigu Jussj aptieki jų netu
I
grafystes amato. Priri, tai užsisakykite tiesiog nuo
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
šaukti susirinkimus ir iš do, kad pas tuos tautininkus 30 d. Balandžio-April, 1916,
siųskite §1, o gausite
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius
šitą knygą. Siuntimą
rinkti. Delegatai turi turė meilė tėvynės tik žodžiuose, 7-tą valandą vakare. Lietu
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
drabužius dabar, kada galim greičiau
apmokame. Adresuo
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarar.tuoju.
vių Salėj, kampas E ir Sil
ti nuo kuopos mandatus. Be bet ne darbuose.
kite:
(17)
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
ver sts., So. Bostone.
mandatų negaus sprendžia
NORTH END PHOTO C0.
sokios mieros ir kainos prieinamos. į
Šios prakalbos bus vienos
VVinnipeg Mon.,
324 E STR„ kampas Broadwav.
mo balso. Prieš konferen Stebuklas lietuvių bažny
376 Selkirk Avė.,
Canada.
SO.
BOSTON.
MASS.
I
iš
puikiausių,
kokios
kada
čioj.
ciją subatoj bus teatras—
"Pirmi Žingsniai.” Delega Velykų dieną musų klebo buvo Bostone. Kalbės geri
tai, kurie norės matyti loši nui pradėtus pamokslą apie kalbėtojai pakviesti iš kitur
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
mą, gali važiuoti iš vakaro. Kristaus iš numirusių prisi- ir bus pamarginimų.
Turiu už garbę pranešti savo
Visus širdingai užprašo
Nakvynė bus parūpinta.
, kėlimą, jis pradėjo sieloties.
skaitlingiems draugams ir abelKomitetas.
LSS VI rajono sekr.
kad Bostono "bedieviai" sanai visuomenei, jog aš dabar
darbuojuosi su garsia drabužiu
M. M. Plepis, ■ vo paskaitomis išparodė, jog
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
firma HARRISON COMPANY
HUDSON, MASS.
5 Thomas Park, So. Boston. ' visos bažnytinės pasakos
ant \Vashington st., kertė Beach
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
apie Kristų ir kitus dievus
Pranešame hudsoniečiam,
st. Po ilgmetinių, sunkių ir nePilietystės Mokykla.
lyra paikas prasimanymas. jogei Lietuvių Jaunuomenė
nuoalsių pastangų pagaliaus
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
Y. M. C. Y. Name, po No. Musų dūšių ganytojas kai- parengė Šokius Subatoj, Ba
man pasisekė atsiekti savo tiks
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
820 Massachusetts avė., ' po prirodymus, jog "bedie- landžio-A pril 29, St. Jeams
lą ir Įneiti j prakilnią vertelgvsNuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
tės Įstaigą. Kadangi mano dar
Cambridge, Mass., utarnin- ■ viai” meluoja, pasakojo, kad Hali. Prasidės 8 vai. vakare.
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
bo pasekmė priklauso grynai
ke, 2 d. gegužės ir ketverge, visas žinias apie Kristų pa Paskirtos dvi dovanos geNuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
duo paramos mano žmonių, to
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 2oc.
4 d. gegužės bus duodama liko krikščioniams šv. Pet riausiems šokėjams.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
dėl
aš
pasitikiu,
kad
jus
duosite
pamokinimas kaip išsiimti ras ir Jonas, kuris stovėjo
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Užprašo
Rengėjai.
man progą visame kame patar
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
pilietiškas popieras, vado po Kristaus kryžiumi. Gai
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
nauti
Jums.
vaujant p. H. M. Garry ir Y. la, kad musų pamokslinin
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15, 20 ir 25c.
Reikalingas Kriaučius.
Todėl aš kviečiu visus savo
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
M. C. A. sekretoriui. Pasi kas su tokiu pamokslu nea
JUOZAPAS ZUPKAUSKAS. draugus
(____ o________________________
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
ir
tautiečius
atsilankyti
Turi
mokėt
vyriškus
kounaudokite, nes tas patarna teina i salę, kur butų ir tų
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejank* 25c.
pas mane, o aš užganėdinsiu visus kuonogeriausiai. Parem
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
vimas suteikiamas kiekvie bedievių, kurie jam pasaky tus siut. Darbas ant visa
dami mane jus prigelbėsit man pakilti augščiau toj firmoj,
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
nam dykai. Atvesk savo tų, kad stovėjęs po kryžiumi dos. Kreipkitės pas:
kurią aš turiu sau už garbę reprezentuoti.
Dėkavodamas
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
K. Gagas,
paslaptingų ir kitokių ligų.
draugus.
mano seniems ir brangiems draugams už seną paramą ir
Jonas, nors ir buvęs jaunes
382
Millbury
st.,
pasitikėdamas
tolimesnės
jų
atminties,
aš
pasilieku.
Jūsų
niu Kristaus broliu, bet jis
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
nužemintas tarnas
JUOZOS ZUPKAUSKAS.
Worcester, Mass.
Pranešimas.
anaiptol nerašė jokių evan
jums sveikatų, kreipkitės pas mane, o aš užtikrina,
Lietuvių Kooperacijos su gelijų, o šv. Petras rašyt ne
Ši didelė drabužių, aprėdalų ir če- overkotai yra visi rankomis siūti
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
PARSIDUODA FORNIČIAI.
sirinkimas, kuris turėjo bū mokėjo, tai ir jokio rašto
verykų firma, Harrison Company ir lygus kostumeriškų kriaučių
Geri,
keturiems
kan;
bar
ams
forti 1 d. gegužės, dėlei darbi nepaliko. Kunigui bepasa ničiai parsiduoda pigiai. Matyt gali yra plačiai žinoma visoj Naujoj darbui.
(
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
Harko siutai vyrams—jauniems
Anglijoj, kaipo teisinga įstaiga’ r
ninkų šventės likosi atidėtas kojant nesąmones ir beai- ma visada. Parsiduoda iš priežas užlaiko
$12.50 iki $25.00.
gerų tavorą. Mes pilnai vyrams
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų
HARKO pavasariniai paletonai
tolimesniam laikui. Įvyks 1 manuojant, kad ”bedieviai” ties išvažiavimo. J. S.
gvarantuojam kiekviena daiktų, o
nuo $9.75 iki $20.00.
pinigai
bus
tuoj
sugrųžinti,
jei
d. brželio.
S. Jonaitis. traukia paskutinį akmenį iš 739 Broadway, rear, So. Boston, Mass.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
Pas mus randasi puiki sųkrova
kas pasirodytų neatsakančiu. Gevyriškų aprėdalų ir skrybėlių, ir
umhės mus drabužių yra garsios.
po Petro uolos — katalikų
HARKO drabužių išdarbio, veltos garsus Packard čeverykai $4.00 ir
siusime jum ekspresu.
So. Bostone liet, socialistų bažnyčios,— atsitiko stebu
vandenyj, kas palaiko jų fasonų, $5.00. Kiti čeverykai $2.50 iki
Telefonas, Dickinson 3996 MVisokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
svetainėje vakarinė mokyk klas. Šalę durų prikalta nuir nesiraukšlėja. Harko siutai ir $3.00.
la atdara kas pėtnyčia. Mo kryžiavoto Kristaus stovyDr. Ignotas Stankus,
226 BROADWAY,
kinama anglų rašybos ir pi- la tik bar-bar nuo kryžiaus
1210
S.
Brwd
St.
Pbihddpkia.P
ir numetė savo ranką, (tar
lietystės.
KAMPAS C STR.
Nuo 9 iki 11 rito
si ta ranka norėtų sustab
OFISO VALANDOS
.. 2.4popiet.
„ 7.. 8 vakaro
662-672 WASHINGTON ST.
Auksas tai spėka, dėlto dyt melą). Atsitikimas ant
NEDELIOMIS ••
.
** i,.4popie».
COR. BEACH
BOSTON, MASS.
darbininkai taip mažai jo žmonių padarė keistą įspū
dį.
Parapijonas.
turi.
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Severa’s Kidney and Liver
Remedy

MANO TAUTIEČIAMS:

APTIEKA

j

i

The Harrison Company

K. ŠIDLAUSKAS

SO. BOSTON, MASS.
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