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Metas XII.

Berlyne butą didelių demonstracijų; žmones šaukė: “šalin kaizeris ir karė”
Socialistų vadas ir podraug parlamento narys D-ras Liebknechtas atiduotas teisman už vadovavimą gegužinėj demonstracijoj.
Karės lauke už prieškarinę agitaciją esą sušaudyta 35 vokiečių socialistai, tų tarpe 3 oficieriai. Reichstage socialistai neleido vo
kiečių valdžiai uždėti akčyžės ant tabako, kuri butų davus karės reikalams $45,000,000. Visai Vokietijai artinasi badas, mė
sos besą tik kelioms dienoms. Lenkijoj 15,000,000 žmonių jau miršta badu; amerikonai rūpinasi, kad nuvežus jiems maisto.
Iš Lietuvos nėra jokių žinių. Airių revoliucija sudrebino visą Angliją.
ant Mezopotamijos

rūbe- •

SKAUDUS SOCIALISTŲ
SMŪGIS VOKIEČIŲ
VALDŽIAI.

DIDELE MUSYS RUSŲ ižiaus, apie 110 mylių nuo!
i Bagdado. Jei Chanikiną I
SU TURKAIS.
! rusai paims, tai turkų armi-

“ŠALIN KAIZERIS!”

“ŠALIN KARE!”

Pereitoj subatoj atėjo iš
: jai Bagdade pasidarys dideBerlyno žinių, kad Reichs
TURKAMS VADOVAUJA lis pavojus iš užpakalio, nesi
tage
užduota vokiečių val TAIP ŽMONĖS ŠAUKĖ
VOKIEČLŲ GEN. MA- i tuokart butų atkirstas vie- '
džiai skaudus smūgis. So
CKEN SENAS.
nintėlis kelias, kuriuo turkų
BERLYNE.
cialistai suardė visus finan-į
armija
Bagdade
gauna
iš
Po dviejų dienų skerdynės
su ministerio Helffricho Į Už surengimą demonstraci
Turkijos maistą, amuniciją
rusai pasitraukė atgal.
planus, kurių pamatinis ak jos parlamentas išduoda
ir kitokius reikalingus sau
Visas karės audros smar | daiktus.
muo buvo: akčyžė ant taba
Liebknechtą teismui.
kumas pereitoj savaitėj per
ko. Tabakas nėra būtinai
sikėlė l’žkaukazin. Didžio RUSAI SUN AIKINO PRŪ
reikalingas gyvenimui daik- Pereitam ”Keleivio" nu
jo rusų kunigaiškčio Mika
įtas
ir žmonės, kurie jį per-: meryje buvo rašyta, kad 1
SŲ LIETUVOJ 80,000
I
lojaus armija, kuri pasta
‘
ka,
gali mokėti ir akčyžėį geguž., apvaikščiojant tarp
I
NAMŲ.
ruoju laiku taip drąsiai
karės naudai, aiškino finan-i tautinę darbininkų šventę,
briovėsi Turkijos gilumon, Vokiečių užjūrių žinių
sų ministeris. Proponuoja- Vokietijos sostinėj priėjo
netikėtai susilaukė stipraus agentūra dabar praneša iš i
moji Helffricho akčyžė tu prie didelių riaušių, kame
Berlyno,
kad
rusai
laike
an

turkų pasipriešinimo. Apie
rėjo duoti valdžiai į metus 25 žmonės buvo užmušti ir
_ daa200 sužeista, ir kad ant
200.000 turkų armija, pa tro savo įsiveržimo į Prusus
845,000,000 mokesčių karės I■ apie
garsėjusio vokiečių karve išsivarė su savim 15,000
socialistai|Potsdamo skvero (vokiškai:
reikalams. Bet
F
Tautiškas amerikonų sportas arba nosių daužymas ant kariško laivo ”Wyoming.
džio Alackenseno vedama, žmonių, kurių likimas da
tuojaus
ministerio
planą su Potsdammer Platz), netoli
užpuolė ant rusų audros bar niekam nežinomas, ir Apstoję aplinkui jurininkai žiuri, kaip ant pagrindų vienas jau guli sukruvintas. mušė. Jie nurodė, kad dau kaizerio rūmų buvo areštuo
Gražu ir patriotiška...
smarkumu. Visu frontu už sunaikino 80.000 namų. Ži
giausia tabako suvartoja tas prieškarinių socialistų
virė kruvina kova, kuri nia sako: "Kiek buvo užpul I VOKIETIJOJ PRITRUKO
bėdini žmonės, todėl beveik vadas Liebknechtas su 8 ki
AMERIKA SIŲS LEN
100 LAIVŲ RUSAMS
traukėsi ištisas dvi dienas ta ir išgėdinta moterų, ne
visas
šitų mokesčių sunku tais savo draugais. Šita ži
VEŽTI FRANCU
MĖSOS.
KAMS MAISTO.
ir naktis. Konstantinopolis galima sužinot. Nemažiau,
mas turėtų kristi ant darbi nia buvo atėjus iš Šveicari
ZIJON.
paskelbė didelę turkų per kaip 80,000 namų buvo iš Galų gale Vokietijoj jau
Aleksandras J. Hemphill, ninkų sprando. Socialis jos per Angliją, todėl labai
galę. į šiaurryčius nuo Er- plėšta. Tarp rusų išvarytų pradeda apsireikšti mėsos Londone gauta žinių, kad Amerikiečių Draugijos Bel tams pritarė da kiti atsto tikėti jai da nesinorėjo. Bet
zerumo. Kopos apielinkėj žmonių buvo ir 6 kunigai su trukumas. Iš Kopenhagos Rusija apsiėmusi pristatyti gijai šelpti iždininkas, perei vai. kurie gina darbininkų .atėjusios dabar iš Berlyno
rusai buvę sumušti ir išva savo šeimynomis. Vienas jų pranešama, kad Berlyne po Francuzijon pusę milijono toj subatoj išplaukė iš New reikalus, ir sumanymas už- žinios parodo, kad 1 gegužės
rgti iš pozicijų. Pasitraukę buvo jau 70 metų amžiaus. licija vėl darė kratas mėsi (500,000) kareivių. Londo Yorko į Londoną, kad tenai ; dėti ant tabako akčyžę likos i ištikrujų tenai buvo riaušių
atgal rusai bandę pradėti Trylika bažnvčių visiškai nėse krautuvėse ir namuo ne manoma, kad Rusija su tos draugijos pirmininku ; atmestas. Finansų ministe- ir kariumenė buvo vartoja
ofensivą. bet tuojaus buvę sunaikinta. Dvidešimts še se j ieškodama paslėptos mė- siunčia franeuzams pagalbą • Hooveru išdirbus Lenkijai ’ ris tuomet pasakė: jus atė- ma. Tas "ištekėjo” iš Ber
turkų artilerijos sustabdyti. šios klebonijos ir trylika ki isos, bet šį sykį jau visai ne- į per Archengelską, kur esą šelpti tokį planą, su kuriuo mėt valdžiai $45,000,000 rei lyno visai netikėtai. Mat
'daug terado.
Berlvne da- sumobilizuota tam tikslui galėtų sutikti ir sąjunginin kalingiausioj valandoj.
Paskui rusai darė pašėlusias tų bažnyčių apgriauta.”
socialistai Reichstage (parIbar
mėsos
esą
vos tik ke 100 didelių garlaivių. Lai kai. ir centralės valstybės.
atakas, norėdami atsiimti
Tai pirmu syk nuo karės liamente) pareikalavo, kad
savo pozicijas Kopos kal VOKIETIJOS NUOSTO bliom dienom. Todėl maisto vai nuveža Francuzijon ka-; Kaip tik planas bus išdirb pradžios vokiečių socialistai areštuotas Liebknechtas bu
LIAI SIEKIA JAU
klausimas Vokietijoj užtem- reivių, o iš tenai perveža ' tas ir su kariaujančiomis uždavė valdžiai, o podraug tų paliuosuotas ir jo teismas
nuose ir apie Btli, bet ata
2,822,078
ŽMONIŲ.
dina
viską kitą. Visos mė- ■Rusijon ginklų.
valstybėmis susitars, Hem ir vedamai jos karei tokį atidėtas iki Reichstagas už
kas turkai atrėmę. ”Tiksli
phill tuojaus grįžš Ameri skaudų smūgį.
musų artilerijos ugnis darė Oficiialis Anglijos rapor sinvčios, tame tarpe ir disidarys. (D-ras Liebknech
A
tėjęs
dabar
k
rasa
iš
džiausis
Wertheimo
markekon ir pradės rinkti aukų,
baisias spragas bėgančių tas apskaito Vokietijos nuo
tas yra Reichstago narys.)
rusų eilėse,” sako turkų pra stolius nuo karės pradžios Įtas, užsidarė jau pereitoj Marseilles uranešimas sako, už kurias pirks maisto ir CASEMENTO TEISMAS Klausimas pavesta tam tik
nešimas. "Mes paėmėm 100 iki šiol į 2,822,079 vyrų. Ši sąvaitėj. Svaras mėsos Ber kad pirmoji ir antroji rusų siųs badaujantiems Lenki
ram Reichstago komitetui
PRASIDĖJO.
Vokietija
ta skaitlinė esanti sustatyta lyne dabar kainuoja apie 10 partijos atvyko tenai per jos žmonėms.
belaisvių.”
išrišti. Komitetas didžiuma
Praėjusį panedėlį Londo- balsų pripažino, kad Lieb
Tečiaus šita turkų "per iš skelbiamų Vokietijoj ofi- markių, bet tuojaus ir visai Siberiją. Rusai sėdo iš Ma prižadėjusi duoti tam darskvos.
Geležinkeliu
jie
va

galė” neišrodo tokia didelė, cijalių užmuštų ir sužeistų nebus galima gauti. Vis tai žiavo per Siberiją i Dainį bui nuo savęs po $3,000,000 ne prasidėjo Casemento tei- knechtas ”gelbėjo Vokieti
cmac Jį kaltina išdavime jos priešininkams” ir todėl
kaip turkai giriasi. Petro surašų. Šitie nuostoliai da ačiū Anglijai, kuri neleidžia apie 7,000 angliškų mylių. kas mėnuo. Hemphill sako,''smas.
Vokietijon
nė
vieno
laivo
iš
viešpatystės,
už ką jam gre turi būt teisiamas dabar.
kad tų pinigų užteksią trims
gradas prisipažįsta, kad ne- lijami šiaip:
Iš
Dainio
(netoli
Port-Artū

kitų
šalių.
milijonams žmonių išmai sia kartuvės. Sulyg apkal Komiteto reporteris von Pakuriose vietose toj apielin Užmuštų............. 664,552
ro)
plaukė
jūrėmis
i
Martinti, bet kadangi badaujan tinimo akto jisai buvo vy- ver perskaitė Reichstagui
Mirė nuo ligų .... 41,325
kėj priešakinė rusų sargyba
seilles
apie
10.000
angliškų
čių žmonių Lenkijoj esą apie riausis airių revoliucijos or- ir valdžios dokumentus apie
turėjo pasitraukti atgal, nesi Nelaisvėj ........... 137,798 50.000 RUSŲ NORI PASI mylių.
Pranuoliusių
....
197,094
15,000,000, tai visų jų aprū ganizuotojas. Vokietijoj jis Liebknechto
LIKTI AUSTRIJOJ.
"prasižengi
negalėjo atlaikyti turkų, ku-]
pinimui reiksią cla apie 12 organizavo iš airių karės mą.” Ten sakoma:
rių skaitlingi pulkai ėjo ata Sunkiai sužeistų 385,515 Iš Vienos pranešama, buk
komis vienas paskui kito Sužeistų ......... 1,025.212 daugiau kaip 50.000 rusų, SUŠAUDYTA 35 VOKIE milijonų surinkti kas mė belaisvių brigadas prieš An "Gegužės 1 d. Liebknech
gliją. Prieš pat sukilimą ji
ČIŲ SOCIALISTAI.
nuo.
kaip jūrių bangos. Bet pa Lengvai sužeistų 117,956 kurie dabar randasi Austri
tas dalyvavo prieškarinėj
sitraukus rusams į senas sa
Maistui vežti amerikiečių sai vežė airiams iš Vokieti demonstracijoj ant Potsda
joj kaipo karės belaisviai, Šveicarijos socialistai sa
20,000 karabinų, 10 kulViso ......... 2,822,079 padavė
vo pozicijas, turkų atakos
Austro-Vengrijos kosi gavę žinių, kad vokie draugija nutarė nusamdyti jos
Žmonės suju
kasvaidžių
ir daug bombų. mo skvero.
Čionai
priskaitytos
visos
tuojaus liovėsi, nes rusų ug
valdžiai su savo parašais pe čių karės lauke sušaudyta 23 vokiečių garlaivius, kurie Jisai pats pribuvo
dinti
agitacijinėmis
prakal
vokiečių
nis baisiai juos skynė. Taip vokiečių tautystės: prusai, ticiją, užreikšdami, kad po 35 socialistai: 3 oficieriai ir nuo karės pradžios stovi
bomis
įsikarščiavo
ir
pradė
buvo ties rusų centru. Gi saksonai, bavarai ir viur- karės jie nenori grįžti atgal 32 kareiviai. Juos pasmer- Amerikos uostose dyki, ir povandeniniu botu.
jo šaukt: ’šalin karė!’ ’Šalin
ties kairiuoju rusų sparnu tembergai, tik nepriskaityta į Rusiją, bet norėtų pasilik- kęs miriop kariškas lauko sakoma, kad Anglija jau sukaizeris!’ Visą šitą demon
turkai buvo sumušti. Dvie laivyno ir kolionijų nuosto ti Austrijoj ir likti jos pilie- teismas už platinimą tarpe , tiko, kad tokie laivai gali bu NUŠOVĖ ŽEMĖN I)U straciją surengė D-ras Lieb
ORLAIVIU.
jų dienų mūšyje rusai čio liai.
____
čiais. Valdžia da nenutarė, kareivių antrosios Cimmer- ti naudojami.
knechtas su pagalba pamf
nai paėmė nelaisvėn 30 tur
kokį jiems atsakymą duoti, valdo socialistų konferenci
Laono pietuose, Rrancuzi- letų. Kada policija norėjo
Amerikos
lietuviai
turėtų
kų oficierių, 350 pėstininkų VOKIEČIAI SMARKIAI bet manoma, kad ji jų pra jos nutarimų.
pasirūpint, kad šita ameri joj, virš Borguignono miškų jį suimti, jis smarkiai prie
BOMBARDUOJA
kareivių, vieną armotą, dau
Kaip žinoma, toj konfe kiečių draugija neužmirštų pereitoj subatoj tarp vokie šinosi, bet pagalios buvo po
šymą išpildys.
RUSUS.
giau kaip 2,000 karabinų,
Po peticija esą pasirašę rencijoj dalyvavo įvairių ša ir Lietuvos. Suvalkų guber čių ir franeuzų orlaivių įvy licijos parmuštas ir areštuo
daug amunicijos ir kitokios
Pereitos sąvaitės pabaigoj daugiausia tokie žmonės, lių socialistai ir išnešė aš nija, žinoma, bus priskaity- ko mušis. Vienas franeuzų tas. Įsikarščiavusi minia
karinės medegos.
vokiečiai pradėjo smarkiai kurie dirbdami pas austrus trų protestą prieš karę.
ta prie Lenkijos. Taigi lie orlaivis likos nušautas že puolėsi ant policijos ir gra
Toliaus į pietus rusai me bombarduoti rusų pozicijas ant ūkių pramoko jau vo
ka tik Kauno ir Vilniaus gu mėn ir nupuolė ant miško. sino sulinčiavimu, bet likos
ta naujas pajiegas į atakas apie Jakobštatą, Dvinską, kiškai. Sakoma, kad Aust APSUPTI RUSAI PRASI bernijos. Jas galima su Praėjusį ketvergą netoli kariumenės išvaikyta. Nė
linkui Bagdado. Mezopota- Naručių ežerą ir Baranovi rijoj yra apie 200,000 tokių
MUŠĖ PER TURKŲ
šelpti tom pačiom aukom. Armentieres vokiečiai nušo ra mažiausios abejonės, kad
čius.
mijoj. Čia jie užėmė jau Rorusų, kurie norėtų pasilikti
EILES.
Musų šelpimo fondai turėtų vė žemėn vieną anglų orlai šitokiu savo pasielgimu
vanzo apskriti. Sumušti
tenai ir po karės.
Liebknechtas gelbėjo Vokie
Ties Aškala pereitoj są- su Amerikiečių draugija su vį.
turkai bėgdami paliko 3 ka- PRIE VERDUNO VĖL
tijos priešininkams.”
vaitėj turkai apsupo vieną sižinoti.
PASILSYS.
nuoles ir nemaža maisto.
RUSAI PAĖMĖ 40,000
AUSTRŲ
RIAUŠĖS
KA

rusų skyrių, sudarantį re
Savo keliu Reichstagas,
MYLIŲ ŽEMĖS.
NADOJ.
Bėgyje 10 pastarųjų die
Po smarkių atakų vokie
zervą, ir paėmė juos. Varo
Romon pranešta, kad 11
išklausęs komiteto praneši
nų, rusai eidami iš Persijos čiai Verduno fronte vėl su Rusai turi paėmę Turki .............
gegužės ______
franeuzų
submari- Atvežti Kanadon austrai, mo, nutarė, kad teismas ga
mi turkų, _______
nelaisvėn,, .rusai
_ ________
~_______
ir varydami pirm savęs tur mažino savo veikimą, tur- joj jau 40,000 keturkampių puolėsi ant sargų, atėmė !nas Albanijos pakraštyj nu-i karės belaisviai, pakėlė li teisti Liebknechtą dabar.
kus, nusileido nuo kalnų irijbut kad pasilsėjus vėl palei mylių žemės ir vis ima dau ginklus ir prasilaužę sau ke-j skandino Austrijos laivą, j riaušes. Keturi jų likos nu- Už Liebknechtą balsavo tik
atėjo jau ties ChanikinuJsti visą pragarą valion.
giau.
lią pabėgo.
gabenantį karinę medegą. šauti, 15 sužeista.
111 atstovų, o prieš jį—229.
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eess
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♦
gavikų pasaka, kad dau
"Ateitis” mano, kad taip lotienė, viena iš tų europie
I
Mano
Patemijimai.
giau darbininkų pavilioti.
reikalams bėgant, neužilgo čių, kuriuos "Ateitis” vadi-i
P. ______
M. ___Vaišvila
mano,, jog
----------------- - -------------- •
#
................................. ,
_______________________
klerikalai galės paimti lie- na "musų idėjos draugais ir
Per
visą
Jungtinių
Amenei
doleriu
i
metus
nepaki-;Dar
pinigų
kraujo
liejimui.
Į
viskas
geriau
butų,
jei tarp
Štai
i tuvių gyvenimo vadžias i sa artimais žmonėmis."
ką ji apie juos tam pačiam rikos Valstijų šalį šiuo lai- do. Jeigu pakiltų ir visiems,
Paryžius. Finansų mi- pabėgėlių atsirastų "inteli
KATRIE TURĖTŲ DAU vo rankas.
'
1
i
1»
2^
F
x
t
i
mc/i'
tai
be
mažiausios
abejonės
ku,
tarsi
pakilusi
banga,
pe
nisteris
Ribot kreipėsi i gentas," dabar-gi "nėra nei
"Naujienose" irgi rašoma laikraštyje rašo:
GIAU PASIMOKINTI?
'Teisybė,
jie
čionai
vadina

galime
sakyti,
kad
pragyve

reina
darbininkų
judėjimo
parlamentą,
prašyda vieno inteligento." "Rygos
tos juodos spėkos darKairiųjų tautininkų min apie
si
'tautininkais' — vardas, sraumė, daugelyje vietų pa nimas iš tų darbininkų at
mas paskirti 1,634,500,- Garsas” mano, jog "inteli
bavimąsi. Ten skaitom šito nuo kurios Europos demokra
ties reiškėją "Ateitis" pata
ims
į
metus
ne
vieną
dolerį
likusi
net
darbininkų
krau

000 dolerių karės reika gento” priedermes gali pil
:
to kailis kratosi, nes 'tauty©.
ria "kruvinosios” revoliuci- kį dalyką
daugiau,
bet
gal
ir
po
kelis
lams pirmam bertainiui dyti "Centralinis Lietuvių
"Korespondentas iš Amspo savą vėliava Europoje, ją, pralietą už jų teisotus
cijos šalininkams pasimo terdam. N. Y., praneša, kad I otė’ypač
dolerius.
Raminties, kad
Komitetas Petrapilyj." Vie
Rusijoje ir Lietuvoje reikalavimus.
1916 metų.
kinti iš airių sukilimo. Gir
vietinis ’dušių ganytojas,
surenka visus politikinius re
nok
kaip drg. V. Kapsukas
darbininkų
algai
pakilus
ne

Prancūzijos žmonės neNuo 30 metų kaip Ameri
laikydamas pamokslą 30 d.
negatus. karjeristus ir pri koje profesijonalinės sąjun reikės jau stvertis, kad ir tų vien lieja savo kraują del parodė, tai "inteligento" pa
di:
balandžio mėnesio, išniekinęs
'Tie žmonės, kurie 'kruvi
gaudinėtoj us. mokančius tau
gana darbininkams skau buržuazijos labo, bet dar galba vien tame apsireiškia,
pirmeiviškus laikraščius ir
ną’ revoliuciją ir tik revoliutos jausmus savo siekiams iš gos (unijos) gyvuoja šie
džių
priemonių — streikų, tuština savo kišenių©, Juk jog jis didelį nuošimtį aukų
pagrasinęs viešai paskelbti
•cją laiko vieninteliai pasek
naudoti.
Bet ne žodžiuose met pirmu kartu Amerikos
vardą ir biznį to žmogaus, ku
minga priemone tautos laisvei
svarbumas, pažiūrėsime į dar darbininkai parodė daug nieks protaujančiųjų turbut visi tie milijardai, kurie liks savo reikalams praryja.
ris tuos laikraščius pardavi
ir žmonių gerovei pasiekti —
bus. Ir čia pasekmės bus ga drąsos sulaukus tarptauti negali. Buržuazijos laikra išaikvoti karės reikalams,
nėja. To paskelbimo tikslas
iš nelaimingų airių revoliuci
na liūdnos.
nės darbininkų šventės pir štija tečiaus migdo mažiau pagaliaus, kris ant FrancuTautiška vienybė.
butų, žinoma, kad parapijojos gali daug pasimokyti. Su
"Faktiškai atmetant nieko mosios gegužės; tą dieną protaujančius, kad tik turė zijos gyventojų sprando, o
nįs boykotuotų laikraščių pla
kilo, kraują patįs sau nuleido
nesveriančius politiškame gy kiek ikišiol suskaityta pa ti ramumą ir kad darbinin ypač ant darbininkų ir vals
Galicijos lenkų irgi-socialtintoją ir jo biznį.
— ir viskas tuomi pasibaigė.
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tiečių. Vokietijoj vis dau
metė darbą apie 2 milijonai
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’
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pasigirti
tokiais
neapkenčiamas žmogus netu
kapų eilės, sužeistų žmonių
darbininkų, kad padarius tų jai galvoti, kaip padidin giau atsiranda socialistų, ką keli metai atgal protestavo
nuopelnais:
ri jokio biznio ir todėl nepri
pilni ligonbučiai ir nelaisvių
”1) Amerikos Lietuvių Tau demonstraciją ir tuomi vie ti savo pajamų procentus. nebenori duoti pinigų savo prieš tai, kaip drįso rusų
valo bijoties ir boykoto. Bet
pilni kalėjimai. Prie viso to
kalbėti
tinės Sandaros pirmininkas šai išreiškus savo bendrą Kapitalistas, turėdamas ša valdžiai, taip jai reikalingų socialdemokratai
įsivaizdinkite, kad butų ki
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ma
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platintojas butų ištiesų biz
jų išpildymai.
Nei laisvės,
mui. Tuo tarpu nieko pa
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ir
smerkia
A.
nierius. tai kunigo siundymai
nei gerovės.”
kiško streiko dėlto, kad pri našaus negirdėti apie Pran dabar visai persikėlė į tau
Bulotos ir žemaitės misiją solidarumą.
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padaryti
jam
nemaža
Seniau
verstas
bus pakelti darbi cūzijos soicalistus, atstovus tininkų širšinyną.
Bet kodėl tos krūvos griu
šelpimo reikale.Panašiais dar
Tas apsireiškimas nuste
nuostolių, o gal ir įvarytų jį
Galicijos
lenkų
”
beveik
” so
vėsių išaugo? Kodėl atsira į bankrutą. Be to. nuo to bais atsižymėjo taip-pat ir bino ypač buržuazijos spau ninkams algą. Kaip mato parlamente. Labai apverk
do tos eilės kapų? Kodėl li
kios kunigo agitacijos paten nekurie Sandaros skyriai. dą. kapitalo interesus be me, kelia algą ir neverčia tinas dalykas butų, jei visi cialdemokratai atstovai ne(New Yorko apskričio suva
prisidėdavo prie ”Lenku Ra
gonbučiai užversta sužeis ka pavojun ne tiktai žmogaus žiavimas
ginanti laikraštija nors ir mas. Tai daro, kad neleist jie iškryptų, jei visi jie liktų to
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darbininkams
streikuoti, buržuaziškos politikos mektais? Ar ne dėlto, kad An turtas, o ir jo gyvastis. Kas
"Už tokią organizaciją agi su nenoru ir vengtinai kon
atmena
Hoosick
Kalis,
esantį
bar lenkai ”socialistai” nu
glijos valdžia, kuri rekla nepertoliausia nuo to smar tuodami Amerikos 'draugai' statuoja faktą, bet pamini nes streikas nors skaudžiai leriai.
tarė
prisidėti. Mat, jie rū
darbininkus
paliečia,
visgi
muojasi kariaujanti už pa
kaujančio kuniguzio reziden-! važinėja net po visą Ameriką, ir su neramumu kalba gal
rūpindamiesi jos prasiplatini dėlto, kad tą savo drąsą pa juos mokina sulidarumo ir 6-šių valandų darbo diena. pinasi jau visai atsisveikinti
vergtųjų tautų paliuosavicijos. tas supras, prie ko gali
mu."
klesų kova, nes jiems da
mą, nori turėti airių tautą
kartais prieiti sufanatizuotie
rodė daugiausiai neorgani parodo jiems tai, kad darbi-'
Namų statymo dar su
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ji parapijoms.”
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"Kruvinosios”
Čia reikia suprasti prie zuoti darbininkai. Reiškia
bininkai
sudarantis
A” (rozwoj naTatai
revoliucijos šalininkai visuo Toliaus "Naujienos" aiš kaištą p. Rimkai, kuris pik darbininkų
organizacijos susiorganizavime.
merikos Darbo Federa besiplėtojimas
rodowv).
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priparodo
faktas,
kad
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kina,
kuo
virsta
Kristaus
met sako, kad jokia valdžia
tinasi europiečių savo drau spėka auga, nes neorgani
cijos skyrių, priėmė re "socialistų” vadai randa ne
neduos žmonėms laisvės ge namai, kada kunigai panau gų sėbravimu su klerikalais, zuoti darbininkai sykiu su kų bangai pakilus traukyje
zoliuciją
paliepiančią atbūtinai reikalingu išdirb
ruoju. Ir Anglijos pasielgi doja juos savo klerikališkos o čia tuo tarpu pats važinė darbo metimu griebiasi or vienos sąvaitės daugiau dar
naujai valdybai ištirti ti kelią pilnai tautiškai vie
mas dabar su airiais tatai politikos agitacijai:
jasi po Ameriką agituoda ganizacijos; patįs organi bininkų susiorganizavo į
kaip greitai galima bus nybei, nepaisant į politiškų
"Kada kunigas panaudoja! mas už tautininkų "Sanda- zuojasi ir kitus tiesioginiai unijas, negu kad per ištisus
patvirtino.
pradėti kovą už įvedi pažiūrų nevienodumą. Tarp
tokiam juodam darbui bažny ;rą.” kuri prie kiekvienos
1915
metus.
Štai
kodėl
vie

Tai katrie-gi dabar turėtų
ar savo judėjimu skatinda
mą. 6 vai. darbo dienos. šios rūšies socialistų vado
čios sakyklą, tai jisai paver-1
špataujančiai klesai darbi
iš Airijos nuotikių daugiau
čia bažnyčią visai ne tuo. kam įI progos bičiuliuojasi su kle mi organizuoja.
Jei įvairių kraštų sociali
p. Daišinskis. Lietupasimokinti: ar tie, kurie ti ji yra skirta. Bažnyčia turi rikalais. o šiomis dienomis
Suprantama, kad tų strei ninkų streikai yra negeisti stai reikalauja 8-nių valan vauja
viai-darbininkai
turi neuž
ni.
ki, kad laisvę galima iškovo
būt maldos ir Dievo garbini išsiuntė savo pirmininką kų visupirmučiausia prieža
dų
darbo
dienos,
tai
tas
sa

miršti,
kad
ir
tarp
lietuvių
ti tiktai spėka, ar tie, ku mo vieta, o ne siauraprotiško Karužą net švedijon į kleri stimi yra ne darbininkų kleKapitalas yra organizuo- • ko, kad niekur darbininkai
riems rodosi, kad revoliuci politikavimo ir nedoro žmo- Į kalų šaukiamąjį suvažiavi sinis susipratimas, bet tos tas. Keli šimtai kapitalistų! nedirbtų daugiau 8-nių va socialistų randasi tokios pat
nių siundymo centras. Jeigu
tautiškos vienybės šalinin
jos yra visai nereikalingos, ji
sąlygos, kokiose jie turi dir valdo visos šimtamilijoninės! landų per dieną. Tai turi kai. Neužmirškit ir apie A.
paliauja tarnavus religijos mą.
kad viską galima padaryti
tikslams, tai ji netenka savo
Toliaus p. Bulotienė nuro bti ir gyventi. Streikai — visuomenės gyvenimą. Joks! būt maximum darbo dienos. Janulaitį.
prašymais arba laukimu?
reikšmės ir gyvavimo teisės. do, kad Amerikos tautinin tai protestas prieš išnaudo įstatymas negali būt gyveni- Visur-gi, kur galima, reikia
Vietoje bokštų ir kryžių ant
Mums rodosi, kad iš airių
kų fondas net surinktas au jimą ir pragyvenimo bran man įvykdintas tiems "val i rūpintis, kad darbo diena
revoliucijos turėtų pasimo jos stogo tuomet turi būti už kas klerikalams atiduoda ir gumą. Suprantama taipgi, donams” su tuo nesutin butų juo mažiausia.
Sunaikink ir pasislėpk.
Pas
karta murzina klerikališkos
kinti visi musų tautininkai
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Valdančioji
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partijos vėliava su užrašu: p. Rimka prieš tai visai ne kad streiko priemonėmis ne
Vilniaus nešvarumų valyto"Serbijos majoras Rair klerikalai, kurie nepripa
’Kova šviesai ir progresui!’ ” protestuoja. Jis pats prie galima nei pilnai apsiginti iškalno diktuoja kongresui, jus "darbo naktis” tęsėsi 6
skoje
paleido du šuviuį
žįsta revoliucijos, bet tiki,
to fondo priguli ir agituoja nuo išnaudojimo, neigi įsa teismams ir legislaturoms valandas 1906 ir 1907 m., —
Todėl
"Naujienos"
tiems
Serbijos
premjerą Pakad pavergta tauta gali iš nešvariems politikieriams už jį. Ir čia p. Bulotienė kyti produktų savininkams kas turi būt vykinama, o (kaip buvo sekančiais me
šicą, bet nepataikė. Ma
gauti sau laisvę peticijomis. pataria:
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kaltina visą val
Jie bent šventai tikėjo Ang
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kuri
”
Kaip
mano
'Amerikos
lijos žodžiams, buk ji ka kunigai paliauja gabenę poli draugai,’ iš tokių nuopelnų kas suvienytam kapitalui mažiau negu ekonomiškai balsą kovoti už 6-šių vai.
sunaikino šalį, o pati
riaujanti už "pavergtųjų
tiką į bažnyčią, arba tegu jie kas galėjo pasidžiaugti? Argi tik duoda progą pragyveni susiorganizavusi. Įstatym- darbo dieną. Dabar tą pat
slepiasi.”
išneša dievus iš bažnyčios ir
tautų paliuosavimą.” Dabar
ne tie patįs klerikalai ir jų pa mo kainas pakelti da augš- davvstės įstaigose savo at atkartoja kai-kurie Ameri
Man nesvarbu, ar tai tei
Anglija parodė, kad ištikru paliauja maišę prie savo poli kalikai ?
čiau, kad darbininkui pa stovų darbo žmonės kaip ir kos darbininkai.
tikos
Kristaus
evangeliją.
sybė,
ar tai tik vokiečių iš"Argi
tokiais
savo
darbais
jų jai rupi ne liuosavimas
neturi. Jų ekonominė kova
Veidmainiavimui turi būt pa jie nestato savo 'draugus’ vi keltą mokestį šalia savo pa
Ką-gi
tas
viskas
reiškia?
mislas. Svarbu tas, kad da
pavergtųjų tautų, bet palai daryta galas."
tat neša materijalinę naudą'
same
pasaulyje
į nepaprastą jamų laikyt vis tam pačiam
Tas
rodo,
jog
dabartiniu
bar įvairių valstybių val
kymas jų vergijoj.
Kada
laipsnyje, t. y. kad išmokė tik jų klesiniams priešams. ! —
keblų padėjimą?
džios
naikina taip savo, taip
pavergti jos airiai pabandė
"Ir ta jų pozicija ar 'netu tus algoms nuošimčius atsi Streikai taipgi turėtų dar-(mėty 8-nių vai. darbo dieną
KĄ
SAKO
p.
BOLUTIENĖ
vietose
jau svetimas žemes. Kada su
pasiliuosuoti, Anglija pra
rės veikti demoralizuojančiai imti su dideliais procentais bininkus pamokyti ir tą tei kai-kuriose
naikintų šalių valdžioms
perilgą
ir
prisieina
rūpin
APIE
TAUTININKUS.
i
plačius
demokratijos
sluogs

dėjo juos šaudyt.
iš visuomenės, kurios di sybę suprasti, kad jeigu jų tis, kad darbo dienos maxi- prisieis bloga, tai jos pasi
nius
’
?
"Kruvinosios” revoliucijos
"Keleivyje" buvo jau ra
džiuma yra patįs darbinin organizacija ir bendra kova mum neperviršytų 6 valan slėps, ir, žinoma, pasislėps
"Negalima
užtylėti
ir
nuo

šalininkams iš to visai nėra šyta, kad Petrograde nese seklumų 'Amerikos draugų,’ kai gavę ar negavę algos leidžia jiems laimėti pasta
Nors vietomis jau dar- ne tuščiomis rankomis. Įvai
ko mokytis. Šitas atsitiki nai buvo sušauktas klerika- kuomet jie tautininkų ploš- pakėlimą.
Taigi vienur tytus reikalavimus, tai poli dų.
I
darbininkams
mas tiktai parodė, kad ištik liškosios Lietuvių Draugijos čium apsivilkę šaukte-šaukia "laimėtas” darbininkų strei tiškoji organizacija ir kova bininaki ir pasiekė 8-nių vai. rių kraštų
rujų taip yra, kaip "kruvi- nukentėjusiems nuo karės lietuvius pastoti Amerikos pi kas. priverčia ir kitur dar leis nuversti sau nuo spran-i darbo dienos, bet bedarbių jau laikas pagalvoti apie tai,
nosios” revoliucijos šalinin- šelpti centralio komiteto su liečiais. Sunkus įspūdis liktų bininkus streikuoti. Tą ko do viešpataujančią išnaudo- skaitlius kaip augo, taip au- ir pasirūpinti, kad tos val
pas kiekvieną musų Europos
J. B. S. gaišeina — 8-nių valan džios negalėtų pasislėpti.
kai sako.
važiavimas Jungtinei Tary demokratą žiūrint į tokius vos priemonę negalima pri-| tojų klesa.
dų darbo diena perilga.
Antras dalykas, vis dar
bai sutverti. Tame suva Amerikos 'draugus,' bet dar pažint darbininkams nau- j
Socialistai pastatė tarp randasi žmonės, besivadiJUODOJI SPĖKA DAR- žiavime dalyvavo ir kelia labiau nustebintų kiekvieną dingą ir atsakančia. Gal ta
j savo reikalavimų 8-nių vai.
BUOJASI.
tas Lietuvos demokratų. tie kaltinimai, kuriuos taip tai suprasdami daugiau su Skaitytoją pastabos. i darbo dieną, kada darbinin- nantie socialistais, ką kvie
į europiečius mėto čio sipratę ir susiorganizavę ' Chicagos lietuviai turi ku
čia, ragina darbininkus pa
Kai-kurie jų kviečiami da drąsiai
nykščiai 'draugai'."
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vojų, koks gręsia lietuvių nebuvo atsisakė,
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ne?
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streiko, bet neorganizuo- , gi butų lietuviams įsitaisytiII kais 8-nių vai. darbo diena ką. Garbė tiems Serbijos
pažangai iš klerikalų pusės.
socialistams, ką karės pra
tiems ir dėlto savo klesinės! armoniką?
"Ateitis,” kurios redakto
daugeliui
darbininkų
išrodė
Tas pavojus yra tuomi di rius
džioj nepardavė darbininkų
IRGI LOGIKA.
p. Rimka skaito save su
: kovos reikšmės nesupran-1
„ nepasiekiamu idealu. Da- klesos reikalų! Jei daugiau
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"vie
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Dėl pažiūrų skirtumo tūli iš
tų...
tokią "Europos liuciją. Anot jos, revoliuci ■ mui nuo tiesioginai jiemsi vienijimą. Te nusiramina.
...........
valandų
darbo
diena
bus
musų nuo bendro darbo pur žmogumi,"
draugų" taktiką labai nu
skriaudų ir nėra.' Sirvydo į tą !susivienijimą perilga;
tosi ištolot Tūli "tautiečiai” peikė. Užmeta jiems, kad ja nenusisekusi dėlto, kad— (daromų
I
Darbininkiško
judėjimo vistiek nepriims.
"priešakyje stovėjusieji jos
' Darbininkai ligi socializ- ! Cukraus nėra, nes jo per
net šelpimo reikalais neno pas juos nebuvo jokios su iį
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♦ IS‘ ♦
*
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ir
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apsireiški

nebuvo visos Irlandijos
daug.
įmo užviešpatavimo nuolat II
ri tarties su socialistais. Tą tarties: kuomet vieni suva ' vadai
balsas. Duokim sau, aidobli- mas, kad neorganizuoti dar
I
Septintas
Dievo
prisaky

Tkovos už.....................................
darbo dienos trum I Rusijoj prasidėjo cukraus
patį reikėtų pasakyt ir apie žiavimą ignoravo, kiti nuėjo stas-sindikalistas Larkin, ar- bininkai stveriasi kovos ne
mas
sako:
"nemeluok,
”
o
kaikuriuos socialistus. O ir tarėsi su klerikalais. Iš Iba socialistas
‘
•
vedė
bendromis kunigų laikraščiai daugiau pinimą. Socializmo gi lai badas. Vienur kainos kįla,
vic Lriic airių
oiriii Connolly,
xroiLrir>nc
^ii_ ; atskiromis,7 bet______
pasekmės to visko ve ko-J tokio Europos pirmeivių ne I naiviškus
vaikinus iį vy
mu
kais bus dirbama tiek, kiek kitur arba visai jo nepar
spėkomis darbininkų klesai sia meluoja.
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"klerikalizmas, seniau pas
rūpinimas.
daugiau kaip vieną svarą ar
to, kad atsižvelgtų į Airijos mu.
"Vienybė Lietuvninkų”
lietuvius nežinomas, ne tik pa mone, "galėjo pasidžiaugti
Šiandien
darbininkai
ko

Krautuvinin
interesus.
”
Kapitalistiškoji laikrašti atrado, kad "Draugas” iš voja už 8-nių vai. darbo die pusę svaro.
kilo ir išaugo, bet gerai bujo tiktai klerikalai ir jų paka
kai
daugiau
neparduoda,
ja. Klerikalų organizacijos likai." Už tokį jų nenuose
Skaitydamas šitą nesąmo ja skelbia, kad nuo 1-mos moko nuo socialistų šmeižti ną, ryt kovos už 6-šių, o po
nes laukia dar didesnių kai
tankiu tinklu užstatytos vi klumą ”At.” pavadino juos nę žmogus taip ir matai ”V. dienos gegužės meno daugy Bulotą... Can you beat it?
ryt — už 4-rių.
sose Amerikos lietuvių kolo- • "politiškais kūdikiais” ir sa
nų. Neparduoda ir sako:
L.” redaktoraus dantis, kaip bė pramonininkų savo fabri
nijose ir pritaikintos prie vi
"nėra.” Sako
nėra, ir
• jis nori įkąsti ”aidoblistui” kų darbininkams pakėlė al Tautininkų "susaidė” iš
sokių žmonių padėjimo ir jų ko, kad —
Pabėgėliai
apgauti.
slepia...
Ištikrujų
gi cuk
"jie
pastatė
savo
draugus
ir "socialistui.” Jis nori tuo gas "savo liuosu noru," kad, siuntė savo prezidentą Yčo
gyvenimo sąlygų. Klerikalų j
Europoje
ir
mus
Amerikoje
į
rau
yra
daugiau
kaip
rei
spauda, kuri gana didelė ir
pasakyti, kad socialistams girdi, tas liuosnoris "be dar ”konferencijon.” Reikia ti Pabėgėliams nuo karės
nepaprastai
keblų
padėjimą
ir
sumaniai platinama, sistemabuvo žadami darbai. Pabė kia. Padėkim, Petrogradas
ta jų pozicija turės veikti de ; tautos reikalai visai nerupi, bininkų reikalavimo" algų kėtis, kad dabar blokas su
tiškai, teisybėmis ir neteisy
šiur gėliai girdėjo ir kitus žadė reikalauja 200 vagonų cuk
bėmis. stengiasi kompromi-1 moralizuojančiai į plačius de ' kad jie tik riaušes nori kelti. pakėlimas apskritai sudaro klerikalais tai jau
mokratijos sluogsnius.”
Bet iš kurgi "Vienybė Lie sumą ne mažesnę kaip pen įvyks, nes Rimka taip toli jimus. Daug kuo jiems gal raus. Atveža gi į Petrogra
tuoti jiems nepaklusnius žmovas kvaišino, kad tik Rusi dą 84 vagunus rafinado ir
nes. ardyti ne savo organiza
Tai tokių nenuoseklumų tuvninkų” žino, kas ištikru kis milijonus dolerių, vadi negalės nuvažiuoti.
jos kapitalistai daugiau tu 238 vag. smulkaus; išviso—
cijas ir drauge savo šalininkų "Ateitis”
priskaitė savo jų airių vadams rūpėjo? Iš nas, darbininkai be streikų
skaičių didinti. Jie rengiasi
kur ji žino, kad tam "aidob- ir be reikalavimų gaus 5 Kun. Milukas yra išėjęs rėtų pigesnių darbininkų. 322 vagonų, t. y. 122 vagonų
prie didelių ateities darbų — draugams Europoj. Vadi
Kad geriau su meškeria žu daugiau, kaip reikia, ir vis
prie viešpatavimo ir dirigavi nasi, Ameirkos tautininkai- listui” ir "socialistui” nuo milijonus dolerių į metus ”17 klesu šveicariško moks vį pagauti, "samdant buvo gi cukraus "nėra.”
gaudavo. lo,” kun. Makauskas yra
mo visu viešuoju tautos gyve demokratai to nebūtų pa- senai jau "rūpėjo riaušių daugiau, negu
Z. A.
nimu. Tam tikslui jie net rę ("Ateitis” užmiršo, kad kėlimas?
»■—;r~. ” , Ar
— ne
— kvailam
------ Jeigu tai paliečia 5 milijonus "metodologijos daktaras,” o žadėta ir kontraktan įrašė,
žmonių gailestingumo jausmą vos kelios sąvaitės atgal jie padėjime "Vienybės Lietuv- darbininkų, kurių kiekviens kun. Kemėšis yra "lietuviš jeigu kas, mėnesį išdirbęs,
moka išnaudoti, trisdešimts čia norėjo susivienyti su ninku" rednktr--*Socializmas reikalauia
< torius pasijus----j—- į metus gaus vieną dolerį ko vaisko” organizatorius. daugiau nenorės dirbti,
nuošimčių paimdami savo po
tiesos
visiems žmonėms. Ar
gaus
dvkai
bilietą
toliaus
Kas pasakys, katras tų tri
litikai iš aukų, sudedamų nu kun. Kemėšio partija). Bet tų, j'eigu ja ’ reikėtų dabar daugiau, tai da lieka mažųtu
tam
reikalavimui e6i
važiuoti
ar
atgal
grįžti.
”
kentėjusiems nuo karės šelp naklausykit. ką apie Ameri-'tuos neapgalvotus savo žo- mažiausiai penkissyk tiek jų klerikalų turi didesnį
Prof. Gnaiba. f’R. Gars.”) Tai sena ap« priešingas?
darbininkų, kuriems alga "ciną?”
ti.”
kos tautininkus mano p. Bu- džius paremti faktais?

Peržvalga.

STREIKŲ BANGA.
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LEWISTON, ME.
Pirma patįs ku
buvo tiek daug, kad kalbas rų choras sudainavo porą
N. S. Pittsburgh, Pa.— L.
ja, nei administracija neatsako.
nigą
keikdavo,
kad
trukdė
prisiėjo
aprubežiuot
5
minu

dainų.
Publikai
ypač
dai

S.
S. 55-ta kuopa 7 d. gegu
Sako, žmonės permaža i pra
Skaitytojai patįs turite save Lietuvių Tautiškos svetai salės statymui, o dabar len
čių
laiku.
Tiems
kalbėto

nos
matomai
patiko.
Vertė

žės
nutarė įkurti vakari
deda "griešyti."
daboti ir jokiems daug žadan
nės atidarymas.
da ir prašo, kad tas leistų Mūsiškiai katalikai ikišiol jams todėl negalima buvo tų tankiau rengti viešus su nius kursus. Mokykla bus
tiems už maža pinigu apgarsini
Balandžio
24,
apie
7
vai.
bažnytinį chorą dainuoti. kasmets šaukdavosi iš Bos nieką plačiau išaiškinti, kaip sirinkimus, o beabejonės ir atidara seredomis ir pėtnymus netikėti ir pinigų nesiųsti
vakare
ant
Moyamensing
Kunigas atsakė neįeisiąs. tono Tamošių, kad jam sa tik išreikšti pasveikinimus mes cincinnatiečiai pradė- čiomis vakarais nuo 7:30 A.
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel avė. prie lietuvių svetainės Na, galėjo tuomi ir užsi
kitiems darbininkams, vie- tume gyviau krutėti, kad B. L. A. svetainėje po No.
bimai esti tik pigi apgavystė ir prisirinko tiek daug žmo baigti. Juk Philadelphijoj vo "griekus" atiduoti. Ne nos tautos darbininkų bro nešus savo darbų dalelę mu 1241 Reedsdale str., N. S.
žinia kodėl šiemet jie pamai
U negudrių žmonių pinigų vi
nių, kad nei ant gatvės ne yra dar du chorai: tautinin nė Tamošių kunigu "nor- lybę kitos tautos darbinin sų visuomenės kultūros iž- Mokinama bus aritmetikos,
liojimas.
I buvo vietos, nei į svetainę kų choras "Daina" ir socia wudiečiu," turbut daugiau kams ir t.t. Kalbėta taipgi dan. Geistina butų, kad rašybos ir supažindinama
nebuvo galima įlįsti. Tuoj listų choras. Bet tų nekvie girdėdami apie šį pastarąjį ir prieš karę.
Kalbėtojai pradėję veikti draugai ne su socialistų
platforma.
KORESPONDENCIJOJ pasigirdo iš visų pusių mu tė. Galiaus du karčeminin kaipo karžygį, kuris nuolat pasmerkė karę ir protestavo nuleistų rankų, bet darbuo- Taipgi ir kiti dalykai darbi
zikos balsai ir nušvito ben- kai vėl nuėjo prašyti choro kariauja su bedieviais. Tai prieš ją, bet policija nieko tusi energingai ir tolesniai. ninkams reikalingi.
gališkos ugnįs. Tai rinkosi ir patį kunigą užkvietė da gi atvykus jam čia avelių ir nedarė, matomai bijodama Tiesa, sunku dirbti neapmoLietuvos Sūnų Draugija
MONTELLO, MASS.
draugijos su benais prie sve lyvauti salės atidaryme, pa avinų kirpti, žingeidumo ve kilimo riaušių, nesą matė karną darbą, už kurį nesykį nutarė už pinigus dievo ne
Atžagareiviai pradeda reak-j tainės. Privažiavo daugybė sakė atsiųsią net karietą.
damas, kaip tas bedievių darbininkų ūpą ir vienbal- ir paniekinimus reikia iš pirkti. Išgirdęs apie tai
riją.
karietų ir prijojo raitų. ; Chorą kunigas leido, bet už
sį karės pasmerkimą.
girsti, bet be pasišventimo klebonas, kad žmonės atsi
Atžagareiviai, vadovauja Philadelphijos draugijos su pakvietimą dalyvauti salės naikintojas "kovoja,” nuė Buvo manyta laikyt pra- pirmtakunų joks visuome sako už ausinę mokėti, na
mi slaptų smuklių laikytojų, rengė didelę parodą svetai atidaryme, žiūrėkit kokį jau ir aš bažnyčion. Jis par- kalbas atvirame ore, bet dėl niškas judėjimas neatsiran bagas apsiputojo iš piktu
pradėjo veikt savo juoda nės atidarymui. Prie sve komplimentą musų biznie klupdęs visus ant kelių ir lietaus negalima buvo, tai da. Taigi pirmyn,
mo. Iškeikė draugiją, kad
šimtišką darbą, tikėdamiesi tainės žmonės susieiliavę riams suteikė: "Kur saliu- pats atsukęs užpakalį die svetainėje reikėjo pasiten
Viską-girdįs. socializmui pas save leido
savo reakcija nuveiksią so patraukė gatvėmis su sep nininkai ir laisvamaniai da vui pradėjo barti katalikus kinti trumpomis prakalbėlėįsiviešpatauti.
cialistus, kurie jų nešvarius tyniais benais. Parodoje da lyvauja ir kur bus girtuok — ar įspėsite už ką? Nagi mis, bet visgi apvaikščiojiTuriu pastebėti, kad so
biznius pasmerkia. Jie (tau lyvavo virš dviejų tūkstan lystės ir paleistuvystės liz už tai, kad permažai grieši- mas buvo gyvas ir paliko Kas mums rašoma. cializmas nieko bendra- ne
tininkai) išleido net savo čių asmenų. Tai buvo Phi das, ten mano kojos nebus." ja! Vadinasi, žmonės virs darbininkuose gerus įspu- į
turi su išpažinčia, arba su
proklamaciją, kame tikrai ladelphijos lietuviams iškil O ką, biznieriai, gavote pui ta bedieviais. Girdi: " ’pa- džius.
P.
Deglas.
kuniginiu bizniu tuo atveju,
Cleveland, Ohio. — Čia jei žmonės ginasi nuo išnau
puriškevičiškai šaukia sa mingiausia diena, nes jie kų komplimentą. Oi jus melavau, poterius apleidau,
vuosius kovon prieš socialis per daug metų laukė savo žmonės, žmonės, nors sykį gaspadinės šnapsą išgėriau
vietiniai lietuviai sumanė dojimo, tai tas yra naturale
RIVERTON, ILL.
tus, kad juos išnaikinus. Gi-į svetainės ir dabar jau susi išsipagiriokit iš to lagerio — daugiau neatmenu, tėve
kooperatyvišką tiesa. Išnaudojimui pasi
sutverti
Lietuvių
tamsumas.
li.
’
Geriau
tokių
griekų
nei
riasi, kad jiems tame jų nie laukė.
draugiją. Gegužės 5 dieną duoda tik silpnas taip ilgai,
ir pamislykit, ką jus darote.
Kuomet kitose kolonijose "žvaigždės" svetainėj jau kol stipresniu -esant nepasikšiškam darbe pagelbėsianti Balandžio 25 toj pačioj Patįs už akių keikiate tą ku nepasakotumėt!" Matomai
pati valdžia... Tūli tų musų svetainėj buvo koncertas, nigą, nekurie iš jūsų net kunigas reikalauja iš žmo musų lietuviai darbuojasi turėjo savo pirmą susirinki junta.
Dvasia šventa.
"tautiečių" iš "Liet. Mokslo’ žmonių taipgi buvo daugy sakramentus parsinešę šu nių didesnių nusidėjimų. kultūros ir apšvietos dirvo mą, kuriame buvo plačiai
Draugijos" išrinko komisi bė. Kalbėjo drg. J. Stasiu nims šeriate, o atsigrįžę ei Manau sau: ir tas žmogus se, bruzda savo darbininkiš svarstyta kooperacijos prinAkron, Ohio. — Gegužės
ją, kad patraukus "Kovą”! levičius, dr. E. S. Klimas, dr. nate ir prašote jį dalyvauti vadinasi doros mokytojumi. kame judėjime, tai riverto- icipališkas stovis bei jos tik- 7 d. mėnesiniame susirinki
lietuviai da miega šiai. Ypatingas ėjo aptari- me LSS. 244 kp. nutarė pateisman už tai, kad pavadino Dambrauskas, du advokatai svkiu. Juk dar iki šiai Jeigu aš bučiau kataliku, niečiai F
juos "Goldo studentais." ir buvęs salės bendrovės i dienai ant savo makaulių tuoj bučiau sušukęs: ”ne- tamsybės ūkais apsiausti. mas, kokis butų prieina remt Daytono LSS. 245-tą
Žiūrint į tuos ekscesus musų prezidentas A. Užumeckis. ■nešiojate ženklus, kai anais jvesk mus į pagundinimą." Tiesa, mes turime čia savo miausias kooperacijai užsi kuopą dėl vedimo bylos su
tautiniu kų-atžagareivių ma Dainavo choras ir keli solis metais tas "tėvelis" įtaisė "Doros mokytojas" tolesniai draugystes, turime smuklių, ėmimas. Nutarta, kad šėro Daytono fanatikais, kurie
pasakoja, kad daugelis vir krautuvių ir kitokių biznių, kaina butų $25.
nai, kad jie iš galvos kraus tai.
jums pirtį palei savo avinv- to
laike Ambrozaičio prakal
bedieviais (ir dėlto turbut
tosi. Kitaip ir negali būti, Balandžio 26 buvo lioteri- čią.
Pereitą vasarą užsi- negrišija) ir atsižadėjo taigi, rodos, negalima butii Susirinkime dalyvavo apie bos pakėlė riaušes. Tam ti
sakyti "miegame.” Tik mu- 20 žmonių, ir nutarta toki
nes sveikai manantis žmo ja ir balius. Per visus tris į kvietė draugysčių sąryšis
kslui suaukauta $4.05.
Kristaus,
tik
garbina
žydą
gus nesigirtų, kad jau da vakarus žmonių buvo daug. įSt. Šimkų kalbėti. Kunigas
sų
susipratimas
da miega pasikalbėjimai laikyti patol,
Aukos tapo
perduotos
c
x
bar "Kovai” bus galas, o sy Pelnas nuo visų vakarų ėjo neleido. Kiek jus išdėjote Marksą. Kaslink to, tai pa storu nežinės patalu užklo- pakol nesusitvers koopera- kuopos sekretoriui B. Uzčikiu ir visiems socialistams, salės bendrovei. Pelno liko į pinigų besiprovodami su juo sakyčiau, kad Kristus yra tas. Draugystės susirinki- cija ant 'tvirtu pamatų?
nui, kad kuogreičiausia per
žydu, negu Mark muose musų "broliai" pasines, girdi, jiems nieko ne apie $1,500.
s_ šiikasparnis. siųstų LSS. 245-tai kuopai.
! dėlei bažnyčios. Jus matot, daugiau
kaštuos, pati valdžia uždyką Neprošalį bus paminėti, kad jis jums keršija ir yra sas. o kunigija liepia jį gar rodo taip veiklus ir daug įs-^
Aukavusiems tariu var
binti ir iš prieš du tūkstan manantis, kad net vieni ki- Cedar Rapids, Iowa. —
apdirbs.... Vargšai mano, •kas tą salę pastatė.
priviręs jums tiek košės, čiu
dan kuopos širdingą ačių.
metų kunigijos užmuš i tiems aplaužo nosis, jeigu
kad jie tik atliks maskoliško Sumanytoju buvo Laisvės kad dar ir iki šiol kiti kabi
A. P. Davidėnas.
to žmogaus sau mylistų pra ilganosiai bando jas 1kišt i Nesenai čia buvo atsilankęs
žandaro ar šnipo rolę, o reš- Kliubas, kuris su visu savo nate, o vis lendate.
šyti ir laukti. >y
i savo ddraugystės reikalus, i kunigas, kad apkirpus aveta taipjau be tardymų, be turtu prisidėjo prie salės
Salės
Bendrovės
narys.
Iš
viso
to
"bedievių
nai

......už
. suj
kaip antai švz. Jono Krikštv- kims vilną.. Agitavo
West Frankfort, Iii.— Ba
teisybės patyrimo taip kaip ■ pastatymo. Prie to susitvė
kurion tvėrimą parapijos. Girdi, landžio 29 d. vietinis L. Š.
kintojo" pamokslo aš tik tą ! tojo draugystėje,
___ “
ir maskoliška valdžia, nuro rė taip vadinama Lietuvių
išvedimą galėjau sau pada priguli visi geriausieji kata- ^p-jis žmonių galės užlaiky- Fondo skyrius surengė ba
dytus užpuls, suims ir jiems Real Estate Kompanija, ku
HYDE PARK, MASS.
ti bažnyčią ir kunigą. Jis lių. Baliun žmonių atsilan
ryti, kad Markso mokslas Hkai______________________ t]l
iau sudiev, baltas svieteli. ri taipgi rūpinosi svetainės
Kapitalo
auka.
Yra
čia
S.L.A.
196
kuopa,
^
iek<> nesakė kiek tiems kė nedaug. Visi gražiai el
visgi
yra
žmonijai
naudin

Šveiko proto žmogus pana ! statymu. Daugelis draugi
šių iliuzijų sau nedarytų, jų sudėjo po vieną-kitą tūk Gegužės 4 d. čia pasimirė gesnis už Kristaus, nes pats prie kurios priguli laisves- ii žmonelėms kaštuotų uzlai- gėsi, išskyrus kelis biznie
kaip daro musų atžagarei stantį ir daug pavienių pir jauna, vos 19 metų amžiaus kunigas sako, jog žmonės nių pažiūrų žmonės. Bet ir Kyt kunigui gaspadinę. Jis rius.
aiškino kad tik šventas tiPelno liko $28.25. Visas
viai eidami iš kreso.
ko šėrus. Šerai kainuoja mergaitė, Marė Žilinskaitė. virsdami bedieviais mažiau šie galbūt dėlto, kad ižde kėjimas
”
gal
apsaugot
žmoneturi
pinigų,
nieko
žmo’
žmo

piktadariauja.
reiškia
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Jai
gyvastį
išplėšė
kapitalis

tas
pelnas skiriamas nuken
"Ateities" korespondentas po $50.
nių
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neveikia.
nes
puo
tokių
darbų,
kaip
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civilizuojasi
ir
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draugijos
surėdymas,
tėjusiems nuo karės.
"mėlynas paukštelis” tame Lotai buvo jau senai nu-,
ini'jnomc.
n.ui
icmo
iivn
uBuvo
sumanvta
parinkti
auan
tai
kun.
žebrio
užmušėjų,
žmonėmis,
kuriems
netruverčiantis
jaunimą
žudyt
Tą pačią dieną buvo čia
laikraštyje skelbia, kad so ! pirkti, bet nebuvo dar pini- Į
kurie buvę anot kunigo "so vestuvės V. Vingio su p-le
ikus
paliks
nereikalingi
tie,
I
’
1
’
—
savo
sveikatą
ir
gyvastį
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nuo
karės
nukentėju

cialistai užkenkia tautiškam gų darbui pradėti. Galiaus!
cialistais.”
Jis nepasakė, J. Rapoliute. Vestuvės bu
judėjimui. Aha!... Bet so- pereitą vasarą jau subruz sunkiais darbais fabrikose. kurie žmonių doros ne pake- ‘ siems šelpti. Ir šis užmany
ciaistai per tą patį laikraštį do prie darbo. Bet tas dar Velionė dirbo B. F. Sturtu- lia, bet nupuldo, laikydami : mas ]pavyko neblogiausiai, kad tie žmonės buvo katali- vo gražios, be peštynių, kas
Surinkta nuo vietos lietuviu kais ne prastesniais už ku- matomai tūliems "sportepareikalavo iš "mėlyno pau bas vėl ką tik nenuėjo per vens geležies liejykloj. Dirb juos tamsoje.
ir
svetimtaučiu $26.95. Au- nigą Macochą, už kun. šmi- liams" nepatiko. Jie delta
Ant
galo
tasai
pamoksli!
kštelio" faktiškų prirody niek. Jeigu ne V. Jakštys, dama sunkų darbą, keldama
dta> už kunigą Richesoną ir telefonu pašaukė policiją^
mų. "Ateitis” tyli, nes į ne J. Griganavičius ir J. Luko sunkius daiktus matomai ninkas pasakė, kad dabarti-; kos paskirta Lietuvos Gel- daugelį
kitų, kurių "šven”šven- kad nors tokį "trobelį" pa
bėjimo
Fondan.
nė
karė
"jūsų
tėvus
ir
bro’
patruko.
Ėmė
guostis
ki

sąmones socialistai pasiren ševičius, kaip žmonės šneka,
tas tikėjimas" neapsaugojo darius. Policija radus do
gę atsakyti, o faktų parėmi I tai tie lotai jau butų buvę toms darbininkėms, kad jai liūs išblaškė. Jie kenčia ba Gegužės 3 d. turėjome čia |nuo
visų baisių darbų. Var vanas darant, kad tai buvo
dą,
kad
Dievas
jiems
palengj
nepaprastą "balių" ant
mui savo prasimanymų nė parduoti. Minėti salės ben kas pasidarė, po krutinę,
gšas, mano, kad žmonės nie
ra.
drovės nariai tą pajutę pra skauda. Bet kvailos mote- vintų, melskitės, ” Jis turįs! "Dievo garbės." Tūlas se ko nežino, tai ir galima nedėldienis, vestuvėse daly
vavusius areštavo. Žinoma,
Kada vietos klebonas sa nešė ant susirinkimo ir A. ris pilnos tų kvailų prietarų, atsivežęs rožančių ir škap- nas kavalierius iš Spring- jiems meluoti.
I
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i
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ir
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verčiančių
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Ohio.
—
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rės
suaukauta vestuvėse 17
Choro vakaruose, o tasai ževičių. Visi kalba, kad dau
turi.
Ar
nuo
tų
poterių
bus
talikus ir katalikes, pasipra kis kunigužis matomai vi dol. 30c., kurie likos persiųs
choras yra juk grynai tau giausiai tos salės pastaty merginai guostis, nes pas
sotus
kenčiantieji
badą
žmoi
šę
Dievo pagalbos, kad jis šokiomis "strošnybėmis” ta L. Š. Fondan.
kui
vaikinai
ims
juoktis...
tiškas ir mokinasi vien tau mui trukdė "dvasiškas tėve
nės?
Bet
nuo
tų
poterių
Nelaimingoji
užslėpė
savo
pats
negerdamas pagelbėtų negalėdamas iš žmonių iš
Trikepelis.
tiškų dainų, kelia vien tau lis" ir buvęs salės bendrovės
bus
sotus
rožančių
ir
škap

jiems gerti, pradėjo tuštinti gaut daug pinigų, tai per
tišką dvasią, tai kunigui už prezidentas A. Užumeckis. kančią ir dirbo kol nekrito.
bonkas ir bačkas. Na, ir su Velykas įsakė brangiau im
Sioux City, Iowa.— T.M.
boikotąvimą to tautiško vei Kaip tik bendrovė gaudavo Pasirgus tris savaites už lierių pardavotojas.
Nejaugi
da
ilgai
galės
tie
baigė
savo
gyvenimą
pačio

Dievo
pagalba
pavertė
save
ti
nuo
atsilankančių
i
baž
D.
vietos kuopa balandžio
kimo "Ateities" korespon kur kontraktorių, kuris ap-Į
veidmainiai
taip
bjauriai
-----Mat
ti
30
d
- statė scenoje dramą
į keturkojus. Tiek to, apie nvčią už įžangą.
dentai nieko nesako. O gal siimdavo paskolinti kiek pi-i se jaunystės dienose, kuo
klerikalų darbus jie prime nigų, tuoj kunigėlis su Užu-1 met tas gyvenimas vos tik žmones mulkinti? Nejaugi katalikiškas orgijas neverta dieną geresnis ”šio,” tai ii "Pirmi Žingsniai." Sulošė
da ilgai tie vargšai musų ka laikraštyje nei vietos užimt. musų kunigas-biznierius iš kaipo artistai-mėgėjai labai
ta socialistams, kad juos jmeckiu susižino ir kontrak- pradėjo pražydėt.
naudoja progas. Tiesa, čir gerai. Reikia tarti akto
Velionė prigulėjo prie Lie talikai nemokės suprasti ko Jos visur žinomos.
purvinus savais purvais?
torius pinigų neduodavo.
Pragaro tarnas. kas buvo margas, skarr riams ir aktorkoms už jų
Musų tautininkai persii- Tas atsikartojo kelis sykius, tuvių Kooperacijos ir prie kiems tikslams reikalingas
yra
žmonių
tikėjimas
į
to

t Lietuvos
balavimų ir triukšmų buv darbavimąsi sceniškos daiSūnų ir Dukterų
ma amerikoniškų politikie- Mat šešios bažnytinės drau f
kius
stebuklus,
kad
pasakius
CINCINNATI, OHIO.
nemažai, bet imti doler srityje.
gių taktika. Tie šmeižimai gijos vra prisidėjusios prie Draugijos. Draugija palai
Po vaidinimo 8 metų am
įžangos už tokį "koncertą"
ir purvinimai socialistų pa-i salės statymo, tai kunigė- dojo velionės kūną su baž "sveika Marija" ten už jūrių
Atbundamc.
žiaus
A. Valaikiutė puikiai
alkstantiems
žmonėms
nu

prastai pasirodo kaip tik. ]įui pasirodė, kad tos drau- nytinėmis ceremonijomis.
Iš šitos lietuvių kolonijos visgi perbrangu.
kris
kepti
karveliai
iš
dan

sudeklamavo
"Vasaros Gro
prieš Liaudies Namo Dr-jos gijos išeis iš jo pobažnvti- Kooperacijos nariai nupirko
Bažnyčios tarnas.
musų
lietuvių
laikraštijoje
P.
žybės" eiles.*
valdybos rinkimus. Mat no- nio skiepo susirinkimus ‘lai- gražų gyvų gėlių vainiką. gaus?
ypač pirmeiviškoj beveik ne
Paskui buvo šokiai su
rima diskredituoti, kad ne- Ryti į Lietuvių svetainę, tai Taipgi nupirko vainiką ir A.
simato jokių pranešimų. Girardville. Pa.— čia nu skrajojančia k rasa. Dova
įleidus socialisto į tos valdy ir trukdė kiek galėdamas. Narbutaitė, tik L. Sūnų iri MONTREAL. CANADA. Lietuvių būrelis ir nevisai sišovė S.L.A. 147 kuopos na
bos narius. Kadangi rinki Bet kada Užumeckis tapo Dukterų Dr-ja pasiteisino, I Gegužinės šventės apvaikš- mažas čia gyvuoja ir iš jų rys. Kuopa pasirodė labai ną už atvirutes laimėjo mer
gaitė B. Stukanaitė.
čiojimas.
mas įvyks 6 birželio, tai mu prašalintas iš prezidentys kad neturi pinigų vainikui
gyvenimo visgi šis-tas yra save gerbianti, kad net atsi Vakaras visais atžvil
sų tautininkai-atžagareiviai tės. svetainė į kelis mėnesius nupirkti, nors kunigui už Nežiūrint blogo oro, su vertu paminėjimo. Tiesa, sakė dalyvauti palaidojime
ir žaidžia savo nešvarų "gė- stojosi ant kojų. Reika iš-! prakalbas mokėti tai pinigų laukus 1 d. gegužės darbi ikišiol čionykšti lietuviai, savo seniausio nario, kuris giais gerai nusisekė.
Lietuvos jaunikaitis.
mi.
tarti širdingą ačiū Susivie-j užtenka, kuomet tos kunigo ninkų minios padarė gatvė galima sakyti, visai nieko tą kuopą suorganizavęs ir
Metai atgal Liaudies Na nijimui Lietuvių Amerikoj,, prakalbos dr-tei jokios nau se demonstraciją. Demon visuomenės labui ir neveikė. joje nemaža savo triūso pa
mo Draugijos valdyboje bu i kuris paskolino $20,000 sa- 1 dos neatneša. Ši draugija stracija prasidėjo 7 valandą Tik iš rytinių valstijų į čia dėjęs. Tai mat kiek pas mu Leechburg, Pa.— Viena
vo patįs storieji "tautiečiai.” lės užbaigimui. Prie salės mat turi konstituciją, kuri vakare. Tarp raudonų so atvykus J. D. Bendoraičiui sų tautiečius meilės saviems moteriškė taip prisigėrė,
Jie paskelbė, kad namas pastatymo daugiausiai dir nevaržo savo narių sąžinės, cialistų vėliavų matėsi įvai ir pradėjus darbuotis pama- i nelaimingiems
broliams. jog virto nuo laiptų ir per
bankrutija, reikia pakeisti bo Vladas Varževičius ir F. tai kunigui tas kaulu gerk i rių tautų, taipgi ir lietuviai žu pradedame atbusti ir- Mat velionis buvo liuosas sipjovė stiklais koją. Da
lėje stovi, o bet draugystė ėjo po socialistiška vėliava. krutėti. Susitvėrusi nesenai nuo prietarų, o kuopos or bar guli ant patalo jau ket
dėlto konstituciją. Draugi Paulauskas.
Jos vyras
ja suprato lošį ir valdybon Svetainė kaštuoja apie 70 , samdosi tokį kalbėtoją, ku Benams grojant darbininki S.L.A. 50 kuopa balandžio ganizatorius yra Romos a- virta sąvaite.
išrinko socialistus. Na, ir tūkstančių dolerių. Turi 4 j ris draugiją griauja, niekin škas giesmes maršuojanti 29 d. parengė prakalbas. gento klapčiuku, tai kad tas mažai tedirbdamas neturi
kas pasirodė. Prie socialis aukštus. Skiepe bus Lais damas jos pamatus — kons darbininkų minia perėjo I Kalbėjo J. D. fBendoraitis
‘
I Romos agentas negavo pa- gydytojui kuom užmokėti,
tų administracijos draugija vės Kliubas. Ant pirmo au tituciją ir tuomi sėdamas svarbesnes miesto gatves, o apie sunkų darbininkų —
pa 'sipelnyti, tai ir kuopa atsi be ligonbučio vargiai pagy
apmokėjo visas L. Namo iš kšto bufetas, ant antro sa tarp narių nesutikimą.
M. Šileikis.
paskui sugrįžus svetainėn dėjimą, apie Europos karės sakė net palydėt savo narį tų.
laidas ir kasoje liko da virš lė šokiams ir teatrui, ant pa Mirusi a.a. Žilinskaitė tu baigė apvaikščiojimą savo II baisenybes ir kaip ta karė į amžiną pasilsį.
$1,000.
Akyvaizdoje to, skutinio salė susirinkimams. rėjo du broliu, bet gyveno ir šventės. Įvairus kalbėtojai išdraskė musų gimtinį kra Pašaliniai susipratę žmo^
Kokia organizacija daukaipgi nešmeižti socialistų Įtaisyta, viskas gana šva mirė pas svetimus. Tie bro kalbėjo kiekviens savo sky štą. Žmonių susirinko ne nės velionį J. Savicką palai gi ausiai militarizmui prie
ir negrąsinti jiems išnaiki riai.
liai gal neužmirš tik posmer- riui. Taipgi kiekviena uni-L«v.
ft Nuo karės nukentė- dojo laisvamanių kapinėse šinga?
daug.
nimu jų visų?
ja turėjo teise statyt savo j jusiu našalpai suaukavc Shenandoh’rvj.
Tik negerai salės komite tinę atmintį.
Ta, kuri pripažįsta pasau
Kariškas žvalgas. tas pasielgė landžiodamas
Vietinis.
kalbėtoji, todėl kalbėtojų $1.65. Vietinių lietuvių vyF. J. Levinskas. lio tautų brolybę.
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aktyviška visuomenės dali
mi. Proletarijatas išėjo iš BAMimU RŪKALAI
*
primestos jam “mokyto eko
nomisto” rolės ir galų gale 2,293,500 UNIJISTŲ REN
GIASI STREIKAN
liovėsi iš augšto ir iš ekono t
biausiais
apskaitliavimais,
VVashington,
D. C.— Aje
gyvavo
iki
18-to
šimtme

minio
vystymosi
amžių
per

metų nė vienas žmonių ne
Kas tai yra politiškoji
vaduojanties,
tvarkoma
vi

čio pusei, ranka rankon ei
spektyvos
peržvelginėjęs merikos Darbo Federacijos
galėjo Dievo karalystėn
Ekonomija?
suomeninis
ūkis,
nustato

damas
su
taip
vadinamuoju
gyvenimą.
Tiktai
šiai ka sekretorius Morrison pa
įneiti, nes jie buvo nekrikš Mokslas apie visuomeninį
ma
santikiai
tarp
gaminimo
“
šviesuoju
despotizmu.
”
rei
kilus
proletarijatas
per skelbė, kad su pagalba or
tui. Vadinas, pakol neatsi ūkį yra bene viena jauniau
rado tokie gudrus vyrai, sių mokslo šakų. Tas mok Spragos, kokios pasirodė ir suvartojimo, dėlto moks savo atstovus ir jų dalyva ganizacijos 706,500 darbi
kaip kunigai. Dievas visai slas pavadinta politiškąja merkantilizme, o ypačiai ta las vis labiau priima ekono vimą valdžioje priėmė ant ninkų iškovojo sau pakėli
nežinojo, kaip sutvertus sa ekonomija: tai mokslas iš tai. kad jis visiškai nustūmė minės lygsvaros teorijos pa savęs atsakomybę už tautos mą algos, kas sudaro sumą
ir darbo žmonių klesos atei 64,000,000 į metus. Tas laivo žmones įsivesti į dangų. aiškinantis kaip sujungia- šalin žemdirbystę, privertė vidalą.
daugelį
vakarinės
Europos
mėjmas yra akstienu ki i
Tyrinėjimai tos lygsvaros tiAr tai ne juokinga?
' mos žmonių spėkos, kad pri mokslininkų jieškoti naujų
ir savitarpinės vieni nuo ki Iki karės valstybė visuo tiems darbininkams ir mi
Bet tai neviskas! Klausy vertus gamtą patenkinti priemonių visuomenės ukiui tų priklausomybės, jungian menės ūkyje daugiau prak nėtas sekretorius sako, kad
j bendrus visuomenės gyveni- tvarkyti. Tuo tikslu atsira
kit toliau:
čios ekonominius apsireiš tikavo merkantilizmą bei trumpoje ateityje Ameriko
1 mo reikalus; kaip iš tokio
Mes vadinam save katali visuomenės spėkų sujungi do net ekonomijos mokykla, kimus, nuėjo taip įvairiais fiziokratų doktrinas, arba je kils generalis ekonominis
kai. Kaipo tokie, mes labai mo atsiranda darbo vaisiai: kurios mokiniai, pasivadinę krypsniais, kad pati politiš- Smitho politiškąją ekonomi darbininkų streikas, apimąs
nemvlim žvdų. Nemvlim kaip tie darbo vaisiai visuo fiziokratais. pradėjo skelbti, ; koji ekonomija susiskaldę į ją. Po karės pačių aplinky 2 milijonu, 293 tūkstančius
mes jų dėlto, kad dvasiški menėje išdalinami ir suvar kad vieninteliu tikru turtu : daugelį tyrinėjimo skyrių, bių bus verčiamos prie vi ir 500 darbininkų.
Nuo 30 metų profesijonamusų tėveliai kursto mus tojami ; kaip visuomenių yra ne pinigas, bet žemė, ir i ir pertai ji nukrypo nuo suomeninio ūkio pritaikyt
prieš juos. Nieko nesą pa pagamintais produktais ap kad tik kaimo ūkis turi tu abelnos savo linkmės ir nu socialistišką ekonomijos sy- linės darbininkų organiza
saulyje taip priešingo ir ne simaino tautos, šalis, ir kaip rėti valdžios paramą, už ką stojo rūpinusi čielybe; ap stemą, o tą galės gyveniman cijos pirmu kartu šiemet 1 d.
sutaikomo su katalikų tikė ant galo iš to viso susidaro valstiečiai savo mokesčiais skritai negali patiekti rody vykdinti tik proletarijatui gegužės išreiškė savo reika
jimu, kaip žydas. Norėda junginė tarp išdirbystės ir turi apmokėti valstybinius klių negi perspėjimų, o ypa per savo atstovus aktyviškai lavimus, kuone visoj šalyj
biudžetus. Tarpe tų fizio čiai negali permatyti ekono dalyvaujant ir veikiant val tą dieną mesdami darbus.
mi ką-nors apšmeižti musų suvartojimo.
kunigėliai visuomet užmeta Taip tai trumpais žodžiais kratų ypač pagarsėjo fran- minės ir klesinės lygsvaros. džioje, t. y. visuomenės vi
J. B. S.
STREIKAI.
Visi tie sunkus mokslinin duje.
žydiškumą. Kada jie kovo galima atsakyti į paklausi cuzai: Quesney. Mirabeau ir
Turgol.
kų darbai, paremti mūso
jo anais metais Lietuvoje su mą, kas tai yra politiškoji
Edgevvater, N. J.— ”CoVilniaus Žiniomis ir Lie ekonomija. Tečiaus to ne Kilusi tarp merkantilistų mis istoriškų faktų, paskui
ren
Products Refining Co.“
Caro
pavergtos
tautos
ir
fiziokratų
kova
visuome

statistikomis
nepalietę
pali

tuvos Ūkininku,” tai jie pakanka, kad pilnai supra
dirbtuvių darbininkai 27 ba
mano skaitytojai. i skelbė, kad tuos laikraščius tus to mokslo reikšmę. Rei niniame ūkyje padarė tik ko svarbiausius visuomeni
šaukiasi į Ameriką. landžio sustreikavo, reika
i leidžia "žydai.”
suirutę.
Dėlto
atsirado
nau

nius
pamatus,
t.
y.
privatinę
Niekinda

laudami 8 vai. darbo dienos
Šiandien aš norėčiau pasa
kia pažint jo istoriją, ir apji ekonomistai.
Škotijoj produkcijos įrankių nuosa Vokiečių Užjūrio Žinių ir už viršlaikį ir nedėldenius
kyti jums, ką aš mislinu apie mi socialistus jie tvirtina, sipažinti su jo skyriais.
musų žydiškąjį — atsipra kad jų mokslas esąs irgi Apskritai visas visuome mokslininkas Adam Smitn vybę. paveldėjimus, procen Agentūra praėjusioj sąvatėj dvigubos mokesties. Darbe
šau ! norėjau pasakyt — ka "žydiškas.” žodžiu sakant, I ninis ūkis padalintas į tris savo veikalu "Gamtos ir tus nuo liuoso kapitalo ir vi pranešė bevieliu telegrafu, pasiliko tik mašinistai ir
talikiškąjį tikėjimą. Tik ne būti žydu ar žydišku, tai di skyrius: 1) turtų pagamini tautų gerbūvio priežašČių suomenės padalinimą į kle- kad Berlyne gauta iš Švedi karpenteriai. bet 1 d. gegu
nusigąskit, draugai mano džiausia nešlovė musų kuni mas; 2) pagamintų produk tyrinėjimai“ 1776 metais pa sas.
jos sostinės Stockholmo ži žės pametė darbą ir tie, rei
mieli. Nebėgkit. Nepamis- gėlių supratimu. Toks su tų padalinimas; 3) produktų dėjo pamatą politiškos eko Beveik vienval su politiš nių, jog tenai Švedijoj, susi kalaudami to paties. Streinomijos mokslui.
kosios ekonomijos atsiradi tvėrė pavergtųjų Rusijos kieriai pasitiko mašinistus
lykit tuojaus, kad aš noriu pratimas įkaltas jau ir mu suvartojimas.
sų
žmonėms.
Tamsus
žmo

Adomo Smitho teorijoje mu atsirado ir socializmo tautų lyga (draugija), L„
ku_!ir karpenterius
pasakyt, jog jus neturit dū
. entuzijastišPirmame politiškos eko
Tatai pastebime rion ineina: finai, žvdai, ^u pasveikinimu, Fabrikai
šios. Mieli mano draugai, nės, kurie labai prisirišę nomijos mokslo skyriuje iš kertiniu akmeniu yra sekan diegai.
Išėjo iš jų
jaigu jus turit dūšią iš- Į prie tikėjimo, labai neap aiškinama šie dalykai: žmo ti nuomonė: valstybė nepri ypač Anglijoj, Francuzijoj lenkai, lietuviai, latviai, es pasiliko tušti.
tikrųjų, tai jus turit juk kenčia žydų. Bet ar jus ži gaus reikalavimai; kas tai valo kišties į visuomeninį i ir Italijoj. Socializmas nors tai, mažrusiai, mahometo mažiausiai tūkstantis dar
suprasti, kad nors aš jums not, mieli mano broliai, kad yra turtas: ką reiškia dar ūkį, nes kišdamosi valstybė,(taipgi yra ekonomijos mo nai ir kiti. Šita lyga išsiun bininkų. čia dirbo daug lie
tvirtinčiau dieną ir naktį, jus neturit teisės to daryt, bas; ką reiškia kapitalas; daranti skriaudą piliečiams, j kykla. tečiaus jis yra prieš- tusi Jungtinių Valstijų pre tuvių. Tikimasi streiką lai
kad jus jos neturit, ji nes jus išpažįstant žydų ti kaip veikia gamtos fakto kurių nuovoka ir reikalai i giniavimu ypačiai Adomo zidentui VVilsonui prašymą- mėti. nes kompanija turi
nuo to mano tvirtinimo juk kėjimą ?! Ar jus žinot, kad riai : apie išdirbystės rūšis; yra tikriausiais reiškėjais Smitho ekonomijos mokslo atsišaukimą. kad Amerika daug užsakymų, o streiklau
Streikieris.
neišnyktų. Bet aš ir neno Kristus, Marija ir Juozapas apie darbo padalinimą; apie ekonominio gyvenimo: ne teorijai. Socializmas nuo pagelbėtų minėtoms tau žių nėra.
riu to tvirtint. Aš nenoriu šventas verkia danguje di- darbo spėkų vienijimą; apie pinigas, ne prekyba, ne že savybe pripažįsta vien tik toms sunkioj jų kovoj už jų
Woonsocket, R. I. ”Woonnieko įžeisti, nė užgauti. delėm-didelėm ašarom, ka reiškimą atskirų pramonijos mė ir ne darbas sudaro tik tatai, kas yra pagamintu tautinį išlikimą.
da
jus
niekinat
žydus,
nes
Aš nesu tikėjimo priešas.
Atsišaukime išparodoma socket Rubber Co.” fabrikų
šakų, ir kokią intaką turi rą turtų šaltinį; kapitalas, nuosavu triusu. Panaikina
Aš tik mėgstu žiūrėti į vis jie taipgi žydai. Žydas bu šalies valdžia į turtų augi esantis darbo vaisių rinkiu- paveldėjimo teisę, procentus visos skriaudos, kokias pa darbininkai 1 d. gegužės su
mi bei neapmokėta už jos nuo kapitalo, ir reikalauja iš vergtos tautos dabar kenčia streikavo, reikalaudami pa
ką kritiko akimis. Aš mė vo Juozapas, žydė buvo Ma mą.
gstu į kiekvieną dalyką pa rija, žydas buvo Kristus ir Antrame skyriuje aiški pagaminimą svetimo triūso valstybės, miesto ir vals nuo caro valdžios. Ten kal kėlimo mokesties nuo 10 iki
žiūrėti iš visų pusių, ir pa visi keturi jo broliai ir sese nama Įvairus apsireiškimai vertybe, yra svarbiausiu ak čiaus aktyvio dalyvavimo bama apie žydų skerdynes, 15%. Kompanija siūlo tik
žiūrėti ne vien tik pavir ris. Tiesa, Jonas krikštyto kįlantieji iš prekių mainy- stienu tolimesnei produkci darbo organizavime ir tur apie konstitucijos panaiki 9%, bet darbininkai už tą
šium, bet ir giliau. Aš vis jas Kristų pakrikštijo, bet nios pasekmių,. kitaip sa jai; darbo padalinimas yra tų padalinime, pagalios so nimą, apie persekiojimą pri mokestį nemano grįžti, kol
ką tyrinėju ir viską apgal- Jonas taipgi buvo žydas. kant intenciją, tikslą ir bui būtinomis ekonominių inte cializmas ne paveda vieną gimtos suomių kalbos ir iš jų tiesotas reikalavimas bus
voju savo protu.
Todėl Pagalios juk visa biblija, vi tį padalinimo turtų; verty resų išsiplėtojimui sąlygo visuomenės dalį rūpesčiui ir trėmimą visų jų valdininkų išpildytas.
žmonės vadina mane Mislin- sas tas šventraštis, ant ku bės buitis; pinigų, kredito ir mis; kad liuosa konkurenci malonei kitos dalies, bet ir teisėjų, apie rusinimą
Streikierių skaitlius sie
rio paremtas visas musų ti komercijos reiškimas, ir ko ja būtinai reikalinga nusta naikina pačias klesas.
kia
800, tarp tų 300 merginų.
čium.
Lietuvos, apie priverstiną
kėjimas, tai vis žydų raštai.
tymui tikrų ir atsakančių
Pirmutiniu nuosekliu so išvarymą Lietuvos ir Lenki Tarp darbininkų daugiau
Aš nenoriu girtis, bet pa Daugelis tų žydų gyveno da kią intaką turi šalies valdžia daiktams kainų.
cializmo skelbėju arba mok I jos gyventojų Rusijos gilu- siai francuzų ir lenkų. Lie
sakysiu jums draugai, kad prieš menamąjį Kristų ir Į turtų padalinimą.
tuvių nedaug, bet tarp lietu
mano tėvai buvo katalikai prieš Joną krikštytoją. Rei Trečiame skyriuje aiški Šie Adomo Smitho prin slinio socializmo principų mon, apie persekiojimą 30 vių
atsiranda streiklaužių.
ir aš kataikų bažnyčioj kri škia. jie negalėjo būt ir nama kaip iš pagamintų tur cipai pradėta išvystvt ir plė nustatytoju buvo W. God\vi- milijonų mažrusių kalbos ir
Gėda
butų taip elgties.
kštytas — kitaip sakant— krikštyti. Buvo tikri žydai. tų suvartojimo susidaro toti. Uoliausiu Adomo Smi nas, paskui W. Thompsonas, uždarymą jų draugijų, apie
Vargdienis.
25,000.000
padarytas kataliku. Ir kaip Bet ir jų raštus mes skaito jungmė tarp išdirbystės ir tho teorijos pasekėju likosi iš kurių dviejų veikalų Mar konfiskavimą
Richardo,
kuris
begvildenksas ir Engelsas naudojos mahometonų žemių ir slopi
aš tai kritišku savo protu me šventu daiktu. Pavyz suvartojimo ir kokią intaką
damas
Smitho
systemą
įsiti

turi
šalies
valdžia
į
turtų
su

dėl
išaiškinimo "viršvertv- nimą jų tikėjimo. Atsišau CHICAGOJ LAUKIAMA
apgalvoju, amn ir tas pasi džių toli jieškot nereikia.
kino, kad darbas yra netik bės.” Visi dapidvmai. ku kimas baigiasi šitokiais žo GENERALIO RUBSIUrodo gana juokinga. Karvė Tik paimkim Maižiaus pa vartojimą.
šaltiniu,
bet ir saiku verty riuos padarė Marksas ir En džiais:
VIŲ STREIKO.
niekados negali pagimdyt rašytus žydams įstatymus, Kiekvienas tų skyrių pats
bės.
bet
kad
darbo
įrankis
—
savaimi
sudaro
platų
lauką,
gelsas
Thompsono
ir
God„Rusija
išturimo
(disAmalgamated Clothing
ožkos, bet visuomet veršį, kuriuos mes vadinam „De
avis pagimdo avį, kralikas šimčia Dievo prisakymų” ir o atmenant, kad pats poli darbininkas — gali gauti ti i \vino teorijoj, kol-kas neiš owned) mus. Ji nesiliaus, rubsiuvių unijos suvažiavi
kraliką. briedis briedį, o kalbame kas rytas ir vaka tiškosios ekonomijos moks ktai būtinai gyvatos palai laikė bandymo. Tie pridėč- pakol visos kitataučių rasės mas pripažino Chicagos rub
Todėl siuvių reikalavimus pilnai
žmogaus
motina-katalikė ras. Visų pirmiausia tenai las yra viena jauniausių kymui reikalingas priemo kai. kaip ve: tarptautinė nebus išnaikintos.
brolybės, visuotina kapitalų mes šaukiam: ’Padėkite tiesotais ir užgyrė streiką.
negali pagimdyt kataliko. sakoma: “Aš esmi Dievas mokslo šakų, tai visai neįs- nes, bet niekad virš to.
Chicagoj dabartiniu laiku
Reikia nešti jį pas kunigą, tavo, kursai išvedė tave iš tabu, kad su tuo mokslu pil Richardo mintis Mančes koncentracija, tautų prole- mums. Gelbėkit mus nuo
daugelio rubsiuvystės firmų
kad tas jį pakrikštytų. Be Egipto žemės, iš namų ne nai apsipažinusių žmonių terio “liuosos prekybos” mo tarizavimos nors išdalies išnaikinimo!’ ”
kyklai praskynė kelią, bet tą Suvienytose Amerikos Vals Kas šita lyga galėtų būt, darbininkai streikuoja, bet
turime nedaug.
krikšto katalikės vaikas ne laisvės.”
Pasakykit,
mieli
gali būt kataliku. Sakoma, įmano broliai, kada gi lietu Pirmutinieji veikalai ri pačią mokyklą ažuot objek- tijose visa tai dedasi, bet sunku įspėti. Iš laikraščių laukiama Chicagoje visuoti
šamieji visuomeninio ūkio tvvės padarė tendencijine. Europoje pasirodė Markoso žinome, kad kaip tik dabar no rubsiuvių streiko, kas sukad toks žmogus numiręs
viai
“
Egipto
žemėj
”
yra
bu

negali įneiti į dangų, jo akis vę? Kada gi Dievas juos ypač finansinius klausimus ManČesteriškoji mokykla, ir Engelso toji nuomonė ne “centralis lietuvių komite paraližuotų visą rubsiuvys
tas” su Yču priešakyje šau tės pramonę netik Chicagoj,
negali matyti Dievo. Kaip iš tų “namų nelaisvės” ve- pasirodė Italijoje 16-to šimt nesirūpindama valstybės ir išsipildanti.
tautų
gerove,
viršiausiu
sau
mečio pabaigoje. Tie vei
jums toks mokslas patinka? dė?
Pasekmės kapitalistiškos kia Stokholme suvažiavimą. bet ir kituose miestuose.
įSakytume, kad susirinkę į
Toji rubsiuvių unijos RoMan jis išrodo nelabai iš ma Juk čia aiškiai kalba- kalai ir padėjo pirmutinei uždaviniu pasistatė suradi
politiškos ekonomijos.
į
žydus;
aiškiai
mavt,
mą
tiesų,
valdančių
visuo

j
tą
suvažiavimą
delegatai
ir
ekonominei svstemai, pava
mintingas. Juk katalikiš
chesterio konvencija svar
Kuomet sociaiistai-ekono- (sudarė sakomąją lygą. Ra- biausiu uždaviniu Amalga
kas, arba, teisingiau sakant, kad tie "prisakymai” buvo dintai merkantilizmu, pa meninį ūkį; visokias pastan
gas pakeisti susidarančius mistai tomus raštų rašę, aiš ■ šymas Wilsonui prašymo mated Clothing Workers umatus.
krikščioniškas krikštas pra parašyti žydams.
natūralius santikius jinai kindami marksistišką teori
sidėjo tik nuo legendinio
Kaip matot, visas musų ti Merkantilizmo aiškintojai smerkė ir draudė, kaipo ją, valdžios, norėdamos su taipgi parodo, kad tai yra nijai pastatė organizuoti
darbas žmonių, kurie tiki į darbininkus visoj Amerikos
Kristaus gyvenimo laikų, kėjimas yra kupinas žydiš ir vykintojai manydami, kad
kenksmingus
pasiryžimus.
naudoti
mokslininkų
paty

popierinę politiką. Tik iš šalyj ir Kanadoj, kad 1918
pinigas
yra
vieninteliu
tik

kada Jonas, kuris buvo tik kumo. Gal būt, kad jums
Toji
mokykla
todėl
pasiliko
rimus,
bandė
vykinti
gyve

ru turtu, liepė savo kraštui
kitos vėl pusės sunku įsivai metais iššaukti
ras žydas, pradėjo krikštyt
generalį
žmones Jordano upėj. Nuo tas nepatinka. Bet, mel kuopinti kuodaugiausiai to tuo kenksmingesnė, kad sil niman “visko po truputį“ ir zdinti, kaip tokie caro leka- rubsiuvių streiką visoj šato laiko da nėra pilnų 2,000 džiamieji. nepykit už tai ant turto; jie dėlto draudė savo pnesniųjų reikalais leido ru- padarė, kaip dabartinė ka jai, kaip “gospodin” Yčas, lyj.
Rubsiuvių suvažiavimas
metų. Gi šventraštis sako, manęs. Aš tame nekaltas. šalies žaliąją medžiagą sių pinties stipresniemsiems, ki I rė priparodė, visuomeninia galėtų rašyti, jog caro val
kad žmonės gyveno ant že Aš tik pasakiau, kaip yra. sti į užsienį, tik gaminti iš taip sakant bėdinus pavedė me ūkyje baisiausią suirutę. džia yra negera. Ar nebus Rochęsteryj taipgi nutarė
Kaip audros kilimo, taip įtik visa šita pasaka apie ly- leisti organus lietuviams
mės da 4.000 metų prieš tai. O kad taip yra, tai jus patįs jos prekius ir pagamintus liuosai valiai turtingųjų.
ir
šios karės atėjimo nebu !gą ir jos atsišaukimą sufa (lietuvių kalba) ir lenkams
Mančesteriškos
mokyklos
produktus parduoti kitiems
Visi jie gimdavo ir mirdavo matot.
vo
galima sulaikyti. Jinai brikuota Berlyne? Juo la (lenkų kalba). Lietuvių rub
kraštams vien už gyvus pi teorijos uoliausiu skelbėju
be krikščioniško krikšto.
nigus. Buvo manoma, kad buvo McCulod’as, taipgi ir atėjo, nes ateit turėjo; ir ka biau nesinori tam tikėti, kad siuvių Amalg. Clothing W.
Taigi sulyg musų kunigų
Tiki, kad šimtas metų at tik tuo budu tegalima pada Stuart Mill ekonominiuose rė prirodė tatai, Į ką pirma čia visai negirdėti, kad pre unijos skyriaus organas, i
mokslo išeitų, kad nė vienas
jų negalėjo įneiti į dangų, nė gal laiško nusiuntimas iš ryti savo šalį turtinga. Y- klausimuose laikėsi mančes netikėta, ji atskleidė teisy zidentas Wilsonas butų tokį kaip praneša mums tos uni
jos organizatorius drg. M.
vieno akis negalėjo matyt Bostono iki San Francisco pač merkantilizmo teorija teriškos mokyklos principų. bę, kurios pirma nematyta. atsišaukimą gavęs.
Dusevičius, eisiąs bene BalDievo. Ir tuo pačiu laiku atsiėjo $10.00, o dabar, kuo buvo vykdoma praktikon ve Mc Culodo teorija smarkiai Įtempta išlaukinių faktorių
energija
paveikė
ant
vidu

Dirbi
dirbtuvėj,
ir
už
savo
išsiplatino
Francuzijoj
ir
dančiose
plačią
prekybą
ša

timorėj.
musu kunigėliai mokina, met valdžia paėmė krasą į
lyse, kaip antai, Anglijoje, Vokietijoj, gi Suvienytose jinio visuomenės vystymosi. darbą gauni $3.00 j dieną,
kad Dievas sutvėręs žmogų
savo
rankas,
atseina
tik
2
c.
Francuzijoje bei Holandijo- Amerikos Valstijose H. K. Privertė pačius socialistus- o produktu išdirbi už $8.00, GENERALIO STREIKO
dėlto, kad tas ant žemės gyvtntų. garbintų jį ir ištiki tai buk tikras, kad kuomet je. Anglijoje toj linkmėj Carey pusėtinai ją perdirbo ekonomistus aktyviškon vei- tai pasakyk man, ar tau boISPANIJOJ NEBUS.
stoti. Toji veikmė,
- . -^aa .
_
mai jam tarnautų, o numi VISUOMENĖ paims į savo uoliai darbavosi Cromwell, ant savo kurpaliaus, pakeis kmėn
kalbant išlaukinių ir viduji-.sas m0^ 83.00 uz ta\ o da Ispanijos geležinkelių dar
ręs per amžius dnnguie su rankas VISOKIAS išdirbys- gi Francuzijoje — Colbert, damas dėsnį: „karė visų
bininkai buvo nutarę išeiti
juom karaliautų. Tš viso to tes, tai pora čeverykų ir vi jų darbavimosi dėka tose ša prieš visus” dėsnius “santai nių valstvbės santikiu kai- bą. ar tu bosui moki $o.00, 20 gegužės streikan. Strei
ba, vadinasi aktyviška poli- kad jis tau leistų dirbt?
seka šitoks liogiškas išvedi sa, kas tik gyvenime reika lyse plačiai išsiplėtojo pra- ką interesų.”
♦
♦
♦
kas turėjo būt generališkas
monija, atgabenant skau Pastaruoju laiku politiš tika. Socialistai liovėsi bu
mas: Dievas darbavosi, su
Bet darbininkų reikalavi
linga,
galėsi
gauti
už
tokią
______
„
_________
_
Patriotizmas
ir
skurdas
džią nuoskriaudą žemdirby- koji ekonomija daugiausiai vę krtikais, stovinčiais ištvėrė žmogų ir ~ -ėjo, kad
mai
likos išpildyti ir strei- •
remiasi skaitlinėmis — sta laukyje visuomenės, bet įnė- neina ranka rankorl sutiki
numiręs tas žmogvs
__ c
..butu
. r kainą, kiek lėšuos tų daiktų • stei.
kas atšaukta.
Lipčius. Merkantilizmas praktiko- tistikomis, kurių vėl svar- mo vidun visuomenės, paliko me.
jam draugu; 1bet per 4,000 pagaminimas.
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PARSIDUODA KRIAUČIŲ BIZNIS.
butų buvę, tik vokiečiams!
REIKALINGI DARBININKAI.
Gerai išdirbta ir dirbtuvė gerai
Geras
uždarbis
ir
rusus atmušus atgal ir kuni
įtaisyta, lietuvių apgyventoj vietoj.
Connecticut Leaf Tobacco Asgas Draugelis pabėgo gilu- Pajieškau dėdės Mateuso Kliaubos, Biznis labai getai eina. Parsiduoda
sociation reikalaus daug žmonių
už žemą kainą is priežasties, kad sa
auginimo ir nuvalymo ta
i mon Rusijos. Kun. Drauge , Kauno gub., Šiaulių pav., Viekšnių ! vininkas
Lengvas Darbas ' prie
turi išvažiuoti. Kreipkitės
miestelio. Gyvena Amerikoje jau ypatiškai ar laišku šiuo antrašu: (21 >
bako ant savo plantacijų Hart
liui pabėgus šelpimo reika apie
30 metų. Turiu labai svarbų
fordo (Conn.) apielinkėj.
Vy
Mes duosime geriausių pro
KRANAS PASERPSKIS.
las pavesta kunigui Ogentui, reikalą.
(21)
rams
bus
mokama
$2.00
dienai
240
2nd
st.,
Girardville,
Pa.
gų užsidirbti daugiau kiek
Kliaubiutė,
Bartlingiui ir kun. seseriai 949 GrandHelena
už auginimą ir valymą tabako,
street,
Brooklyn, N.Y.
vienam atsišaukusiam. Dar
Ogenčiutei. Bet negeriau
Mes keturi maži vaikai pajieškome
o
moterįs gali uždirbti tiek pat
bas nuolatinis arba atlieka
apsivedimui merginos save tėvo Liudviko Kierdoko, kuri
verdamos
lapus i virtines. Dar
buvo ir tiems šeimininkau-; nuoPajieškau
mam
laike,
visai
lengvas
ir
20 iki 28 metų amžiaus, aš esu nius apleido 14 dienų kovo, palikda
bas
sveikas
ir pragyvenimas pi
jant, pašalpos gaudavo tik 28 metų
tinkamas
kožnam,
o
ypatin

mas
mus
be
kšsnio
duonos.
Jeigu
jis
.noriu gaut draugę laisvų
gus.
Darbo
užtektinai iki apie
gai Agentams, ligotiems, sil
pažiūrų, mylinčią farir.ų gyvenimą.
išrinktieji.
15
rugsėjo
(Sept.).
Dabar dir
Su pirmu laišku prašau paveikslo.
pniems dėl sunkių darbų ir
A. M. Aržuolaitis.
(21)
ba
lietuviai.
Gali
dirbt
visos
Gižų parapijos klebonui
pasenusiems.
Rašykit pas
Collinsville, 111.
šeimynos. Samdymo biurai, askun. Kriščiulaičiui važiuo BOX 103,
1NTEKNAT1ONAL NOVELTY CO. sociacijos ir kas tik gali parū
Pajieškau pusbrolių Jono ir Kazi
jant keliu susitiko jį kelia1154 Lincoln Avenue,
pint darbininkų, o taipgi ir pa
Beržanskių, Kauno gub., Tel
Utica, N. Y.
tas prūsų kareivių. Karei miero
šių pav., Visvenų miestelių, gyveno
tįs žmonės, kurie nori darbo, te
viai būdami labai pavargę Chicagoj.
(21)
Pajieškau dėdės Antano Mikučio ir atsišaukia tuojaus.
Kranas Beržanskis,
Petro Dauniaus, Kauno gub., Rasei The Connecticut Leaf Tobacco
pareikalavo, kad juos pavė 672 Garfield
avė.,
Detroit, Mich.
nių pav., Viduklės parap. pirmas iš
Association.
žėtų. Kunigas nurodė ka
Gylių dvaro, antras iš Alaviniškių
241
Statė
st., Hartford, Conn.
Pajieškau
draugų:
Frano
Balčaičio,
kaimo.
reiviams kaimą Tarpučius gyveno Minneapolij, paskui Chicagoj,
Uršulė Grubliauskaitė-Dodonienė,
ir atvedė pas maniškės švo- ir Jono Bakučio, gyveno Racir.e, Wis.
PAJIEŠKAU UŽSIĖMIMO
25 Beaudoin st., St. Henry,
reikalą.
Krautuvės vedime turiu pilnų pa
Montreal, Canada.
gėrį Palaikį, nuo kurio pa Turiu svarbų
tyrimų. Galiu vesti kooperacijų ar
reikalavo kareiviams arklių 1520 So. P.5th S.st.,Latvėnas,
Minneapolis, Minn.
Pajieškau Antano ir Leono Krikš- privatiškas krautuves. Reikalaujan
tanavičių, Kauno gub., Panevėžio pa čių tos rųšies darbininko, meldžiu
ir vežimo.
Kad Palaikių
Pajieškau Antano Yudeiko. ilgus
vieto, Smilgų parap.. Utenu kaimo, kreiptis platesnių informacijų šiuo
berniukas
buvo
ką-tik
išva

Petronė Savickienė su vaikais, fotografuota Berlyne.
adresu.
metus gyveno Montelloj, ir dirbo če
gyveno Chicagoj.
K. S. P.,
Vincas Pamerneskis,
žiavęs su stuika, tai Palai verykų dirbtuvėse. Jis man labai
reikalingas ir kas apie jį žino meldžiu
1213 Philo st.,
Scranton, Pa.
4713
Melnor
st..
Philadelphia,
Pa.
Gerb. "Keleivio” Redakcijai paliktų juos, bet jų malda kis ir atsakė, kad neturi ar pranešti.
Stanislovas Jakas.
REIKALINGAS KRIAUŠIUS.
Pajieškau brolio Jurgio PaznokaiAš, Simonas Savickas, ir vimus tik išjuokė. Ūžsiliku- t klių nei vežimo. Kunigas 28 Broadwav,
So. Boston, Mass.
Darbas ant visodas, mokestis gera.
čio,
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
Eičių
Atsišaukiantis turi gerai darbą mo
mano moteris ir vaikai lin-j sios 4 antįs pasipynė ant paliepė kareiviams atkreip Prasisalino iš VVaterbury, Conn.
kaimo, gyveno Pittsburghe.
kėti.
(22)
paėmė nuo manęs, Martino Judic
Antanas Paznokaitis,
po kojų, tai ir tąsias ti į Palaikį šautuvus, girdi, Jis
kime gerbiamai redakcijai i kiemo
''
ko, $65.00 ir gaspadinei išnešė už turi širdį, teatsisaukia ar kas jį žino 345 Chateauguoy, P. St. Ch.,
M. Navicki,
Haverhill, Mass.
daug laimės ir sveikatos ant pasigavo, kardais galvas o pamatysit kaip greit bus burdą. Pranešu viengenčiams, kad tepranęša ir gelbsti kūdikius nuo ba
Montreal,
Canada. 79 River st..
kur
atsibels
toks
vyras,
apsisaugokite
vežimas
ir
arkliai.
Žmogus
do
mirties.
Kreipkitės
šiuo
adresu:
daugel metų, idant "Kelei nukapojo ir nusigabeno.
Joseph Akelaitis,
Pajieškau brolio Jono Grabausko,
čeverykų ir Dry Goods
vio” redakcija galėtų, ilgus Paskiaus vėl vokiečių veži išsigandęs atvedė paskutinę
36 E. 3rd st.,
Mt. Carmel, Pa. Kauno gub., Raseinių pav., Gaurės
Storas
miestelio.
metus gyvendama, suteikti mai važinėjo po visą Mari arklių porą, apkarstęs pas
Parsiduoda pigiai. Vieta apgyven
Pajieškau
pusbrolio
Jono
Dagilio,
Marcelė
Paznokaitienė,
ta lietuviais ir lenkais, reikalas eina
visuomenei įvairius patari jampolės apskritį ir visur kutinėm plėškėm, bet veži
Kauno gub., Šialių pav., Akmenės 345 Chateauguay, P. St. Char.
gerai. Smulkesnių žinių klauskit per
mo
nebuvo,
tai
kunigas
su
miestelio;
girdėjau
gyvena
Chicagoj.
Montreal,
Canada.
pas
ūkininkus
darė
panašią
I
mus, kaip suteikėte man
laiškų arba ypatiškai. Yra ir čeve
Miss Elzbieta Žukauskiutė,
(20)
____
-1-.Antru kartu kareiviais paėmę arklius nu
sujieškojime mano ____
moteries
j rekviziciją,
P. O. BOX 204,
Nashua, N. H.
Pajieškau Petro ir Liudviko Ru rykų taisymo varstotas.
džių, Kauno gub.. Šiaulių pav., Ku- A. G. 38 Market st.. Brighton. Mass.
Mano šeimynėlė| atvykę į maniškės tėviškę, sivedė pas kitą ūkininką Poir vaikų.
v ’
Pajieškau brolio Jono Puzino; gy zavinės kaimo. Yra laiškų nuo ka
CHICAGO, ILL.
jau sugrįžo iš prūsų užimtos i iš klėties išgabeno beveik cevičių ir privertė duot ka
veno New Jersey Citv.. atgal pus- rės pabėgusių jų giminių.
reiviams
vežimą.
Šiuomi pranešu Gerbiamiems Drau
antių
metų
prasišalino.
Prašau
at

Antanas
Kokštis,
Namiškiai
Lietuvos 3-čią dieną gegu visus grudus.
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą.
BOX 841,
Struthers, Ohio. gams, kad aš perkeliu savo drapanų
žės, 1916, ir atvežė dideli pradėjo melsti.kad nors duo Da reikia priminti darbus
dirbtuvę po No. 4620 So. MarshfieU
Petras Puzinas,
Avė. Ir meldžiu draugų, kad visi su
312 Artillery st.,
Detroit, Mich.
Pajieškau draugų Adomo ir Jono
glėbi visokiu naujienų, ką nos jiems neatimtų, bet vo ir rusų kareivių. Maniškė
Spurgučių, taipgi Kajetono Butkaus- visais reiaklais atsilankytumėt pas
turiu už garbę pranešt VI- kiečiai paliko tik ašaras — pasakoja, kad šitie sužvėrė
Pajieškau savo krašto merginų ir ko ir kitų pažįstamų iš Suvalkų gub. mane į naujų vietų, t. y. užsisakyti
siutų ar išvalyti ir prosvti. Meldžiu
pažįstamų.
Aš esu Kauno gub., Pa
reikėjo
net
šluota
sušluot
reVincas Rumzis,
suomenei per "Keleivio”
ję, o ypač kazokai, savo žvė
(22)
nevėžio pav., Božių sodžiaus, Vabal BOX 653,
Red Lodge, Mont. atminti savo senų draugų.
jiems
visus
grudus
į
maišus.
dakciją.
LIUDVIKAS GELEŽINIS,
riškumais ir žiaurumais ne
ninku parap. Prašau atsišaukti.
Jonas A. Glaudeiis,
(21)
Pajieškau giminių ir pažįstamųjų, 462d So. Marshfield avė.
Petronėlė Savickienė su Taip išpustijo visą apielinkę sulyginami su vokiečiais.
Chieago. IIL
263
N.
Townsend
st.,
aš
esu Kauno gub. ir pavieto, Rum
Los Angeles, Cal. šiškių valsč., Karmėlavos parapijos,
dviem mažais vaikais išva prieš velykas 1915 m. Ba Rusai plėšė ir naikino visai
PARSIDUODA BARBERšAPĖ.
Neveronių kaimo, Kazimiero Urba
žiavo į Lietuvą 30 d. gegu das žmonėms liko neišveng- neatsižvelgdami į žmonių
Pajieškau
brolio
Andriaus
Bara

Parsiduoda 4 krėslų barberšape,
navičiaus
vyriausis
sūnūs
Antanas
nausko. Suvalkų gub., Marijampolės Mano motina Uršulė Drulikė, jos viskas įtaisyta pagal naujausios ma
žės, 1914 m. 14 d. birželio, tinu. Badavo ir mano drau likimą. Pas ūkininkus bu
pav., Mikališkės valsč.. Sarginių kai brolis Antanas Drulis ilgai Rumšiš- dos ir labai geroj vietoj. Atsišaukit
1914 m. pribuvo į savo tėvy gė, pakol jai su vaikučiais vo da visko pilna, kada bel
mo, gyveno Pittston, Pa.
(22) kyj vaitavo.
Ypatingai mergaičių, laišku arba ypatiškai į "Keleivio”
(20)
Juozas Baranauskas,
nę, į kaimą Meškučių, Ma nepavyko iš ten išsigelbėt. dėsi tie laukinių žvėrių gau nuo jo ir malonėkit man pranešti, už
kurios pažįsta mano giminę, prašau redakciją.
BOX 376,
Kulpmont, Pa. atsišaukti.
Marijampolės
apskritvj
Aš
esu
augęs
šaulėnų
jos.
Rusų
kareivių
elgimąsi
rijampolės paviete. Tenai
ką aš atsilyginsiu.
A. Murauskas
PARSIDUODA KRAUTUVfi
parapijoj Mumšelžvirgdova viensėdi
Vilniaus gub., Trakų pav.
Pajieškau apsivedimui doros, apsi- joj, nes musų tėviškę arendavoja Kaz.
išbuvo visą tą laiką ir ma daugiausiai išdeginti šie ypač kazokų darbus nei ap paeina iš M.
Bečernė ir Grosernė lietuvių ir
(22) švietusios, laisvų pažiūrų merginos Kaledinskas.
lenkų apgyventoj vietoj; biznis toj
tė visas tas baisenybes, ko kaimai; Patašinė, Kirmėti- sakyt negalima. Prūsų Lie 872 Bank st.. JUDICKAS,
17
iki
25
metų
amžiaus.
Aš
esu
jau

pačioj vietoj per ilgus metus; tagi
Waterbury.
Conn.
Tony
Urbanovch,
nas inteligentiškas vaikinas. Meldžiu BOX 164,
kios tik atsitiko tose apie- nė, Nartelis, Naujienos, tuvoje rusai pridarę baisų
gera
proga bile kam pasinaudoti.
Stanhope, N. J.
Pajieškau draugų: Petro Nolivai- su pirmu laišku prisiųsti ir paveiks
Kreipkitės sekančiu adresu:
(20)
linkėse iki 25 d. vasario šių Triobiškiai, Mokolai, Netič- sunaikinimą, išžudę daug kos,
lą.
(22)
73 Endicott st.,
Boston, Mass.
Pijaus
Abraičio
ir
Jono
Vasi

Pajieškau
apsivedimui
merginos,
kampis.
Panuosupis,
Steburamių žmonių ir sudraskė liausko, visi Suvalkų gub., Mariam
metų (nes tą dieną jie pali
C. P. Janovvski.
nežiūrint kokio ji butų tikėjimo, nuo
liškiai
ir
k.
Ypač
apie
Liu

Chieago. III. 17 iki 25 m. amžiaus. Aš esu blai
RUMFORD, ME.
gyvenimą
daugybei jaunų polės pav.. Keturvalakių parap., Bal- 4606 So. Paulina st.,
ko savo tėvynę). Kad aš,
(20)
Kodėl nenusipirkt namą dėl savęs,
supių kaimo.
dvinavą
viskas
su
žeme
su

vas,
turiu
gerų
darbų.
25
metų
am
mergelių.
Tą
patį
jie
darė
jos vyras, esu šios šalies pi
Pajieškau draugo Mikolo Zamolio, žiaus. Pas mus lietuvių nėra, todėl farmą arba mieste? Aš turiu tokias
Jonas Pečiukaitis.
Pasva pajieškau. Mergina, kuri nori ar labai pigiai nuo $500 iki $15,000. Ko
Scarbro, W. Va. Kauno gub.. Panevėžio pav., Pasvalietis ir abu vaikai Amerikoj lyginta. Nuo parubežės iki ir Lietuvoje, bėgdami nuo BOX 142,
Yra čiau susipažint, malonės su pirmu dėl neapsižiurėt tuos nupigintus pir
lio parap., Šimonių sodžiaus
Alvito
nieko
nematyt
kaip
vokiečių.
Vokiečių
karei

gimę, tai per pagalbą Su
(20)
Pajieškau draugų Jono Danilaucko svarbus reikalas .
laišku prisiųst savo paveikslėlį. Vy kimus.
HAR0LD McINNES,
Juozas Mitka,
vienytų Valstijų ambasado tik suardyti laukai ir degė viai, sako, skaudžiai bau ir Kazimiero Zaliskevičiaus, abu Su 1396 E. 33rd
rų meldžiu nerašyt.
st.,
Cleveland, Ohio.
Rumford, Maas.
Julius Saulėnas.
(20) 63 Congress st.,
džiami už teriojimą mergi valkų gub., Vilkaviškio pav., Bart
riaus Girardo Berlyne, pa siai.
ninkų valsč., Krijobalių kaimo.
412 Dūke st.,
St. Paul, Minn. *---------------------------------------------- —
Pajieškau A^rnieškos V aitkevičiuPARSIDUODA KRAUTUVfi
Petras Bagdonas,
vyko man juos iš ten atsiimt. laikraščiai skelbė, kad nų, esą beveik negirdėti Lie
tės, prvveno Soxouville, Mass.
^as
Vyriškų ir Moteriškų Drabužių ir
Bothnell
Hough
Pajieškau
pusbrolio
Albino
Kairio,
tuvoje
atsitikimų,
kad
vo

Mano moteries ir vaikų vokiečiai davė sėklą ir gelScotland. apie ją žino malonės pranešti, ar ji Vidgirių kaimo ir draugo Mikolo Tabako olselis. Yra skalbinių ofisas
by Bothwell,
pati teiksis atsišaukti.
Tas kiečių kareiviai varu išgėdy(vieno 3-jų metų, kito 5-kių) bėjo apdirbt laukus,
Samuolio, Sarmačiunų kaimo ir ki ir parduodu tikietus ant geležinkelio
Justinas Žutautas,
Pajieškau
Alfonso
Vaiaišos,
ilgą
tų
giminių ir pažįstamų Suvalkų hu- tarp Montello ir Bostono. Krautuvė
tų
kokią
merginą.
šipkortės lėšavo $600 mar yra tik korespondentų išmiI^wrence, Mass. bern., Vilkaviškio pav.. Pažeriu vals randas geriausioj vietoj šiame mies
laika gyveno Bostone, dirbo kaipo 84 Oak st.,
(?)
kiu antra klesa; ant laivo slas. Nieko panašaus nebu Savickienė atvažiavo per gatvekarių kundukterius, pereitais
čiaus.
(20) te. Randa nebrangi.
A. BEKAMPIS.
Pajieškau Marcijonos Susinskaitės,
metais
atvyko
į
Los
Angeles;
no
Juozas
Vasilius,
vo.
Dauguma
laukų
stovi
sėdo 14 balandžio, o į New
Holandiją. Per Anglijos kiek laiko nežinia kur dingo. Mažo Kauno gub., Telšių pav., Sėdos parap.,
Montello, Mass.
Detriot. Mich. 114 A mes st.,
Yorką pribuvo 3 gegužės. dirvonais, o kurie apsėti, tai blokadą perleido tik Angli ūgio, storas. Paeina iš Suvalkinės Kolnijos kaimo, gyveno Toronto, unt. 76 Graham avė.,
REIKALINGAS SKRIPKORIUS,
Už pranešimą apie jį ski Canada. Kas apie ją praneš, gaus
Pajieškau F rano Skurdausko, Kau
Nuo 27 d. vasario iki 28 ko tik tų, kurie turėjo kuomi jos kariškam laivui padarius Dzūkijos.
Kuris mokėtų gaidas, pas mus da
riama 5 dol. atlyginimo.
1 dolerį dovanų. _
no
gub.
Telšių
pav.,
Skuodo
parap.
vo mano moteris perbuvo apsėti ir apdirbti. Maniškė reviziją ant plaukiančio
bar tveriasi orchestra. Uždarbį pas
Jonas Kuncias.
M. Aliauskas.
Paluknės sodos.
(20)
mus galima gaut neblogiausį. Rei
Dominikas
Kaušis.
Berlyne, mat ambasadorius Vilkaviškio apielinkes daž pasažierinio laivo. Dėl tos 113 S. Main st., Los Angeles, Cal. 1112 Elizabeth avė.,
Grand Rapids, Mich. Von Pletin Co.,
kalingas greitai.
(20)
Long
Lake,
Wis.
siuntė telegrama į Washing- nai aplankydavo ir matė revizijos reikėjo laukt net Pajieškau Kazimiero Gitianio. Kau
JOHN POVOROTNTK,
Kazimieras Žemaitis Vaitkunų so
Gardner, Mass.
no gub., Zarasų pav., Salako parap.,
Pajieškau draugės Antosės Ungu- 205 Pine st.,
toną, reikalaudamas nuo kaip tikrai yra.
4 dienas.
Kamienių kaimo, gyveno Jerome, A- džiaus, Svėdasų parap., Y ilkmergčs ravičiutės, Užsienių kaimo, Naumie
Kiek kas dabar Lietuvoje
DARBAI LAUKE.
manės £175 jiems ant kelio
S. Savickas.
rizona. Gruodžio 31 d. 1915 metų pav., Kauno gub., pajieško savo sū sčio parap.. Suvalkų gub.
(20)
naus Juozo Žemaičio ir Juozo^ Naujo
siunčiau
jam
50
dol.
i
Gallup.
N.
lėšuoja:
Rugių
16
gorčių
—
žmonės reikalingi prie darbo
Marcelė Balčiūnaitė,
-Jis mušė telegramą 28 vasa
Mexico. bet jokio atsakymo negavau. ko. jiedu gyveno Rochester, N. Y. K. 2031 Canalport avė.
Chieago, III. ant tabako plantacijų Hartfor
Žemaitis
yra
pabėgęs
nuo
kares
Mas

rio. o aš sava1’ žinii» S k^vo 7 rub.; bulvių — 2 rub., mie
F. W. S’nileikis,
AUKOS
do (Conn.) apieiinkėj.
Moka
Tomboy Mine,
Smuggler, Colo. kvon ir randasi sunkiausiame padėji
su nurodymu Suv. Valstijų žių — 5 r. 50k.; avižos už 3
me. Susižinot su juo galima šiuo
Pajieškau pažįstamos merginos, ma $2.00 dienai. Darbas pasto
sekretoriaus Lansingo siųst pudus — 9 rub.; dobilinio
Marijonos Vinauckaičios, Kauno gub., vus iki apie 15 rugsėjo (Sept.),
Pajieškau brolio Antano Kučinsko, antrašu: ,
VVILKES-BARRE. PA.
Josif Celicki,
Vilkmergės pav.. Raguvos parap., Pumoney orderį per Hebrevv akselio pūdas — 1 r. 50 k.; Vestuvėse B. Dicbonio su p-le Ona pirmiau gyveno Shenandoah, Pa. Yra Marviny rošča.
5-yj projezd
tiliškių kaimo, aš esu Tumagoto kai o verauzėj kas nori gali dirbti
reikals.
(22)
Sheltering and Immigrant muilo svaras — 46 k.; karo- Karaliūte balandžio 26 d.. 1916 m. svarbusMagdalena
za
linijoj,
No.
23.
kv.
2,
Moskva.
mo.
(21) ir per žiemą. Dabar samdomi
Kučinskiutė,
Danielius
Seleva,
Peredat
Kaz.
Zemaitisu.
Aukalietuviai, italai ir švedai. Pragy
surinkta
L.
Š.
Fondan
$4.00.
sino
svaras
—
2rub.
;
tabako
206 Athens st.,
So. Boston, Mass.
Aid Society of Wasnington,
3612 Earp st.,
Philadelphia, Pa. venimas pigus. Važiuokit gata
vo:
B.
Dicbonis
ir
Ona
Dicbonienė
po
ir aš taip padariau, nes ma lapų svaras 2 rub.; juodos 50c.; A. Grybas, J. Grybienė, A. U- Pajieškau Petronės Armanavičie- Pajieškau draugių Elzbietos ir Da(21)
Pajieškau brolio Frano Mockevi vai i darbą. Adresas:
saitis, M. Usaitienė, J. šnipas, J. šni- nės (iš namų Čekajiskytė), Kauno micelės Tamiliaučių, abi Suvalkų guno moteris neturėjo savo duonos svaras — 5 kap.
Connecticut Leaf Tobacco
pienė, A. Obelinis, O. Obelinienė, V. gub., Raseinių pav.. Smukučių kai bern., Marijampolės pav., Kluoniškių čiaus, Kauno gub., Šiaulių pav.. Rau
pinigu užtektinai. Mat aš Drapanos irgi neprieina i Misevičia. V. V. Misevičienė. Emilė mo. Bus jau apie 13 metų kaip A- kaimo, gyveno Brooklyne.
dėnų parap., Vasbočių sodos, taipgi
Association.
Antano Dvariškio.
Nastazija Tamilaitė.
Kasparavičienė ir W. J. Tabaras po merikoj.
241 Statė st.,
Hartford. Conn.
negalėjau jokios pagalbos mos. Moteriškas žieminis 25c.
St. Mockevičia,
(20)
20 Summer st., Bridgeport, Conn.
Viso $4.00.
W. J. Tabaras.
Marijona
Lukošytč,
siųst ir nė laiško nuo jų ne paltonas (paprastas) 36 rb.; Pinigus priėmiau.
BOX 109,
Great Neck, L. I. N.Y.
2<»4 Fourth st.,
So. Boston. Mass.
Reikalingas Atsakantis Jaunas
Pajieškau raugo Kazimiero Čerkos,
K. Šidlauskas. LŠF. iždin.
gaudavau, kaip tik prusai jekutė prasto aksomo 12 r.;
BARBERIS.
Pajieškau
dėdės
Kazio
Karčiausko,
Pajieškau savo vyro Vaclovo Pūki Kauno gub.. Panevėžio pav.. Biržių
Darbas
ant
visados, mokestis ge
užėmė Lietuvą.Suvalkiją vo čeverykai nuo 12 iki 20 rub.;
Suvalkų gub., Cikabudės kaimo, taip ra.
nio (pasivadinęs Levandauskiu), jau miesto.
Reikalaujantis * to darbo lai
5VILKES-BARRE. PA.
gi
pusbrolių
Lapinskų,
gyvenimo,
P.
Šleiva,
kiečiai užėmė 12 d. vasario, moteriški kaliošai 8 rub.; už Gegužės 7 d. draugai V. Rinkevičius, 2 metai kaip paliko mane dideliam®, 115 Conant st.,
kreipiasi pas:
Gardner, Mass. Baltimore, Md.
sunkiose dienose, dabar su
J. VILKAS,
1915, antru kartu ir nuo to kaliošus 3 metų vaikui ma A. Dinglė ir J. Ulis sumetė $5.00, ku varge,
Juozas
Karčiauskas.
(20)
vaiku. Vaclavas turi 27 meus, 5 pė
206
lst
str.,
Elizabeth. N. J.
riuos
pasiunčiame
L.
Š.
Fondan.
Pajieškau pusbrolio Jono Lenkai £65 VVashington st., New York Citv.
laiko dabar ten gaspado- no moteris mokėjo 3 rub.; už Pinigus priėmiau.
dų ir 9 colių augščio, šviesiai gelto
čio,
Suvalkų
gub.,
Vilkaviškio
pav.,
GERIAUSIS PASAULIJE Gasoliriauja. Bet jau kaip jie ten kaliošus 5 metų vaikui — 5
K. Šidlauskas. LŠF. iždin. nais plaukais, pailgo veido, Vilniaus Majoriškių kaimo, gyveno Glasgow
Pajieškau brolių: Igno, Dominiko
gub.. Veprų parap. Meldžiu atsininis
prosas. Dega be smarvės, be
ir Felikso Kisielių. Puločių kaim-\
Scotland.
gaspadoriauja, tai tik vie rublius.
šaukti ar pranešti.
durnų; tesudega gesolino tik už le
Merkynės
parap..
Trakų
pav..
Vil

Frank
Valaitis,
BECKEMEYER. ILL.
Paulina Pukienė,
per 4 valandas; sveria 7 svarus. Kai
nos ašarėlės. Prūsų karei Mano moteris pasakoja ir
Coalgate, Okla. niaus gub.. gyveno Rrandford. Co.
na $4.50 su prisiuntimu.
- - 54 Concord st.,
Latvrence, Mass. BOX 788,
ReikalasNedėlioj.
balandžio
30
d.
per
pasi

Motiejus
Kisielius,
(21)
viai viską plėšė be mielašir- apie kuniginį šelpimą nuo linksminimą pas drg. K. Lasčių pa
Plymouth, Pa.
Pajieskau pusbrolio Apolinaro Gri 23 Shaw.nee st.,
dystės. Mat tai daro karei karės nukentėjusių. Taip rinkta aukų nuo kares nukentėju- Pajieškau savo vyro, kuris paliko galiūno,
Skamarokų kaimo, Vabal
mane
su
trimis
vaikais
8
diena
ba

lietuviams surinkta $29.00.
Pajieškau brolio .Jono Ziko, Kau
ninku kaimo, Kauno gub.. gyveno So.
viai dėl savo naudos; nuo kunigas Draugelis Marijam siems
Gegužės 2 d. J. Skritskis, K. Leš- landžio; raupuotas, 5 pėdų ir 6 colių Bostone.
no gub.. Šiaulių pav.. Šaukėnų mies
vieno gyvulius ir kitokius polėj kol rusai su vokiečiais čius ir J. Šalinskas perėjo per lietu augščio, mėlynos akis, tamsus plau
telio. gyveno Buenos Aires. Arge* ti
Chas Zix,
stubas ir surinko ? 17.50, išviso kai, šneka biskį rusiškai ir anglišaki, 2145 18th st.,
San Francisco, Cal. na. Meldžiu kas apie jį žino n—idaiktus atima, o kitam par grūmėsi Prūsuose, minėtas vių
ruko
pypkę
ir
cigaretus.
pusėtinai
surinkta $46.50.
(20)
duoda, taip tikrai jie daro; kunigas nukentėjusiems da Aukavo: K. Leščius, L. Januša, J. geria. Aš esu sunkiose dienose, ne Pajieškau švogerio Igno Butkaus, nešti.
Antanas Petkų®.
A. Armor.aitis ir VV. J. galiu dirbti, todėl meldžiu ar jo pa Kauno gub., Raseinių apskričio, Ra 206 E. Capitol st.. Washington, I). C.
mano moteries tėvviškėje vė valgyt. Koks tas valgis Šalinskas,
ties, ar kitų pranešti.
(22) seinių parap., Pošlinių viensėdijos,
Surmas po $2.00;
darni platesnio aprašymo pasiuskit*
buvo 12 arklių, tai liko tik buvo, tai negalima nei apsa S. Kalinauskas. Povilas Daukšas,
Anelė Rimavicienė.
(22)
Pajieškau Frano Petrausko. Kau 2c. stampa.
gyveno Nebraska valstijoj.
no gub.. Raseinių pav., Mažučių kai LITHUANIAN MAIL O. HOUSĖ,
Dominikas Aleksa,
viena kumelka, kitus 11 vo kyti. Davatkoms davė ge Petras Daukšas. J. Skritskis, T. Nor- 14 Feiton place, Bridgeport, Conn.
3356 So. Halsted st.,
Chieago, IIL
J. Danius, A. Slavinskas, J.
25 16th st.,
C)oquet, Minn. mo, nesenai atvyko iš Lietuvos.
kiečiai atėmė. Pora jų žu resnį, šiaip žmonėms — tai vičiųs,
Pajieškau brolio Antano Lazausko,
Reikalaujam agentų.
Stasė Petrauskaitė,
(21)
Miliauckas, J. Norvičius, S. MikelaiSuvalkų gub., Seinų pav., Leipunų
Pajieškau dėdės Vinco Paserpskio, 113 Gore st., E. Cambridge, Mass.
vo su visu pakinkimu, kada duodavo virto vandens, ka tis, A. Kniža. A. Vaišnoras, F. Kali- valsčiaus,
Vilkininkų kaimo, taipgi Suvalkų gub.. Trakiškių kaimo, gyNAUJAUSIAS IŠRADIMAS.
nauckas,
F.
Ragutskas,
U.
Skritskievokiečių kareiviai pirmu me būdavo plaukioja keli nė, M. Leščienė, G. Teikert, K. Le- pusbrolio Viktoro Kvedaravičiaus iš eno M t. Carmel. Pa.
Kaip kiekvienas žmogus gali su
Tėmykit. Lietuviai!
kartu traukdamiesi išsivarė barščiai. Iš Marijampolės vendrauckas, J. Slavinskas, K. Rim ten pat. J. M. Lazauskas,
J. B. Paserpskis,
J kur atvyktų Kazimieras Kriukas taupyti daugiau pinigų sau ir savo
452 Pacific avė.,
Jersey City, N. J. su moteriške, susimildami praneškite. draugams. Knyga duodama už dy
J. Rosemberger, V. Vaišnoras. I.
su stuika, tai tik bernukas šelpimo skyriaus, kurio vir kus.
West Frankfort, III.
Mažeika M. Armonas, A. Kalvukštis, BOX 253
Jis mane paliko su mažais kūdikiais, ką. Rašykite, o gausite visus pata
(21)
pėkščias parėjo. Kitus visų šininku buvo minėtas kuni J. Rickert. M. Voverius, J. PaškeviPajieškau brolio J. Dabašinskio, paimdamas visus pinigus. Jis Kau rimus.
A.
K.
C.
MAGIS
CO..
Kauno
gub.,
Ladzgirio
par.,
Bebervų
ius,
S.
Daukšas,
A.
Verkštis,
h.
no
gub.,
Panevėžio
pav.,
Vabalninku
akvvaizdoje išsivedė vidu gas, davatka Samaliutė tik \ erkštis, V. Skritskis, J. Kubilius ir "KELEIVIO" SKAITYTO kaimo, gyveno Chicagoj.
BOX 26.
parap., geltonais plaukais, mėlynų 125 E. MAIN St
JŲ ŽINIAI.
Amsterdam. N. Y.
dienyje. Buvo pora gražių vienu sykiu gavo 14 rub. A. Skrebulis — po $1.00;
Marė Dabašinskaitė,
akių. 5 pėdu su viršum augštas. 21)
58 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.
M. Danienė. B. Armonaitienė, O.
Marijona Kliaubaičia-Kriukienė
drigantų, tai paėmė ir tuos Tūla poni-našlė, būdama ga Ragutskienė.
"Keleivio” Kalendorius
Z. Janušienė ir J. Slon27 Gossamer avė.. Philadelphia, Pa. PARSIDUODA FARMA
du, tai namiškiai su gaspa- na turtinga, gaudavo didelę ka — po 50c.
Pajieškau
draugo Vaitiekaus
80 akerių. 30 akerių išdirbtos ir
1916 m. jau pasibaigė,
v
—— PomnLnnLU
6 todėl
-1 Iciaus.- Katino
gub.. Teisių pav., VesPajieškau pusbrolio Petro Jankau apsėtos, visa an‘ve-ta. Karma graži
dorium Kaz. Barzduku, ma pašalpą pinigais. Žmonės Viso $46.50.
J. Šalinskas.
malonėkit daugiau nereika-1 n.nų parapijos, gyveno Bradford, sko,
Kauno gub., Vilkmergės pav., ir pelninga. Platesnių žinių klausJ. Skritskis.
niškės broliu, puolėsi prie kunigo šeimininkavimu la Aukas priėmiau.
Puponių valsč., Žemaitėlių sodžiaus, j kit per laiška.
laUt, nes neturime nė vieno. Conn
Kranas Kazlauskas,
F. Jankauskas.
p. BLOZIS,
oficierio maldaudami, kad bai piktinosi ir nežinia kas
(21)
T. L. Dundulis, LŠF. fin. sekr.
"Keleivio" Administr.
Grafton, Mass.
819 Shedy avė.
Charleroi, Pa. BOX 31,

Ką sako atvykus iš Lietuvos p. Savickiene.
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Neveskie, Mikuti...

Neveski e, Mikuti,
Neveskie Marytės,
Priseitu vaikuti
Po laiko graudinties.
Jos veidas miltuotas,
Geltoni plaukeliai
Nebus tokie puikus,
Nubluks taip po-valei.
Norėsi. Mikuti,
Užeit j saliuną,
Kad vietoj makaulės
Turėti “spituną.”
Neleis tau užeiti.
Pradės atprašyti.
O jei neklausysi,
ims sprandą tašyti.
Ir vietoj “dievaitės“
Puikiosios Marytės
Turėsi pelėdą.
Reikės... tau baidyties.
Tad veskie, Mikuti,
Verčiau jau Onytę.
Nors sena...truputį.
Bet...puiki patytė.
Lipcius.
Irgi atsitikimas.

— Baisus daiktas, kiek toj
Amerikoj nelaimingų atsiti
kimų ant geležinkelių. Bet
visgi man važiuojant da nie
kas neatsitiko.
— O man syki atsitiko.
— O kas?
— Bėgant traukiniui per
tunelį norėjau pabučiuot
merginą, bet kada trūkis iš
bėgo į šviesą, pamačiau, kad
pabučiavau jos motiną.
Negirdėtas dalykas.

„Darbininke” V. Ditkus
savo „straipsnyje” pasakė,
kad „socialistų vaikai mur
zini, išrodo kaip tik lietuviš
ki paršeliai, neprausti per
3 sąvaites...”
Aš nei nežinojau, kad Ditkaus motina ir paršelius
prausė kas sąvaitė, ar tan
kiau. Turbut ji apsirikda
vo, — vietoj Vincelio nuprausdavo paršeli.

L.

Parapijos mokykloj.

Pienas pardavimui.
Baltrus Laukaitis išvažia
vo i Michigan valstiją, kad Užsirašykite tuojaus
pasižiurėjus, kaip lietuviški
. (Mėnesinį Teorijos
farmeriai gyvena, nes ir jis
Žurnalą
rengėsi pirkt farmą. Užė
M
jo pas vieną farmerį, bet na “NAUJOJI GADYNE
muose nieko nerado — visi
Kurį greitu laiku išleis LSS.
laukuose jau dirba, Baltrui •NAUJOJI
GADYNĖ.” tai naujas
labai norėjosi gert, bet van- gyvybės pulsas Amerikos lietuvių
darbininkų gyvenime.
dens stuboj niekur nerado. "NAUJOJI
GADYNĖ” bus visiems
sklepan
Nuėjo atidarytai!
prieinamas ir visiems lygiai indoir rado dideli blėtinį indą mus ir varbus mokslo ir žinijos
šaltinis.
su pienu. Baltrus užsiver "NAJAJĄ
GADYNE” redaguos gilus
tė ir atsigėrė iki sočiai. Tuo teoretikas drg. P. Grigaitis. Jam
pagalboje bus kitas
jau pajautė skausmą pilve. artimiausioje
žymus publicistas ir nuoseklus kri
Nusigandęs išbėgo kieman tikas drg. V. Kapsukas iš Škotijos,
"Socialdemokrato” re
ir pradėjo visa gerkle šauk- dabartinis
daktorius.
ties pagalbos. Atbėgo far- "NAUJOJI GADYNĖ" turės dar keliatą pagelbinių redaktorių. Joje
merys su farmerka, klausia bendradarbiaus
visi žymesnieji Eu
kas atsitiko. Baltrus paaiš ropos ir Amerikos socialistų rašy
tojai ir publicistai.
kina, kad atsigėrė to balto "NAUJOJI
GADYNĖ” turės skyrių
iš svarbiausių mokslo šakų; gvil
skystimo iš ano „džiogo.”
dens visuomenės klausimus ir pla
— O Jėzus Marija — su čiai
aiškins socializmo mokslo teo
šuko farmerka. — Seni, kin rijas. Joje tilps daug gražių pa
karikatūrų, dailė apysakų,
kyk greičiau berūką ir va-: veikslų.
eilių ir uoliai stovės darbo žmonių
žiuok daktaro. Jis atsigėrė reikalų sargyboje.
AUJOJI GADYNĖ" bus storas, di
pieno, kuris paskirtas mies "Ndelio
formato, 64 puslapių žurna
to pienininkui.
las, spausdinamas ant puikids po

O gal ir...
Vienas vaikas, užsiintere
savęs evoliucijos mokslu, bet
gerai jo nesuprasdamas, pa
klausė savo motinos:
— Mama, ar aš paeinu iš
beždžionės?
— Aš nežinau — atsakė
motina.— Visų tėvo giminių
aš nepažįstu...

pieros.
Nei vienas susipratęs darbininkas ne
privalo atsisakyti nuo "Naujosios
Gadynės” užsirašymo.
Nelaukite,
bet užsiprenumeruokite kuogreičiausia!
"NAUJOJI GADYNĖ" kainuoja me
tams vos tik 31.50; pusei metų 80c.;
užsieniuose metams $2.00; pusei
metų $1.00. Pavienis numeris 15c.
Pinigus urnai siųskite šitokiu adresu:
•NAUJOJI GADYNĖ”
229 N. 6th St..
Philadelphia. Pa.
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LIETUVI-DARBININKB

D-R4S ST. ANDRZEJEWSKI

Visose_daiyse_Anierikus^ ir^Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas Kali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios >no
sykloe naujausia ir tobulineiausia metodą Moki
name per laiškus, visose šalyse, už laba: maža at
lyginimą; teipjau klesoM? dienomis ir vakarais.
J e uju nori išmokti Kreital An^lų kalba, ateik a
rašyk platesnių žinių.

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

Ameriom SęhMl «f Lanfucfea

IR SOCIALIZMAS”

Vienatinis lenkiškas

i

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
dedu naujus. Laiką gvarantuoju.
Ištraukiu dantis be jokio skausmo

Jeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę
176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.
knygą ir iš jos nemaža pasimokinai ir
731
W.
18th
st.,
Chicago,
III.
apsišvietei, tai perskaitęs "Moteris ir
Socializmas” pamatysi pasaulį visai ki- l
tokioj šviesoj; si knyga atidarys Tau !
akis ir parodys, kas gero ir pikto yra .
šių dienų draugijinėj tvarkoj.
šią knygą parašė garsiausis pasaulyje
SU UETUVUKOM1S DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
iilosofas-sociologas Augustas Bebeiis, kurio rastai yra išversti į visų kulturin- |;
J?e?ur* !!>ano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tugų.ių tautų kalbas. Vertimas puikus. ;
lr
katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant |
HRimV. ir daugybę kitokių MUZ1KAL1ŠKŲ iNSTRUgražios popieros ir turi išviso 430 pusi. I MĘNTl, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvisVokieči’. kalboje "Moteris ir Socializ- I
k<j kalboj.
Puikiausias koncertiniu Armonikas su 76 ir 102 rakta.s.
mas” tapo išparduota net 50 laidų (viso į
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
ap; ’ 1 milioną ekz.).
♦ v ’ rSU
paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
ši knyga bus papuošimu Tavo namų. 1
lietuv), o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigiau.
.-.s išleista labai gražiai ir ant geros 1
Kasykit tokį adresą:
popieros. Ji yra verta tiek aukso, kiek !
W <s
VVnidplk 112 GRAND ST.,
pati sveria.
>
"MOTERIS IR SOCIALIZMAS" rašo: J
▼ ▼.o. VfdlUUlIfc
BROOKLYN, N. Y.
Apie moterų gyvenimą praeityje: išalkina senovės graikų, romėnų^
ir Kitų t'.'.itų moterų politišką ir sociali padėjimą ir išdėsto '-.novės !
’•t
mokslininkų paz\algas į moteriškę.
Rv
*«I
Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.
\ isa knyga yra padalyta į skyrius, kurie skirstosi šitaip:
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvčs. Įvairus jungtuvių varžymai
h
ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika■įr.ga sociali buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro
(
__
A
|
(<
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir dra tgijos stovis. Valstybe ir vi
(t
suomenė. Visuomenės socializacija. Tar. tautiškumas. Gyventojų skaitlingurnas ir jų persidauginimas. Socialic.no įkūnijimas, kaiDO gamtiška:-istorIškas žmonijos atgimimas.
ši mokslo :- i.isybi.- knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose audeklo
aj Iaru< -v $1.5j.
Pinigams siųsti adresas:

25,000 KATALIOGU DYKAI
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“KOVA” 229 N. 6-th St.,

Philadelphia. Pa
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Rainkoty ir Sinty Dirbtuvė

^Advokatas ir Notarijušas|

Lietuviška Didžiausia ir
Geriausia

I* Kazis Krauczunas, |

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS!
Dirbame RAINKOTUS ir SIUTUS, i
Mylimas Draugu! Gal tamista žiprovas visuose teismuose J
inai kas nori pirkti Farmą. tai prašau Vyriškus. Moteriškus ir Vaikams.1 ir Veda
atsilanko į visas valstijas ant *
Dirbame
dėl
KRAUTUVIŲ.
AGEN

paduokit jam šitą apgarsinimą, už
pakvietimo. Taipgi duoda patariką aš busiu dėkingas. Aš nesu agen TAMS ir PAVIENIAMS iš geriau
mą per laiškus.
tas, ale tik noriu parduoti savo Far sios materijos ir pigiau negu kita
kokia
nors
dirbtuvė.
i
mą, o agentui nenoriu parduoti, ba
Materijas mes imame iš didelių
reikalauja S100.00 už pardavimą.
Gerbiamieji:— kurią pre - jis
Aš manau, kad kožnas žmogus gali firmų ir daug ant karto, todėl mes
numerata pasibaigė malonė . pats nusipirkti be agento, ir nusi- gaunam kur-kas pigiau ir geresnę
403 Lyon Build.,
7
j materiją, todėl galime ir pigiau pakite atnaujinti. nes sulyg kra- piriks daug pigiau.
Broliai Darbininkai! Niekad ne . daryt.
sos taisyklių priversti busim
Seattle, Wash.|
Farmą per agentus, kad Jus
Lietuviai, kurie norite turėt STIP
sulaikyt. taipgi meldžiame pirkite
1.
t
t
CMCiCK aCTMKMA
galite nusipirkti nuo savininko, kam
ir GERUS RUBUS PIGIAI, viir savo draugus pakalbint už t toji Farma priklauso, o sučėdysit I RIUS
sądos kreipkitės pas mus. Tolimessirašyti "Keleivį” kaipo tik daug sunkiai uždirbtų pinigų. Aš tu Į nie-i? P?r laišką; vietiniai ypatiškaL
rai darbininkišką laikraštį, riu 40 akerių žemės; 25 akeriai iškly- Kriaučiams, Agentams ir krautuvi
8 akeriai jau medžiai nukirsti,
ninkams sampelius prisiunčiakuris prie kiekvienos progos , nytos,
7 akeriai girios dėl malkų. Žemė
me dykai.
?
šventai gina darbininku rei gera: molis ir juodžemis; visa ap
kalus.
tverta; trobos visos geros: yra kluo TRAVELERS RAINCOAT
Mainydami adresą būtinai nas ir tvartas, o stu’oa dar nauja. Tik I
COMPANY,
mylia r.uo miesto Fountain.
turit priduoti SENĄJĮ ir I: viena
Mich. Marketas yra geras. Parduo
G. A. Romanas, savininkas,
NAUJĄJĮ adresus. To nepa du tik už 31.750.00. Reikia įmokėti
darius. permainyt adreso ne- | iš sykio $850.00, o likusius ant 5 me- 3 Harrison A ve.,
kam p. Essex St.
galima. Mainant adresą už- ; tų arba ir daugiau. Aš išduosiu gva
tenka parašyt atvirutę, nes I rantuotą uitą ir apstraktą. Kas pirks
BOSTON,
MASS.
tam ir kelionės lėšas sugrąžinsiu
tas pigiau ir parankiau.
Jeigu Jums šitas apgarsinimas nerei
Daugelis skaitytoju mainy kalingas, tai meldžiu perduokit savi
dami adresą arba klausdami draugui. Aš parduodu kuopigiausiai.
nes aš noriu išvažiuoti
žč-.ačiucti j vakarines
ko-nors. parašę laišką neužkli 1 valstijas.
----------------------------------------TLauksiu
’
greito atsakymo
juoja ir prilipina tik už lc. • Dėl pletesnių
žinių rašykit žemiau
markę.
Persergime visus, l padėtu adresu:
(21)
NUSIPIRKITE SAVO NAMUS,
kad tokiu laišku niekados ne
A. ADOMAVIČIUS.
*
jums
randos išmokės juos ir se
siustu. nes Amerikoj ar laiš
FOUNTAIN, MICH L--NORI, KAD MYLĖT V
natvei turėsite dailų pragyveni
kas užlipytas ar neužlipytas.
MERGINOS?
mą.
Apdrauskite (inšiurikite)
turi būt pridėta markė už 2c.,
M. ANDRIUŠIUTe,
namus ir rakandus (forničius),
Jeigu nori, tad pasipirk
<J
kitaip tą laišką numeta arba
kad nelaimei atsitikus galėtu
(Andrews)
mėte kitus nusipirkti, apsaugo
reikia už jį primokė! adresa
-MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.
kite dirbtuves ir darbininkus, ap
tui.
saugokite automobilius, arklius
”Kel.*’ Administracija.
ir vežimus nuo visokių nelaimių.
f«
Aš virš minėtus darbus atlie
ku kuogeriausiai. Turiu patsai
gerą patyrimą gyvendamas čia
CREST KENDŽIŲ,
Amerikoje per 30 metų. Esu tio ji niekad nepamirš jus, nes
rai atsakantis už visokį savo
kendžių gardumas priverčia ją
£ darbą, turiu Statė Broker Insujus mylėt. Reikalaukit visur ir
Į rance License, esmi Notary Pubvisados Lowneys Crest Kendžių.
* lic, Justice of the Peace, Auc- j.
Jos. Chesnait’ui.— Sulyg
Jeigu negali gaut kitur, tai priT tioneer, ir Agentas.
a.
siųsk mums dolerį, o gausi vie
padalyto cenzo (žmonių suT
PARDUODU NAMUS. FAR-S r ną
L1U svarą geriausių Amerikoj
lilCl invj išj.
MAS
ir
LOTUS.
Kviečiu
____
visus
*
skaitymo) 1904 metais Ru
Lietuvius ir Lietuves atsilankyti T Į dirbtų kendžių
į mano ofisą.
sijos imperija turėjo 144,iii K. ŠIDLAUSKAS

('“Keleivio” Skaitytojus.

Lietuviai Apsiginkite k itdį

I
ŠOKIAI SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROM1S
10 Inch 65c. (Canada 85c.)
E 2526 Prieš Aušrą.
Valcas. Militariška orkiestra.
Bangos. Valcas. Militariška orkiestra.
E 2527 Linksmybė. Polka. Militariška orkiestra.
Išdykus Mergaitė. Polka. Militariška orkiestra.
E 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.

;>

Prisiųskite S5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks
presui Užlaikom visokius gramofonus su rekardais
nuo 15 iki 500 dolerių.
Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.
233 Broadway,

Urbon & Pilvinis.

H
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So. Boston, Mass.

Siutus ir kitokius
Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinant. kad Jus sučėdysit pinigų irjF
turėsite GRAŽIUS KUBUS. Mes ima m J
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam^
rubą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogausT
išvaizdos ir būna tvirtesni.
T
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ
DRAPANAS.

I

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

Kunigas rengdamas val
222 W. BROADWAY,
inis pirmon kemunijon pa
SO. BOSTON. MASS.
rake ja ameiikcnukams apie
Telefonas: So. Boston—21013
gerą piemenį, vaikai nesu
jMcioitmyurni uurnTOrm ^Y*:r?CKOCKXi^eooMOįCL^jKXXQĮCL>
f MICHAEL CORAN, | ® Generališkas agentas Bostone.
pranta kas tas piemuo, ir 184.000 žmonių.
Didžioji
Britanija su visomis jos ko
gana.
^366 Broadway,
Broadvay.
— Ei, koki jus asilai! Tai lonijomis iki dabartinės ka Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
South Boston, Mass. į
įlį REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS „TRE-įįj
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius
žmogus, kuris gano avis. rės turėjo 389,892,920 žmo drabužius
dabar, kada galim greičiau
jjj JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.S
Mislykit, kad jus mažos nių. Reiškia. Anglijos val ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
t Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai i,
džia valdo didesni žmonių sokios mieros ir kainos prieinamos.
avutės, tai kas aš bučiau.
.vį:__
_______ _ _ _ _ uu _ ____ __ 2HSJ— Didelis avinas! — pa skaičių.
324 E STR., kampas Broadwav.
S. Baracevičius rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o|>[I‘
SO. BOSTON, MASS.
sišokėjęs atsako Maikutis.
tuoj aus apturėsite.
Indomaujančiui.— Į jūsų
GRABORIUS.
I Lietuviai Kliaučiai
Palaidoju visuose aplinkiniuos* ml#
paklausimą
galima butų
i
7, (
Vi
k*
Visokius VVyrams 1Drabužiui
r> stuose.
Jis buvo gudresnis.
šiaip atsakyti: žmogus che
Turėk Savo Namą! I Siuvame ant Užsakymo Ii PATARNAVIMAS GERAS IR
Ponas Alinskas bardamas mikui yra medega, suside Kam mokėt brangias randas namų Išvalome, sutaisome ir išproni- ’(
PIGUS.
name senus.
savo sūnų už jo nebiznieriš- danti iš pamatinių šių ele savininkams, kada už tuos pinigu.Didelį palaidoju už $45, mažą už $1*
panti*
j!
Vienintelė Kriaučių kompaniis
nusipirkt savo narna. PER PA
kumą, sako:
^o. Bostone, kur visame c
__ _ )Į
duoda
mentų: gasų. geležies, balti- gali
SKUTIMUS DU METU MES PAR
ir gražu darbą už prieina-' J
— Sarmatykis, aš būda mo, fosforo, druskos, cuk- DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS > 1 rerą
na kaina
I
už pusę milijono dolerių vertės
‘>ce
■S S R
mas tavo metų jau buvau rausx vandendario, taukų ir apie
!
■'1STUDINK
PAS MUS ST(*T \ i
ir jie visi užganėdinti
!
vedęs ir turėjau pačią su kitų chemiškų substancijų. Dabar mes turime daugybę gerų Į! ) NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES! I.
.M
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų
’odėl. _ kurie norit pasisiūdini ss H
dviejais tūkstančiais pao- Išanalizavus 150 svarų sve Tik
biskį įmokėk ir turi savo namą
tėra
;či-alvt arba ouprosit <
gos. Ką gi tu turi? a?
rianti . kūną galima butų Mes parupinam taipgi pirmą ir I
kreipkitės pas mus.
paskolą, duodame statymam.— Patyrimą, kad šiandien štai ką padaryti.
SOUTH BOSTON CUSTOM JI,
Iš esan antrą
Parduodu Paminklus ir Kvietka*
(construction) paskolą ant lengvų iš
_
TAILORING CO.
tokių kvailų merginių nėra, čios kūne geležies 4 vinis to lygu
Užlaikau automobilius greitam aua’.
ir žemo nuošimčio.
į 278 Broadway, So. Boston. ||- nešimui. Atsitikus reikalui meldžii
Musų patarimas dykai. Kalbam*
kurios mokėtų du tūkstan dydžio, kokių už 1 centą lietuviškai.
TREJOS DEVYNERIOS
^=:'= i S
= = - . - r/y kreiptis prie manęs, aš pribusiu grai
arba
ka *•
čiu dolerių už pienburni.
čiau, negu vietiniai graboriai, b«i
gaunama 10. Iš fosforo ir J0HN A. SMITE & CO.
H a
TREJANKA
mano automobilius stovi visados aa>
sieros galima butų padaryt
Susideda ii ZJ iramif gydanti^ iolių ir ioMu*.
(Real Estate Exchange)
Darbai šiemet eina gerai,— kelio.
Tėvas ir duktė.
S. BARACEVIČIA,
8,064
brėžukus; gasais, 18 TREMONT ST., Room 323,
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
todėl neužmirškit ir apie 258 Broadway,
BOSTON, MASS
So. Boston. Mss»
yra geriausiu vaistu arba karčiu
Tėvas:— Na, tai kaip tau esančiais kūne, galima butų
©
vynu dėl skilvio.
savo brolius Lietuvoje!
Telephone: So. Boston 839-J.
►M
patinka tas jaunikis?
pripildyt 3649 kubiškų pėdų
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
«
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemeni,
Duktė:— Atrodo dailus gasometrą: Iš albumo (bal
M
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
Z
vaikinas, tik akis, viena žiu tinio) ir trynio padaryti
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
'Keliaujantis Kriaučius
ri j vieną šoną, o antra i ki 200
kiaušinių; surinkus
pataiso apetitą.
>
tą. Tur-but žvairas ?
druską galima gaut 6 šaukš
Siuvam
visokius
MOTERIŠKUS
ir
VYRIŠKUS
RUBUS.
Taip
M
VARTOJIMAS:
.
Viena
pakelį
šitų
gydančių
Užlaiko geriausį
gi parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriauaugmenų užmerkti i vien* kvorta čysto spiruto
©
Tėvas:— O, ne! Jis yra tukus druskos;
arbatini
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
čiams arba šiaip ypatorns, kurie pareikalauja. Visokį tavorą p*?Eliy,
Vyną,
Likerius
ir
denyje
ir
po
24
valandų
gerti
po
puse
stiklelio
nariu bepartyviškos parti puodeli cukraus; hydrogenu
kant pas mane galit gaut pigiau.
Aš važinėju po Mass. ir Con.
ce
arba mažiau.
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.
©
jos, tai yra vidurinės srio- galima butų pripildyt balio kitokius skanius gėrimus
*■»
o
taipgi
ir
geriausio
ta

Reikale
adresuokit
taip:
vės, žiūrintis j dalyką iš a- ną; beto galima butų gaut
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekornu
bako Cigarus.
229 Bedford Ari, Brooklyn, N. Y.
biejų pusių, labai rimtas, čysto vandens 10 galionų, o Meldžiame
užeiti, o visados rasi
P. ŠIMKONIS,
H
Kampas North «-tos gatvės.
>
kiekviena
svarbesniam iš taukū padaryti keliolika
gražų patarnavimą.
i
48 MILLBURY STR.,
WORCESTER. MASS.
klausime visuomte pasilieka žvakių ir didelį gabalą mui 4
362 C.IIH
2nd •!.<
st.,
So. uvaiuil.
Boston. $ i
i 4U&
OV.
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skolinusios silpnesnėms ne 600 RUSŲ NUĖJO JŪRIŲ

Įdomios karės mažiau, kaip $3,500,000,000.
Sulyg žinių, paeinančių iš
skatlinės. angliškų šaltinių, Rusija

DUGNAN.

Atviras laiškas p. V.Didkui.

APTIEKA

m r i ■
m
Teisingiausia ir Geriausia
t
*
—
Sutaisom ~
Receptus
su di
V džiausią
džiausia atyaa,
atyda, neziunnv
nežiūrint « «
T Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
Gyduolių galite gauti, kokias tik
visados
ifpasaulije
pasaulije vartoja, taipgi
*
J
T randasi lietuvis aptiekorius.
X
.4- Galite reikalaut ir per laiškus,
••r* mac
nor ekspresu crVfiliolfiS
p;o
mes per
gyduoles itaV
įsiusime.

T

Iš Berlyno pranešama,
kad šiomis dienomis Viduržemės juroj žuvo nuo minos
rusų transportas, vežęs apie
600 kareivių.
Visi nuėjo
dugnan. Manoma, kad šitas
transportas plaukė Francuzijon.

"Darbininko” No. 49 per
PAVASARIO GĖLEI
skaitęs
”Sudiev, broliai so
gavusi $1,125,000,000, Itali
cialistai” „straipsnį,” po ku5
Europos karė iki 1 rug ja — $675,000,000, o Belgija
riuomi
radau
parašą
”
V.
į
pjūčio turbut da nepasi ir Serbija — $875,000,000.
Ditkaus,” nusistebėjau. Iš
baigs. Gi tą dieną sukaks Imant proporcionaliai su
rodo, kad tai kalba lyg ir tas!
lygiai 2 metai, kaip ji prasi lyg gyventojų skaičius, tai
pats žmogus, kuris man ge
į EDVARO DALY, Salininkas
dėjo. Jei skaityti, kad išlai iš visų kariaujančių valsty
iT
rai
pažįstamas.
Nustebino
18 Broainaf, So. Boston.
dos bus tokios pat ir toliau, bių daugiausia išmoka ka
mane ne tatai, kad Vincas
T Galite reikalaut ir per laiškus,
kokios jos yra dabar, tai iki rės vedimui Francuzija. An
SUSIRĖMIMAI ANT
Xo mes per ekspresą gyduoles atDitkus, pirma vadinęsis Dit1 rugpjūčio šių metų bus iš glija yra sekanti, Vokietija
GRAIKŲ RUBEv -iųsim.
___
kevičium. prasišalina iš so
. io>xao<6«a6K
leista karės vedimui apie trečia, o Rusija, ačiū jos di
ŽIAUS.
partijos, bet tatai,
$45,000,000,000. Pirmais me deliam gyventojų skaičiui,
Pradedant sąjunginin cialistų
tais karė kariaujančioms yra pati paskutinė. Padali kams veikti Salonikos apie kad daeina iki tokio begė
TIKTAI $2.50!
i
valstybėms lėšavo $17,500,- nus karės išlaidas ant gy linkėse vis plačiau ir pla diškumo, kad nesigėdija dė
000,000, antri gi metai pra ventojų skaičiaus, Prancū čiau, su kiekviena diena ti savo parašo po tokiais me
rys jau apie $28,000,000,000. zijoj išpuola ant galvos po jiems tenka vis tankiau su lais, kaip minimam straipsŠitos skaitlinės, kaip me 30 centų kas diena, Anglijoj siremti ant graikų rube- nyj pripasakota. Sveikai
•
/
chanikos ir metalų bankas po 28. Vokietijoj po 22, o Ru žiaus su bulgarais. Iš Pary manantis žmogus taip me-t
luot nebūtų galėjęs, nes ži
aiškina, reprezentuoja vien sijoj tik po 6 centus.
žiaus pranešaina, kad nuo notų, kad yra žmonės, kurie
I
”New York Times.” 15 balandžio tokių susirėmi
tiesiogines karės vedimo lė
gal pasakyt teisybę ir nuH
šas. Čia nepriskaityta da
mų atistinka kasdiena.
,
mesti
tą
vainiką,
kurį
sau
sunaikinti miestai, geležin
keliai, laivai, magazinai, til Visokios Žinios. RUSAI ATMUŠĖ AUSTRŲ ' ant galvos dedasi.
NAUDOKIS NEPAPRASTA PROGA
Tamista, Ditkau. kaltink
Tiktai neilgam laikui. Musų gra
UŽPUOLIMĄ.
tai nė žemdirbystės nuosto
užus Gramofonas, kuris savo gerumu
save,
kad
tavo
pusbrolis
pir

liai. Nepriskaityta taip-pat SUPUVĘ BATAI AUST
Volvniuje. i pietryčius nuo
prilygsta 30 dol. vertėm, grajina vi
mutinis
mes
tau
veidan
sa

sokius rekordus, įvairaus brangumo,
ekonominiai nuostoliai, pa
Olykos stoties, pereitoj sa
RŲ ARMIJAI
lėšuoja tiktai
vo
panieką,
nes
to
tik
vertu
sidariusieji dėl sutrukdymo
vaitėj austrai kelis sykius
CO CA
Du rekordai ItV If AI
$&.dU ir 300 adatėlių!! I KAI
pramonijos užkariautose ar Už pristatymą autsrų ar ėjo atakomis ant rusų ir save padarei. Kaipo gimi
ba karės apimtose vietose, mijai 1,500 porų batų, kurie bandė apsupt Chromankovo naičio man tamistos gaila, cialistų jieškoti, bet duonos. į tamistos protan socializmo Prisiųskit mums vieną dolerį stamir mes pasiųsim Jums musų
dėl atėmimo nuo darbo mili po dviejų dienų kelionės nu- kaimą, bet kiekvieną syki bet jeigu nesigėdijai melą Ir pagelbėjo tame dėdė, ap- mokslas dai nei spindulėlio pomis
muzikos mašiną. Likusius užmokė
plišo, batų fabrikantas iš rusai pasitiko priešininką skelbti, nesigėdyk perskai mokėdamas kelionę, t. y. at nejleido, tai tatai priparodo sit atsiėmę ir apžiūrėję pirkinį.
jonų žmonių ir t.t.
siimdamas Amerikon. Ir tamistos pasakojamos nesą PRINCE JEWELRY CO., Dept. 111.
Jei Europos karė lėšuos Pardubitzo (Čekijoj), Levit artilerijos ir kulkasvaidžių tyt ir teisybę.
vardu,
likos
pasmerktas
ka

Tamista
sakai,
kad
būda

visai nebuvai ir nėši tokiu monės. Ar galima žioplesnį 1528 Minford PI. New York City.
ugnimi ir atrėmė ji. Aust
$45,000,000,000, tai šita su
ma bus 3 syk didesnė, negu rės teismo 10 metų kalėji rams nenusisekė nė vienas mas 12 metų išgirdai iš so didvyriu, kaip save mėgini klausimą padaryt, kaip šis:
Ant 21
cialistų pranašo apie socia garsintis.
”Ką man davė socializmas?”
visa kapitalizacija Jungti mai!. o jo du agentai, Gme- užpuolimas.
yez
ir
Elbogen.
gavo
po
4
lizmą, ir kad tai buvo laike Juokai ima, skaitant tą Jis niekam nieko duot nega
akmens
nių Valstijų geležinkelių ir
metus
kalėjimo.
užreiškimą,
kad
dirbdamas
Rusijos
revoliucijos.
li,
ji
reikia
pačiam
paimt
ir
Gelžkelio laik
VOKIEČIAI KRAUSTOSI
4 kartus didesnė, negu visi
rodis šrubeliu
socializmo
labui
praleidai
Meluoji,
brolau.
Tas
pa

susidėt
i
savo
protą
ir
sielą.
šios šalies bankų indėliai.
užsukamas, vy
Iš METZO.
KRATOS BERLYNE.
čias prakalbas girdėjau ir daug laiko ir nieko neišmo Tuomet tik jo vaisius galėsi
riško
didumo,
Bus 6 kartus didesnė krūva
Reuterio žinių agentūra aš. Ir jos visai nebuvo apie kai. Aišku, kad nieko nesi- pastebėti.
rašytais dubelpinigų, negu naminė Ameri
Policija jieško mėsos.
tavais viršais.
praneša, kad civiliai gyven socializmą. Tie žmonės, ku mokinai ir nieko nedirbai
ant
20 metų au
kos karė lėšavo. Ji bus 40
Baigdamas turiu užklaus
New Yorko "World*o” tojai pradėjo kraustytis iš rie tuomet kalbėjo, jie ragi netik socializmo labui, bet
ksuotas su iškartų didesnė, negu visa korespondentas praneša iš Metzo laukan.
ti tavęs, broli, kiek gausi iš
__
Labai teisingas,
no žmones vien sukiliman; ir savęs pralavinimui. Aš juodosios klerikalų kompa ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
Jungtinių Valstijų skola; Berlyno, kad 6 ir 7 gegužės
Metzas, tai didelė vokie
žmonėms, kuriems reikia visuomet
120 kartų didesnė, negu iš policija krėtė tenai visų mė čių tvirtovė Lotaringijoj, prieš despotišką Rusijos val manau, kad jei ant svieto nijos už tai, kad lieki aklu tkras
laikas žinoti. Gvarantuotas
20 mėty.
Ypatingas pasiulyjikasimas Panamos kanalo lė sininkų krautuves ir namus netoli nuo Francuzijos ru- džią. Ragino net rusus mo merginų nebūtų, gal tamis- jos Įrankiu?
Apsižvelgk, ant
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant
ta
ką-nors
naudingo
veik

kytojus
ir
valdininkus
va

šavo ir 500 kartų didesnė, jieškodama mėsos. Mat pa bežiaus.
kur nuklampojai ir prie ko kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir
Pastaruoju laiku
negu visas auksas, koki Jun sirodė, kad ir.ėsininkai daug francuzų orlaiviai labai tan ryt lauk iš Lietuvos; taipgi tum. švento Juozapo są eini. Kokiems tikslams tar persiuntimo kaštus, su teise jums vi
peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
gtinės Valstijos iškasa bė mėsos paslėpė ir paskui pra kiai mėto i Metzą bombas. liepė darbininkams-samdi- junga tamistai irgi nieko ne nauji ir keno Įrankiu pali ską
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite
ninkams reikalauti daugiau duos, jei pats nesirūpinsi su kai. Gėda man dėl tavęs, jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
gyje vienų metų. Prūsų ka dėjo brangiai pardavinėti*
I
apie $25.00 jei pirktumėt kitur.
rė su francuzais 1870—71 už kumpi ėmė po $15.00, už VISOS RUSIJOS DARBI algos nuo dvarponių ir t.t. tvarkyt save. Sakai, išbu bet ir gaila. Nubusk ir su dėlį
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
Visa tai nėra socializmu. vęs su socialistais apie porą siprask !
butis dykai su kiekvienu laikrodėlio.
metais lėšavo tiktai $2,500,- žąsį po $18.00, už vištas po
NINKŲ
SUVAŽIAVI

(23)
Prakalbas sakė ir tamistos metų, pasijutai pinigų netu
000,000, o pietų Afrikos ka $4.00 ir t.t. Žinoma tokią
EXCELSIOR WATCH CO.
V.
Andriuievičius.
MAS.
rįs.
Ir
kurgi,
brolau,
turėsi
dėdė A. P—kas, o žinai, kiek
rė — $1,250,000,000.
906 Athenaeum BMg. CHICAGO, ILL.
augštą kainą gali mokėti
jis
apie socializmą turėjo pinigų, jeigu džiaugdavaisi,
Netrukus
žada
būti,
žino

Augščiau paduotoji eina tiktai turtingi žmonės. Be
Daug mažiau kada ateidavo proga merg
FARMOS MASS. VALSTIJOJE.
mos karės išlaidų skaitlinė turčiams, kurie taip bran- ma, jei leis, visos Rusijos supratimo?
šėms
fundyti.
Tamista
ga

darbininkų
atstovų
suvažia

negu
tamista.
nė kiek nėra perdėta. Sulyg gaii mokėt negali, mėsinin
Nesakau, kad visi revo- tavas paskutini centą ati
Vokietijos finansų ministe- kai atsakydavo, kad mėsos vimas. Busią pakelta daug
ORAS ANT
rio Helffericho apskaitliavi- visai nėra. Todėl ir buvo svarbių klausimų. Į organi liucijonieriai ir Lietuvoje duoti mergaitėms, jeigu tik
gražiai pakalbina.
FARMŲ
mo, šios karės išlaidos jau padaryta krata. Policija zacini šito suvažiavimo ko nebuvo socialistais. Priešin josSocializmas
niekam
neplėgai.
Bet
žinau,
kad
tamista
mitetą
įneina
ir
lietuvių
at

VISUOMET
iki pereito balandžio pra rado paslptos mėsos 25 to
i
apie socializmą juos kalbant šia ”šventų jausmų,” tik
džios turėjo pasiekti $45,- nus (50,000 svarų) ir viską stovas M. Januškevičius.
TYRAS
IR
prašviečia protą, kad pelė
negirdėjai.
000.000,000.
konfiskavo.
Sakai, kad '‘revoliucijos siai ir tamsa išnyktų. Kad SVEIKAS
Didžioji Britanija dabar
Jei
tu
darbininke:
metais jau skaitei soc. dva
išleidžia karės reikalams a- RUSIJA NEGAUNA PINI
GYVENIMUI.
sios knygutes.” — Ar Seinų Prie išsinarinimo ir jsipjovimm
pie $25.000,000 kasdiena.
GŲ KARĖS REIKA
Tuojau įtrink Oro Rkkter’io
Turi nors truputį savo gal „Šaltinis,” kurio prenume
Metai atgal Anglijai karė
Mes turime daugybę farmų ant plačiau apie Mass. valstijos farmas,
pardavimo. Didelių ir mažų su iš* rašykit tuojaus, o mes prisiųsim far
LAMS.
voje smegenų, neduok jiems ratorium buvai, buvo sociaatsieidavo apskritai imant
PAIN-EXPELLER dirbta žeme, triobomis ir sodais. Taip mų surašą.
po $14,000,000 Į dieną.
50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- gi turime farmų ir su visais įrankiais
Rusijos valdžia buvo iš gulėti, bet varyk į darbą. listiškos dvasios raštas? Juk Nuo nikų
Mes taipgi parduodam namus So.
mašinomis, gyvuliais ir gatavu biz Bostone
numylėtas naminis būdas
♦
♦
*
kitų
raštų
net
ir
laikraščių
Francuzija, kaip jos fi leidus 2.000,000.000 rublių
ir apielinkėse. Turim namą
niu.
Daugiausia
farmų
turime
Bos

su pažymėta marke
su mažu {mokėjimu, o dideliu uždar
Socialistiš- Tikras tiktai“ĮKĄRĄ
nansų ministeris Ribot ne vertės paskolos popierų ir Nenori karės, matai joje neskaitydavai.
tono,
Lovellio
ir
YVorcesterio
apielin

”
kėse, kur farmeris lengvai gali par- biu.
risoae aptiekoee arba
senai paaiškino, dabar iš varė agitaciją, kad žmonės žmonijos prapultį, tai steng- tiško turinio knygų tamista 25c. ir 50c. buteliuku
Su virš-minėtais reikalais ateikit
duoti visokius produktus ir gauti gestačiai nuo
leidžia $18,000.000 kas die ias pirktu. Tokiu budu val kis prašalinti jos priežastis. neskaitei, nes jų, ypač Vil
rą užmokestį.
Norėdami ėožinoti ar rašykit šiuo adresu:
F. AD. R1CHTER & CO.
niaus gub. kaimuose nebuvo 74-80 Wa«bb>ąton Strect. New York. N. Y A. ŽVINGILAS,
na. Pernai Francuzija ap džia norėjo surinkti namie26 Broadway, S. Boston, Mass.
O
kad
surasti
jos
priežastis,
galima gauti. Prie to turiu
sieidavo su $8,000,000 die ie du miliardu rublių karės
nai.
reikalams. Paskola turėjo tai turi būti SOCIALISTU. pastebėti, kad tamista labai
mažai linkęs prie skaitymo.
Rusijai, kuri metai tam užsidaryti 2 gegužės, bet
atgal išleisdavo tiek pat vokiečiu užjūrio žinių ogen- Turi mažus vaikučius, juos Toliaus sakai, kad ”draukiek Francuzija, šiandien tura dabar praneša, kad už myli ir nori, kad jie užaugę gavai su patvirkėliais mokskarė atsieina po $15,500,- darymo laikas likos atidėtas nevargtų, tai turi stengtis pa leiviais-socialistais.” — Me
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
000 kas diena. Ši skaitlinė iki 26 gegužės, nes valdžia gerinti jų busiantį gyveni luoji! Kaip tamista galėjai
mas, Prietvarius, Sandonosios Gyslos (hemeroidai),
paimta iš rusų finansų mi- nesurinkusi da nė pusės pa mą, o ta padaryti gali tiktai draugaut su moksleiviais,
E-eiunatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
nisterio Barko raporto, pa skolos. Žmonės nenori pir balsuodamas už socialistų kurių pas mus kaime ir da
Suirimai gji Įeiti pasekmingai gydomi Tamistos
bar da nėra. Rods, tamistos
duoto durnai.
namuose už labai mažą užmokestį.
kti paskolos popierų ir ga partijos kandidatus.
giminaitis buvo moksleivis,
Visos kartu sąjungininkų na.
Mes taip-i’i norime -Tinas pasakyti apie musij
bet nuo 1906 metų uždarytas
valstybės išleidžia $52.500.nasekmin
metodą aaaimio gydymo tokiu smarkiu
Gali
subudavot
fabriką,
jr
cr.roni'kn
ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi
buvo
Vilniaus
kalėjime
ir
ta

000 kas diena.
DUBLINO RIAUŠĖSE
jamas,
Odas
Lkos,
Gonorea, Nerviškas Nnsilpnimas,
pastatyt
joje
stebuklingas
mista jį matei ne daugiau,
i
Vokietijai, sulyg d-ro Helf
ANGLIJA NETEKO
i
Sukrekėjitno
Striktura,
Pūsles bei Inkstų Negalės
mašinas ir išdirbt reikalin kaip du kartu ir jis tau nefericho pranešimo, karės ve
ir ligos Lytižkai-šhpiino organu, kurios vyrus taip
520 KAREIVIŲ.
gus produktus, juos parduot, buvo draugas, Parapijos
dimas kas diena atsieina
taukiai kankina.
Anglijos premjeras As- tai kodėl tu negali ir pelno zakristijonas ir vargoninin$16,600,000.
kas gal ir buvo tamistos
Austro-Vengrija, Turkija quith pranešė parlamente, pasiimt?
i draugai.
BRANGI SS PUSLAPIU KNYGA
Tiesa, paskesnių
♦ * ♦
ir Bulgarija, sulyg to paties kad per airių sukilimą Dub
laiku tamista pradėjai drau
SIUNČIAMA DYKAI.
autoriteto, kartu išleidžia line valdžia neteko 520 ka
Nedaug
pridirbi
gyveni

gaut
su
tos
rųšies
”
moksleireivių
ir
konstabuliarų.
Iš
$10,900,000 kas diena.
ųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. .Toje pasaVisos centralės valstybės to skaičiaus 124 vyrų buvo mui reikmenų, tai esi paval viais,” kurie bonkas studi
aiškus faktai
.i:iojpaprastoje kalboje. Ji yra
Mano
lėliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus,
kartu išleidžia $27, 500,000 užmušta, 388 sužeista ir 9 gęs, gerai apsirengęs ir ge juoja, bet iš bonkų apie so
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti—
Ypaiiškas
visai prapuolė. Šitie nuos rus laikus tankiau aplaikai, cializmą nei tamista, nei ta
kas diena.
ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svaiPaėmus viską sykiu, Eu toliai dalijami sekančiai:
Pranešimas
bet kuomet tu pridirbi daug, mistos draugai nieko patirt
kata, stiprybė ir gyvinguiaas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
negalėjote.
Kariumenės
oficierių
už

ropos skerdynei kasdiena iš
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
o kartais ir perdaug daiktųViliies.
negales.
Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo
leidžiama apie $86,000,000. mušta 17, sužeista 46; ka produktų, tuomet tu turi kę Kad tamista nežinojai aA< noriu susipažinti su kiekvienu servar '•< ir adresą ai kiai parašyt i ant dykai duodamos knygos
Anglija yra turtingiausia reivių užmušta 86, sužeista
Cirčii.
lietuviškai
kalbančiu
vyru
ir
mo

pie socializmą būdamas Lie
kupono, esnm’io apaviojo. Liaukite niokojo sunkiai uždirbtus
tete pasauly e. A§ noriu, kad jie mane
sti badą, šaltį, o apie gerus tuvoje
pinigus už niekam nevergus varstus, bet skaitvKite -itą brangu vadą į svei
kariaujanti šalis. Nežiūrint 311. prapuolė 9.
Žinotų, kaipo teisingą draugą ir reredari —
nei A-B-C., tatai ir
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jns patirsite savo
kad žinotų kas aš esu “kuomi aš ū i;—ka aš
Karališkųjų Airijos kon laikus nėra nei kalbos, tai ka pats parodai savo tame pai
milžiniškų savo išlaidų ji
čsu padaręs praeityje :r kad žinotų apie pra
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.
kilnų
darbą,
kurį
aš
dabar
veikiu.
Iš
maro
daug yra paskolinus pinigų stabuliarų (savo rųšies ”ka- pitalistiškos syst emosgady- kame atsisveikinime su so
paveikslo jus galite matyti, kad ;.š užsiėmiau
medicinos praktikavimu per daugelj, daugelį
DYKAI DUCDAMOS KNYGOS KUPONAS
ginklams pirkti Rusijai, zokai”) užmušta 12, sužeis nė.
cialistais, sakydamas: ”Kad
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dčlei
»
♦
*
ta
23.
Francuzijai, Italijai, Belgi
manu ilgų metų molcdo. tirinęjtmų ir patiriLietuvoje tikrų socialistų
Parašyk savo pilna vardn ir aTresą, iškirpk ir siųsk nrims šiandien.
m-s. Aš atidžiai siudijivau ir tirinejau tas se
jai ir kaikurioms neutraDublino miesto policijos
Nors ant vienos minutės nėra, tai sumaniau važiuoti
Neužmiršk užlipinti stenipj, kad laiškas pas mus ateitų greitai.
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai
lėms valstybėms. Francuzi užmušta 3 ir sužeista 3.
laiko persistatysi mintyje vi Amerikon.” Tuo savo kvai
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas
Dr. J. RuSSELL PRICE Co., LllOl -9 So. Clinton St., Chicago, m.
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
ja yra davus paramos Rusi Karališkojo laivyno ka są pasaulį ir dabartinę civili lu pasakymu pasakei apie i
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta
jai, Belgijai ir Serbijai. Vo reivių užmušta 1, sužeista 2.
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu
save tiek daug ir taip aiš
pačta jusii brangią medikališką knygą.
zaciją,
su
visomis
karėmis,
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano I>ykai
kietija gi nemaža paskolino Karališkųjų liuosnorių už
kiai, kad nei pridėt nei aišD*, damą Knygą ir skaitykite m ano pra
Vardas ir pavardė
saužudystėmis
ir visą , jo tvar kint nereikia kaip tamista
nešima vilties.
savo talkininkėms: Austro- mušta 5, sužeista 3.
. A
Gatvė ir No............
Vengrijai, Turkijai ir Bul Iš šitų skaitlinių matyt, rką, tai pamatysi, kad mums socialistus pažįsti. O kas-i
Miestas
.. Valstija...
garijai. Apskaitoma, kad kad airių sukilimas buvo ge labai-labai trūksta beprot- link važiavimo Amerikon,
stipresnės valstybės yra pa rai organizuotas.
namių.
Lipčius. tai važiavai ne „tikrųjų” sokauti saule jau pakito, rasa spmduhus alšvicoa

k Iš lindynes bejt $ sdą savo šypsą rytas kviečiu
* Ten be rupo* kasdicmaes jau gegute sau kukuoja.
Kažkur beribėj melya^s vyturiukas tiu-hu-huoja

Skaisti balta •odubete žalioj ūksmėj jau pražydo.

Kavdiea cyrdo ją rasele, saule spinduliais -usyldo

šilt s vcjalts oesa kvapą teikia atgaivą krūtinei

Puošia m ak>.4. žalią lapą rasos perlai brdjaatiniai

Aut žtcde'. o jodubetes visoms parvom vaivorykštes

Sp ūdi rytmečio raseles Lašai—dangiškos kibirkštjs’
U po blak-u.eao mergeles tyli ašara nukrito

Ant sumintojo žiedelio ir kaip deimantas nušvito

Že.i saules spioduiuosc gyrdo baltąjį žiedeli

Virpa žiedas vystykluose, kyla sveikina vejalj

Gi toj skaisčio) ašarėlėj a. a 00 m ot|S grot išvydo
Ska^.č.ą sielą mergužėlės, ką skausmus

jnynu pagydo!

Žiedas skaistumu nušvito, gražiai žaliuoja lapeliai

Gėle* papuošale ryto*

O iydtk žydėk mergele*

Auklek sieloj žiedus meiles, te širdis jausmais juos >ylde!

Ir tegu saldybes Launes visą pasauli pagyrdo'

i
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*

♦

♦

*
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!S AMERIKOS.

p

SMŪGIS KARĖS
RĖKSNIAMS.

DEGA NEW HAMPSHIRE
MIŠKAI.

“Girių Karalius”

CHICAGO, ILL.
»
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METINIS DIDELIS
PIKNIKAS

New Hampshire valstijoj
I Liet. N. Kliubo, atsibus
Vieno akto operete, bus suvaidinta Subatoj,
dega miškai. Ugnis padarė
jau daug nuostolių. Gaisras
Nedėlioj, i d. Birželio-June,.
siaučia ----------------Alanchesterio., N ew 20 dieną Gegužes-May, 1916 metu Geo. Chesnausko darže, Ly-------Durhamo, Altono, Middletoons, III. Kviekiame ko skaiPradžia 8-tą valandą vakare
no, I.ichfieldo. East Rochesi tlingiausia atsilankyti vi
terio, Derry, Lempsterio.
suomenę. senus ir jaunus
Chesterio ir Framingtono
praleisti puikiai laiką ant
apielinkėse.
(31)
Kamp. E ir Silver gatv.
So. Boston, Mass. ! šviežio oro.
Kviečia
Komitetas.

k’č
OT

'

Gražiausių Dainų ir Naujausiu
EILIŲ KNYGA

u

♦
Amerikos karės rėksniai
o
it
visa gerkle šaukia ginkluo
tis. Agitacija už ”preparedness” (prisirengimą) va
roma susirinkimuose ir
O
SESKAUjO
spaudoje. Visur aiškinama,
kad Amerikai gręsia baisus
Aktoriai-dainininkai vaidins Meškos. Vilko, lapės ir zuikių kailiuose. Kiti
pavojus: jeigu ją užpuls GYVĄ SUDEGINO ANT
irgi
tinkamuose kostiumuose. Todėl ateikite visi pasižiūrėti šio įdomaus vei
koks japonas ar vokietis, ji
Paskaitos.
LAUŽO.
kalo. Po lošimui bus šokiui ir tęsis iki vėlai naktįJo
neturėsianti kuo gintis. To
Geg. 18 vakare 16 kuopos U
’
5
Waco,
Texas.
—
Minia
su

Visus
užprašo
KOMITETAS.
dėl reikią didint armiją, lai
j ’>
svetainėje F. J. Bagočius I ♦
J
i •' ‘i
vyną, reikia būt prisirengu sidedanti iš 15 tūkstančių
skaitys vieną iš indomiausių lt
į< f
Didelis gaisras.
i F
siems. Tuo tikslu kongrese .vaiku, moterų ir vvru a p- Išvažiavimas i Spot Pond.
paskaitų, temoje "Kuriuo i
stojusi
iš
visų
pusių
sukrau

Įnešta sumanymas, kad Su
Nedėlioj. 21 geg., LSS. 60 Pereitoj serėdoj ant Con- Keliu?” Paskaita bus taip
vienytų Valstijų armija bu tą laužą žiurėjo kaip gyvas kuopa turės savo pirmą iš gress gatvės kilo didelis gai interesinga ir naudinga, kad
Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, .5*f
ant
laužo
degė
jaunas
neg

tų padidinta iki 140,000 ka
važiavimą i laukus, i visiems sras, kuris sunaikino 6 lubų girdėti ją patartina kiekvie
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų » ♦i t
reivių ramybės laiku. Se ras vaikinas Jesse VVashing- žinomą gražią vietą "Spot namą ir padarė $35,000 nuo nam žmogui, o ypač darbi
I jt
deklamuot ant viešų susirinkimų.
natas prie to sumanymo pri ton. kuri Amerikos piliečiai Pond.” šiemet Spot Fonde stolių.
ninkams.
Komisija.
I
*1*1
I
Knygoje
trijų
rųšių
eilės:
dėjo da "pataisymą.” kad pagriebė iš teismo, atnešė Įtaisyta sanitariškos fon
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Lankykitės vakarinėn moprezidentas butų Įgaliotas ant laužo ir sudegino. Au tano^ žmonėms atsigeni ty Sustreikavo tunelio darbiTai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. h
ikyklon, kuri būva pėtnyčios
ninkai.
padidinti iki 250.000 karei ka 20-to šimtmečio ameri ro vandens. Be to .prie pa
Kiekvienus turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
h
vių pastovią armiją ir prie koniškų barbarų buvo kalti ties parko yra naujas resto Pereitoj sąvaitėj sustrei j vakarais socialistų svetai
KAINA TIK 75 CENTAI.
nėje.
Mokinama
anglų
kal

H
namas
už
nužudymą
Mrs.
to da suorganizuoti 261,000'
ranas. kur galima gauti už- kavo prie kasamojo So. Bo
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.
Lucy Fryar.
liuosnorių armiją.
sikąst bei "aiskrimo" užsi- stone tunelio 1,000 darbinin bos ir rašybos, taipgi ir pitiesų.
to
Prez.
Wilsonas,
kuris
gi

Geltonoji spauda pradėjo
3
fundyt.
Važiuokit visi. kų. Jie nori daugiau moke lietvstės
__ ;________
_____________ i
SIELOS
BALSAI
z it
j’*
sties.
šaukti iš džiaugsmo ir girti riasi apginąs žmoniškumą,
PVRSIDUODA FORN1ČLA1
turėtų
pasižiūrėti
kaip
žmo

labai pigiai, iš priežasties išvažiavi- |
senatą už
"patriotizmą.”
Bostono Kriaučių streikas.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
mo. Pamatyt galima kiekvieną dieną. I
Telegrafistai
taipgi
renGirdi. Amerikos žmonės no niški Amerikos piliečiai.
DARBO VALANDAS.
Iš Rochester. N. Y.— at
PAULINA MAC1ULSKA
giasi
streikuoti.
ri apsiginkluoti ir musų val
140
Athens
st..
So.
Boston.
Mass.
j
Amalgamated
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
\Vashington, D. C.— Val sibuvusios
džia klauso žmonių noro.
sia i siųst "Money Orderiu,"popierinius galima siųst tiesiog pa
Clothing
VVorkers
unijos
NEPAPRASTAS
NUPIGIN1MAS.
Į
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir
Susirinkimas.
Bet štai ateina tasai se diško arsenalo darbininkai konvencijos telegrama pe
Saldainiai, krajavos cukerkos, kur,
prilipyt už 2c. markę.
ant
Rock
Island
salos
3
ge

buvo
20c.
svaras,
dabar
12c.
nato "pataisymas” i žemes
Nedėlioj, 21 gegužės, bus i Merginoms Ice Cream’as už dyką,
reitą
pėtnyčią
pranešė
vie
it
nįjį kongreso butą ir žmo gužės padavė Suv. Valst. ka tinei Bostono kriaučių uni LSS 60-tos kuopos susirin- vyrams cigarai dykai. Du dideli šu"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
nių atstovai 251 balsu prieš rės sekretoriui savo ultima jos valdybai, kad Ketverge, kimas, kuriame buss renkami 1 nes vižlai tik už 1 centą, Pasisku- ’<T __________________________________________________________
__________________
•■•■•■■►M < M
Į » ■ *A *
»
binkite. nes toks pigumas tik trumtumą reikalaujanti pakėli
109 ji atmeta.
delegatai
Mass.
valst.
skvr; du laiku.
(21)
18
d.
gegužės,
sušauktų
vi

P. VAREIKA,
Negana to. iš visų Ameri mo mokesties 15 nuoš., ki suotiną kriaučių susirinki Soc. Party konvencijom Nuo'
j
~===~~~=^
1317 XV. Broadtvay,
So. Boston.
taip
darbininkai
išeina
ant
kos pakraščių pradeda pil
dabar
susirinkimai
prasidės
;
Tel.: 2787-J.jjj
mą
ir
nutartų
streiką.
Susi
I
Telephone:
Back
Bay
4200
tis VVashingtonan žmonių streiko.
Tei. Richmond 311.
rinkimas bus Fanueil Hali ne vėliau, kaip 10:30 vai. ry- i
DAKTARAS
protestai prieš tą "patriotiš
te. Todėl, draugai, malonė- nr \Vm A GfPnn
svetainėje.
kit atsilankyti laiku, nes šil-įtlr V V m. A. UrCen
ką" prisirengimą. AViisonas'
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
Fr. Matulaitis
Rusiškai ir Vokiškai.
gauna 250.000 protesto rezo
tomis
dienomis
kiekvienam
:
259
HANOVER
STREET.
KriauČiai snaudžia ar links
GYDO VISOKIAS LIGAS.
GYDO
VISOKIAS LIGAS.
liucijų.
BOSTON,
MASS.
norisi anksčiau išvažiuoti
i)
minasi.
PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:
Gydo
visokias
moterų
ir
vyru
ligas.
Geresnio smūgio karės
oro.
)
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
Nedėlioj. 14 gegužės, nuo ant tyro
Mano specijališkumas, tai gydymas ;?(Valandos:
rėksniams turbut jau nerei Nepaprastas atsitikimas.
2 iki 3 dieną, r.uo 7
Skeret.
P.
šolomskas.
‘(Z
užsisenėjusių
ligų.
Nuo 1 iki 3 dieną.
2
vai.
po
pietų
Lietuvių
salė

8 vakare.
AVahvortho
mašinšapėj
pe

kia. žmonės parodė, kad jie
)D
Visokis patarimas dykai.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
321 HANOVER STREET,
je
turėjo
Įvykti
Bostono
lie

>
I
reitoj sąvaitėj buvo nepa
nenori ginkluotis!
BOSTON, MASS.
419 BOYLSTON STR.
prastas atsitikimas. Žalva tuvių kriaučių prakalbos. ^Seniausias rusiškai-amerikoniškas
1
in
ouuc
Suite 419, 420 ir 421,
Gydytojas Bostone
Telefonas, Dickinson 3995 Mrio liejykloj atvežta cilindro Buvo išgarsinta ir laikraš
ANGLIS PABRANGS.
C>
jij
Netoli
didžiojo miesto knygyno,
čiuose apie tai pranešta. Bet
Ueiuviszkas D-^a: M. Zis8fca<
Dr.
B.
L.
BERNARO
Angliakasių reikalavimai pavidale didelis gabalas žal susirinko tik 50 asmenų, ir
;
BOSTON, MASS.
3
Panaenter St
vario.
kuris
svėrė
299
svarų.
|195 Dorchester
. ............... ...st..
So. Boston
lėšuosia visuomenei
tai
daugiausiai
tie,
kuriems
Boston,
Fasa.
Padėjo ji ant pečiaus, kad
Z Musu
_ škumas yra priak 1210 S. Broad St. Philadelphia,Pa.
.... specijališ
$10.000.000.
Visokias
ilgas
«ry
ir
be
prakalbų
jau
iš
laikra

vatiškos
moterų
ir
vyrų
ligoj
X
’i’
Nuo 9 iki 11 rito
Kaip tik Įkaito, 2-rą
rr
dau pasek.m ng.aOFISO VALANDOS
2,4 i o piet.
Kada angliakasiai rengėsi apšiltų.
ščių
žinomi
dalykai,
arba
to

I Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3
.'sial. Ateikit tie,, 78 vakaro
po pietų pasidarė
ir nuo 6 iki 7 vakare.
streikuoti, kasyklų savinin valandą
a:ok pas mane 1
kių
žmonių,
kurie
dirba
vi

.. 9 „ 11 rito
NEDELIOMIS
I
sprogimas. Eks
Telefonas So. Boston 864.
1 .. 4 popiet.
trepals į viršų ’.k
kai pradėjo skelbti, kad smarkus
sai kitus darbus. Kur yra
neikit į apv.eka:
pliozija
buvo
tokia
smarki,
streikas sunkiai atsiliepsiąs kad sudrebėjo visas triobė- bostoniškiai lietuviai kriaumano aurys bal
os arba te efona
ant visuomenės, nes anglis sis,
čiai?
Jiems
visai
nerupi,
%£iCEKXiXXi:;XEiXEK
4XiXiXix.;::x:xiX!xix.v.vtx^c:xiXiC*jK*
duok o aš atesiu.
išbirėjo
visi
langų
stik

turėsianti pabrangti.
Ofiso valandos
lai. gi pats cilinderis šovė Į kad streikas čia-jau jiems
Dabar angliakasiai susi viršų,
dabar
labai
madoj,
bet
Kas
iš
tu
Nuo
9 iki 11 ryte
po
nosia.
Ar
tie
"didvyriai
”
T
10 m. So. Bostone.
išnešė lubas, nunešė
i!
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
taikė. Striko nebus, bet ang stogą, nutraukė
,«^arŲ,
jeigu
tenai
nėra
' vakare. Telaph. Richmond 2621-Rkaminą ir ir streikui kilus nereikalaus
399 Broadway,
Džian Bambos?
lis vistiek pabrangs. Pennprakalbų, tai galima abejo
¥
išlėkęs
i
padanges
nukrito
Įj
SO.
BOSTON,
MASS.
<r
sylvanijos kasyklų savinin
ti : netik prakalbų, bet ir au
ant
kito
namo
ir
tenai
braš

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
kai praneša kad jie turėjo
i ridų daug išgąsties kų gal tuoj šauksis, gi da
Ei, Vyrai, Visi Pas
ji
?-:X- *<K^^IXCiXXiCWie»
pekelti angliakasiams mo kėjo
bar. kad reikalas prisireng
pridarė.Kliudė
du
darbi
Ar Jus žinot, kad yra knyga garsaus saliun- r
YUDEIKO!
kesti, kas i metus jiems ninku, bet labai nesužaidė. ti prie tos sunkios kovos, tai
| J. MATHUS I
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori
Jis užlaiko gerą Restauraciją,
[>
atsieisią apie $10,000,000 ir
Geriausias Lietuvio
I
Merginos, kaipo silpnesnės, musų kriaučiai ar miega ar
visokios rųšies Alaus, Degtinės
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo i s "T
tą sumą turėsianti užmokė nuo
kur
pajūryj
spaceirauja.
*
SALONAS
IR
RESTAURACIJA.
I
Vyno ir Cigarų.
i
apkurtinančio
trenks

draugus
tegul
tuojaus
reikalauja
knygos:
T Sveiki geriausios rųšies gėrimai J
ti visuomenė, kuri pirks an mo parpolė ant žemės. Kas Prakalbos dėlto neįvyko. ~į>
Pirmiausia
ir parankiausia
<
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- Ij
glį. Ateinančią žiemą ang galėjo toj "bomboj” būti, ir
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
vieta lietuviams.
lankus.
fE i
i
lis busianti taip brangi, dabar niekas nežino. Spėja Airiai protestuoja prieš
k
T Parankiausia Lietuviška užeiga. ąL
304 Broa.M ir 259 D Streets c
■ rf
‘kaip ji niekad nuo anglies ma, ar tik nebus čia vokiečių
Angliją.
±
J. MATHUS
♦
Daugiau juokų, negu saliune alaus
SO BOSTON, MASS.
badmečio da nebuvo.
T 342 Broadvay, So. Boston, Mass. f
Gegužės 15 d. Tremont
r
darbas. Walwortho mašin
Knyga
apistori,
gražiais
viršeliais
ir
su
<l>
šapėj dirba daug vokiečių. Temple svetainėje 5,000 ai Džian Bambos feisu arba veidograpija.
75.000 ŽMON1U PRAŠO
rių entuzijastiškai aplaudi- A-<T>
Eina tardvmas.
•f
Joje telęa netik Džian Bambos spyčiai,
r
FORDO DARBO.
VIENATINĖ LIETUVIŠKA
I Walwortho darbininkas ravo. kada kalbėtojai pa t bet ir šiaip daug kitokių juokų
Detroit, Mich.— Paskel
C. T. smerkė Anglijos žiaurumą
bus Fordo kompanijai, kad
KAINA TIK 25 CENTAI.
ir žudymą Airijos revoliuciji dvigubai didins savo fab Tiesioginė linija tarp Bosto jonierių. Priimtos rezoliu is Pinigus zalima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į n P'<relę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:]
riką. tuojaus pasklydo gan
cijos reikalaujančios iš A- i
no ir Petrogrado.
BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
das, kad nauja dirbtuvė jau
merikos valdžios, kad ji per“
KELEIVIS
”
g
Anglų laikraščiai paskel . trauktų diplomatiškus ry 28 Broadvvay,
gatava, kad tenai reikia 10
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, i
So.
Boston,
Mass
tūkstančių naujų darbinin bė, kad susitvėrusi nauja šiu su Anglija.
f
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:
kų, kad naujoj dirbtuvėj garlaivių kompanija neužil Nesutilpusi svetainėn mi
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c.
dirbsią tik 6 valandas Į die go atidarysianti tiesioginę nia skaičiuje 3,000 žmonių
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00.
ną ir kad visiems busią mo garlaivių liniją iš Bostono i susirinko Common sode, kur
Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
kama po $1.00 už valandą. Petrogradą. Kompanija jau taipgi karštai pasmerkta
užkietėjimas, skilvio
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25c.
•
•
Gydanti mostis nuo puėkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c.
Kadangi kompanija tų pa turinti Įgijus 3 didelius gar Anglijos tyranija. Airių tau
nemalimas, sustiruMostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
laivius,
kurie
galėsią
vežti
9
sios
kepenis
ir
toki
skalų viešai neužginčijo, tai
tininkas Redmond, kuris
Gyduolės dėi pataisymo apetito $1.00.
simptomai, kaip lie
s
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
pasipylė prašymai darbo. po 1,700 žmonių: 200 pasa- yra Anglijos parlamento
žuvio aptraukimas. apetito netekimas, abelnas neveiklumas,
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Pereitoj subatoj Fordo kom žierių tilpsią pirmor. ir an- nariu ir nėra šalininku airių
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15, 20 ir 25c.
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
panija turėjo ant rankų jau tron kleson, o 1,500 tarpde- revoliucijos, kaip tik kalbė I
gančiu. Kodėl neimti
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
•
nin. Pinigų ton linijon dau tojai ištaria jo vardą, minia
75,000 aplikacijų.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c.
giausia Įdėję Helsingforso j švilpia ir šnypščia.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
Perfumos
visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
■
(Suomijoj)
biznieriai;
ne

9 ŽMONĖS ŽUVO. 20 SU
Taipgi tunu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
maža
šėrų
nupirkę
ir
Bosto

ŽEISTI.
paslaptingų ir kitokių ligų.
Lietuviai pasmerkia Angli
no
garlaivių
savininkai.
J.
|
jos pasielgimą.
i
Akron, Ohio.— Gegužės
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžinti;
I
Balsam
Anderson,
bostonietis,
yra
I
15 d. nakčia griuvus Beacon įgaliotas tos kompanijos | LSS. 60-ta kuopa šaukia
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
21 d. gegužės vakare savo
Journal namui, kuriame bu
(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
vo restoranas, 9 žmonės pra reikalų vedėjas Naujoj An salėn riešą Bostono lietuvių
daringa. .Jisai yra atstatančios vertės tonikų. .Jisai padaro
susirinkimą, kad varde žmo
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
žudė gyvastį, o 20 ypatų li glijojvidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
t
niškumo ir tautų liuosybės
kos sužeistom. Nelaimė at
gaivina
ligoni
ir
sumažina
priepuoliu
aštruma.
Jojo
rami

nežiūrint,
ar
jie
butų
Amerikos
ar
Europos
daktarų
sitiko eksplidavus dinami Bagažo klerkai rengiasi dėlei pasmerkti Anglijos
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame
streikuot.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
žmogžudystes,
papildytas
tui. Iš visos triobos liko
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 73c už bonką.
■
tik krūva griuvėsių, iš kurių
Apie 2,000 N. Y., N. H. ir ant Airijos laisvės kovotojų.
siusime jum ekspresu.
i
Rezoliucijos
bus
pasiųstos
iškasami žuvę žmonės. Ro H. geležinkelio bagažo kler
Pilvo
Skaudėjimas.
bore. Weatvill*. " In4.,
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
dosi, kad po griuvėsiais ran kų apreiškė išeisią 17 gegu Washingtonan. Dėlto kvie
P»r»5i mums: “Mano pati turėjo pilvo akaudėjima. Pa
einu* jai Severo* Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.“
Į
dasi ir daugiau žuvusių.
žės streikan, jei geležinkelio čiama kuodidžiausias lietu
Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad
226
BROADWAY,
i valdyba neišpildys jų reika vių skaičius, kad parodžius
duotų .Tuma tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus.
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
SUDEGĖ FABRIKĄ.
lavimų. Jie reikalauja 15 kiek Bostono Lietuvių apgi
KAMPAS C STR.
kite jų tiesiog i5 musų.
___ _____
na
tautų
brolybę,
tiesą
ir
nuošimčių
daugiau
algos
ir
Rockville, Conn.— Perei
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
toj sąvaitėj čia sudegė meš įsubatomis po pietų nedirbt, žmoniškumą. Kalbės ”Kel.”
S0. BOSTON, MASS.
kerių fabriką. Nuostolių i Dabar apskritai jie gauna red. St. Michelsonas, F. J.
Bagočius ir kiti.
$12 sąvaitei.
bus f $150,000.
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