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Metas XII.

Francuzai uždavė vokiečiam dideli smūgį prie Verduno. Rusai paėmė 37,500 turkų
Audros smarkumu francuzai užklupo tęutonus visu Verduno frontu ir išvarė juos iš visų pozicijų, kurias jie buvo per tris
mėnesius paėmę. Labai daug vokiečių paimta nelaisvėn. Douaumonto fortas taipgi esąs atimtas ar evakuotas. Francuzų
užpuolimas gerai organizuotas ir visai netikėtas. Flandrijoje vokiečiai atėmė iš anglų 1,500 jardų apkasų. Turkijoj rusai
jau susivienijo su anglais. Amerikos lietuvių tautininkų pirmininkas Karuža važiuoja su Yču Ryman pas popiežių.
ORLAIVIAI MĖTĖ AN
GLAMS MAISTĄ.

I 3 sąvaites rusai
paėmė 37,000 turklį.

FRANCUZŲ PALEISTI
GAZAI PAVERTĖ
DIENĄ J NAKTĮ.

Austrai muša italus.

LIET. ŠELPIMO FONDAS
IŠSIUNTĖ 16,077 RUB.
LIETUVON.

Francuzai muša
vokiečius.

PRIE YZERO KANALO
VĖL SKERDYNĖ.

Jau kelis kartus vokiečiai
Tarp 11 ir 29 d. balandžio Nugrūdo juos 5 mylias atgal
Geg.
20
Liet.
Š.elp.
Fondo
bandė
prasilaužti per YzeVienas
vokiečių
korespon

• anglų orlaiviai numetė ap ir paėmė 7,500 nelaisvėn.
kasininkas,
Kaz.
Šidlauskas,
ro
kanalą
ir prieiti prie
Pastaromis
dienomis
vokie

dentas aprašo francuzų ata
Caro kazokai jau susivieni suptai gen. Tovvsendo armi Austrai sutaisę 400,000 ką, kurią jie buvo padarę išsiuntė Lietuvon nukentė čiai gavo prie Verduno ke- francuzų uostų Dunkirko ir
jai Kut-el-Amaroj 18,000 kareivių armiją padarė pe
jusiems nuo karės 5,000 dol.,
jo su anglais.
svarų maisto. Apie bandy reitoj sąvaitėj visuotiną už andai ant vokiečių Eno arba 16,077 rub. ir 17 kap. liosdešimts tūkstančių nau Calais’o, bet visi jų bandy
jų kareivių ir labai smarkiai mai iki šiol pasibaigdavo di
Iš Petrogrado pranešama, mą pagelbėti šitokiu budu puolimą ant italų. Po smar i (Aisne) rajone su gazų paKiek
girdėjom,
kita
tiek
pradėjo atakuoti francuzus. džiausiais nustoliais be jo
kad per tris pastarąsias są apsuptiems anglams, kurie kaus bombardavimo prieši I galba.
bus
išsiųsta
neužilgo.
Ypač jie įtempė savo pajie- kio laimėjimo. Pereitą ru
I
"Francuzai
išleido
ant
vaites Užkaukazėj rusai pa paskui vistiek turėjo pasi ninko pozicijų, austrų pėsti
ėmė nelaisvėn 37,000 turkų duoti turkams, papasakojo ninkai šturmu paėmė pir musų pozicijų keturias ban KIEK LĖŠUOJA KARĖ. gas prieš "Negyvėlio" kal deni, kaip sąjungininkai ap
ną ir kalną No. 304, kurie skaito, vokiečiai paguldė
su didele daugybe amunici , Anglijos parlamente karės mutinę italų apkasų liniją gas nuodingų gazų.” sako
Francuzija
išleido
šitai
yra
skaitomi raktais nuo prie Yzero apie 120,000 ka
korespondentas.
"Po
kiek

jos ir kitokių karės reikme I sekretoriaus padėjėjas Ha- ir pustrečio tūkstančio be
karei
§10,500,000,000,
o
An

Verduno. Pereitos subatos reivių ir vistiek savo tikslo
vienai bangai jie laukė pu
nų.
rold J. Tennant.
laisvių. Tuo da austrai ne i sę valandos, tuomet leido glija — §11,910.000,000. Tai atakomis jie priėjo ant nepasiekė.
Iš Londono dabar prane i Anglai turėjo užtektinai pasitenkino ir žengė toliau.
Pereitoj sąvaitėj vokiečiai
šama, kad stiprus skyrius ginklų ir amunicijos ir tur Mūšy s išsiplėtė nuo Trenti- kitą. Jų tikslas buvo pri gi dvi didesnės sąjunginin "Negyvėlio” kalno jau iki
kų
valstybės
kartu
bus
iš

viršūnės ir sąjungininkai čia vėl pradėjo ofensivą, ma
caro kazokų pasiekė jau an kai, nors laikė ištolo juos ap no iki pat jūrių ir per Ad- maitinti vokiečius nuodais
leidusios
apie
25
miliardus
pradėjo jau labai bijotis, tyt tikėdamiesi, kad sąjun
taip,
kad
nė
vieno
jų
gyvo
glų armiją Mesopotamijoj supę. artyn prieiti negalėjo. riatiką į Albaniją. Po tri
dolerių.
kad vokiečiai gali tą ”rak- gininkai dabar bus sutraukę
Gazai ritosi tirš
ir susivienijo su ja. Londo Bet apsuptiems anglams jų dienų kovos Roveretto neliktų.
Visas
Anglijos
turtas,
visas savo spėkas Verduno
tą” nuo Verduno paimti.
nas taipgi sako, kad rusai ■ stigo maisto. Jie ilgai da pietuose italai likos nuvary tais, žalsvai-juodais debe
imant
žemės
vertę,
javus,
frontan
ir per Yzero kanalą
Bet
štai
praėjusį
panedėlį,
siais.
Buvo
jaučamas
aš

jau užėmė Bagdado geležin j laikėsi ir badu merdėdami. ti 5 mylias atgal. Iki pereivisas
jos
fabrikas
ir
šalti

bus
nesunku
prasilaužti.
visai
netikėtai,
mušami
kelį ir tokiu budu atkirto į Per paskutines dvi sąvaites j tai subatai austrai paėmė trus graužimas nosies ir anius,
apskaitoma
į
§85,000,francuzai atsigrįžta ir stai Tečiaus visos jų pastangos
turkų armiją Bagdado pie I jie gaudavo ant dienos tik daugiau kaip 7,500 belais- kių. Tie debesiai buvo taip
000,000.
Taigi
kiekvienų
ga užpuola vokiečius. Už persikelti per tą kanalą pe
dideli
ir
taip
tamsus,
kad
tuose. Tikrų žinių apie tai IIpo 4 uncijas (ketvirtdalis vių. 31 kanuolę ir 85 kulkaseptynių
dolerių
vieną
do

puola juos visu frontu ir su reitoj sąvaitėj nepavyko.
vokiečių apkasuose pasi
tečiaus nėra. Petrogradas .svaro) miltų ir truputį ark svaidžius.
leri
ji
jau
išleido.
Reikia
tokiu smarkumu ima juos Anglai su belgais juos atrė
tiktai sako, kad rusai grei lienos. Prieš pasidavimą , Besivvdama sumuštus ita- darė tamsu, kaip nakčia..
da
šešis
kartus
tiek
paka

mušti,
kad vokiečiams prisi mė. Vokiečiai vienok nesi
Vokiečiai
negalėjo
net
ma

tai eina ant Diarbekiro ir gen. Tovvsend išsiuntė be-į lūs austrų kariumenė perėriauti
ir
visa
Anglija
bus
eina viską pametus bėgti. liovė atakavę ir vėliausios
Mosulo. Gandas apie užė ivieliu telegrafu šitokį pra-' jo jau rubežių ir užėmė Pa tyt, kaip prisiartino prie jų
užstatyta
už
skolas.
Abiem
Meuse upės pusėm žinios jau sako, kad vienoj
kaimynai
(francuzai).
mimą Bagdado geležinkelio nešimą:
Įiijoj miestą Costabellą.
uųoj
Francuzijos
turtai
apskai

francuzai
metėsi su tokia vietoj jie paėmė 1,500 jardų
žmonėms tie gasusidėjo turbut iš to, kad
"Kanuoles sunaikinau iri Italų karės vyrausybė pri- zai"Tečiaus
tomi
į
§50,000,000,000.
Rei

furija, kad visos vokiečių li anglų apkasų. Tečiaus per
labai daug užkenti negakelios dienos atgal rusai bu inaikinu amuniciją. Oficie-■ sipažįsta, kad italai turėjo
> vokiečiai tuojaus škia, ji išleido jau §1 iš kiek nijos susilankstė ir ėmė kanalą jie turbut vistiek ne
vo tik apie 60 angliškų my riai nuvyko pas Chalid Beją traukties visu Trento fron-1
pereis.
lių nuo Mosulo ir kasdiena pranešti, kad mes pasiduo- i tu, nes austrų artilerijos ug- į užsidėjo ant veidų tam tik- vienų §5. Reikia da 4 kar trukti.
tus
tiek
išleist
ir
iš
Francu

Iki vakaro jie išvarė vo
i ras maskas, respiratoriais
ėjo vis pirmyn varydami ,■■ dam. Mums reikia maisto • nis buvo nepakenčiama.
zijos
nieko
neliks.
kiečius
iš visų pozicijų, ku
j
vadinamas.
Kurie
tų
maspirm savęs iširusią ir silp-ji ir oficieriai nuvažiavo par- _ ___ ——----- —
rias
šie
per tris mėnesius i Karuža su Yču
kų užsidėti nesuspėjo, tuos
na turkų armiją beveik be vežti nuo turkų.”
RUSIJA PAIMS KON
reikėjo siųsti paskui ligon- UŽSIMUŠĖ DU LAKŪNAI buvo paėmę. Didžiausi fran
sustojimo.
STANTINOPOLI.
Paskutinė
gen.
TowsendoAnglijoj, netoli Ports- cuzų laimėjimai buvo apie važiuoja pas popiežių.
butin. Jie užsinuodijo plauDiarbekiro rajone, kaip
mouho, darant kariškus Douaumonto fortą, kurį vo Tautininkų Sandaros pir
oficijalis Petrogrado prane bevielė telegrama skambėjo Šiomis dienomis Londo-'čius ir labai kankinosi."
taip:
■
.
_ nan atvažiavo rusų konsti-Į Korespondentas sako, kad bandymus nupuolė nuo 1,000 kiečiai buvo paėmę iš pat mininkas Karuža, kuirs ne
šimas sako, rusai paėmė
Mes jau įskėlėm baltą vė-;tucinių demokratų lyderis'vokiečių artilerija nužiurę- pėdų augštumos kariškas pradžios Verduno mūšių. senai išvažiavo Švedijon YMamagatiną, turkų papėdę
liavą. Ateina pulkas tur- prof. Miliukovas ir kalbėda-! jusi, kur stovi francuzų ma. orlaivis. Užsimušė du la Kaikurie karės ekspertai čo šaukiamon konferenciir apsigynimo centrą.
Londone mano, kad šis for- jjon, dabar mušė iš Europos
...
i j masis su Amerikos laikraš- ■ šina tiems gazams leisti, pa- kūnai.
Rusų karės žinovai pra
tz
*
i
ia
~
Sia
.
uvo
.ta
s
’
.
.
|
čių
korespondentais
palietė
taikė
jos
magazinan,
kuris
našauja, kad turkų armijos
tas turi būt taipgi jau at- saviškiems telegramą, kad
Kut-el-Amaroj pasiliko civi-, klausimą apie Rusijos karės sprogo ir tuomi pasibaigė ANGLAI TURI 3,577 AMU iįimtas,
imtas, nors Paryžius apie Į, jisai
ii cnt vvkcto
T?vmon
vyksta su Yču Ryman
katastrofa Mezopotamijoj ...
Kurie
planug
viliai
gyventojai.
J
NICIJOS FABRIKŲ.
visa scena.
I tai nieko ir nesako. Jis tik pas "šventąjį tėvą.” Teleneišvengtina. Didis kuni
bandė
iš
apsupto
miesto
bėg

"Rusijai
būtinai
reikalin

Kokios
buvo
pasekmės
to
gaikštis Mikalojus taip gu
Anglijos amunicijos mi- isako, kad francuzai nuvarė.grama skamba taip:
ti,
tuos
turkai
nušovė.
Tas
gas Konstantinopolis,” sakė viso, ar francuzai išrūkę vo nisteris David Lloyd George i vokiečius atgal abiem Dou-į
„Konferencija atidėta.
driai įvedė turkus į spąstus,
kad išsigelbėt jiems jau nesą žmones nugąsdino ir paskui jisai. ”Iki Turkijos įsikiši kiečius paėmė jų pozicijas, pranešė parlamentui, kad . aumonto pusėm, į vakarus Sutikau Yčą, kuris yra najau niekas bėgti nemėgino. mo mes apie tai nesvajojom, ar ne, korespondentas tą už- j valdžia paėmė savo kontro- įr rytus, ir priėjo net iki I rju specijalės rusų parlavilties.
-Tokiu budu be kariumenės bet įsikišus jai šiton karėn tyli.
i”
’ lėn da
131..............................
amunicijos fab beaumonto kaimo.
Todėl mentarės delegacijos, pasiųŠKOTIJOJ 3 SOCIALISTAI |an->Iaj^rėJ°. ^a. maitinti
I
pasirodė, kad Konstantino
riką. Išviso dabar Anglijos manorna, kad jeigu fortas i S£OS į Londoną. Sykiu mes
polis ir jo pertakos Rusijai SAKO, VERDUNAS PULS valdžia turi savo kontrolėj da neatimtas, jis turi būt važiuosim į Paryžių ir RyNUTEISTI KALĖJIMAN. apie 6.000 pašalinių žmonių.
~
turi milžinišką reikšmę. Ir
BIRŽELYJE.
kur atlankysim popie3,577 ginklų ir amunicijos francuzų apsuptas ir ižoEdinburghe, Škotijoj, 11
Rusija
savo
pasieks,
nežiū

fabrikų.
liuotas.^
žiu
dėlei
Lietuvos reikalų.
gegužės 3 socialistai nuteis MOTERIS VEDĖ AIRIUS rint kaip ilgai karė nesitęs Pulkininkas Mueller, ka
Paryžius sako: mes pa-;Ą§ reprezentuoju Centraliriškas šveicarų ekspertas ir
I MUŠI.
ta kalėj;man užtai, kad kal
tų. Dabar yra geriausia ”Bundo” korespondentas UŽPUOLIMAS ANT AN
,4.?„PaPrast3
nį komitetą ir Ameriką. As
bino amunicijos darbinin Nušovė 6 savo žmones, kurie proga mums tą miestą pa
belaisvių.
”
GLIJOS.
tuoni nariai rusų parlamen
prie vokiečių generalio šta
kus Glosgovvo fabrikose
imti, nes su tuo sutinka vi bo, giliai yra įsitikinęs, kad
neklausė įsakymų.
Pereitoj sąvaitėj 3 vokie
tarės delegacijos oficijališstreikuoti. Šitą agitaciją
IŠSPROGDINO
AUSTRŲ
sos
sąjungininkų
valstijos...
”
čių
orlaiviai
buvo
nulėkę
kai atlankė Londoną. Yčas
Verduną vokiečiai paims.
Apie grapienę Markevi
jie varė kovo pabaigoje.
MINAS.
Miliukovas sako, kad da Sulyg jo nuomonės, kron- Anglijon ir metė keliasdelaikė paskaitą apie Lietuvos
čienę,
kuri
vadovavo
Dubli

Nuteisti: miesto mokyklų
bar
rusų
armija
daug
ge

šimts
bombų,
kurios
sprog

Rovno
pietuose
rusai
už

reikalus.
Durnos vice-preprinco
armijai
reikia
tik
ke

tarybos narys James Mc- no revoliucijonieriams, bu riau organizuota ir aprūpin
tiko
austrų
galeriją
minų
damos
daug
nuostolių
pri

Dougall metams kalėjimo, vom jau rašę pereitam "Ke ta, negu ji buvo šitai karei lių sąvaičių laiko, kad pa darė. Vieną orlaivį anglai ir tuojaus jas išsprogdino. zidentas Protopoff ir Vals
mokytojas James Maxton leivio” numeryje. Atvažia prasidedant, ir dabar jai to siekus savo tikslą. Rašyda nušovė žemėn, o du pabėgo. Persigandę austrai pradėjo tybės Tarybos narys Gurko
kalbėjo, išreikšdami veliji
metams, o darbininkas Jack vęs iš Dublino Amerikon da kių smūgių jau niekas neuž- mas iš Verduno fronto jis
bėgti.
mus, kad lietuviai sugrįžtų
tarp kitako sako: "Vokie
ktaras McAdam papasako
Smith net 18 mėnesių.
laisvon Lietuvon.
čių kariumenės pirmyn ėji PAPUOLĖ KALĖJIMAN
jo apie tą moterį daugiau duosiąs.
laukiama
didelių mas yra nepaprastai sunkus
Už GARBINIMĄ KA
ŠĮMET PASKANDINO
KARUŽA.
Tai nepapras- - Rusijoj
v
D
BELGAI MUŠA VOKIE smulkmenų.
671,500 TONŲ LAIVŲ.
ta moteris
Kuomet kitos “puolimų ant Rygos nuo ir todėl negali būt greitas,
RALIAUS.
Štai jums! Tautininkų
ČIUS AFRIKOJ.
jos seserįs-moterįs laike su- uszenuo ir nuo junų, sako bet negalima sakyti, kad jų Vokiečiai Belgijoj nuteisė
Iš Berlyno pranešama, partijos prezidentas važiuo
Belgų valdžia iš Havere’o kilimo ir namuose sėdėda-:M1I,,uk®vžs’ bet T’
veikimas
nepasekmingas. žydų rabiną Blochą 6 mėne kad nuo 1 sausio iki 1 gegu ja
popiežiui pantaplin pabu
v•
praneša, kad belgų kariume- mos lindo po lova, tai Mar- ^Aad R-V8OS vokiečiai ne- Iš to, ką aš mačiau ir žinau, siam kalėjiman užtai, kad žės šįmet vokiečių ir austrų čiuot.
Tai, kur eina surink
nė rytinėj vokiečių Afrikoj kevičienė apsirengus vyriš- paims.
aš sprendžiu, kad apie bir jisai surengė žydų pamaldas submarinai paskandino 671,- ti Lietuvos "autonomijai”’
r‘°’rnc
pradėjo mušti vokiečius ir ka revoliucijonierių unifor
želio vidurį Verdunas bus už Belgijos karaliaus svei 500 įtalpos priešininkų lai pinigai! Vieton autonomi
paėmė jau Kigalį. Belgams ma, prisijuosus prie šonų po AUSTRAI RUOŠIASI ANT jau vokiečių rankose, jeigu katą ir pasakęs, jog jisai ti vų.
jos. tautininkų lyderis par_______
AVLONOS.
čia teko viena vokiečių ka- revolveij, vedė revoliucijojie galės taip sistematiškai kįs, kad karaliaus šeimyna
vežš iš Rymo "benediktavoAUSTRAI I 3 DIENAS ! tų” rožančių.
nuolė ir truputis amunici nierius į mūšį. Ji visur buParyžiuje gauta žinių, atakuoti ir toliau, kaip ata neužilgo sugrįžš Belgijon.
NETEKO 25.000 KA
jos.
vo pirmutinė, vienok buvo į kad vengrų uoste Fiume su- kavo iki šiol.”
Mes klausėm d-ro Šliupo,
REIVIŲ.
Pamatysim gi, ar tas pra LOKAUTAS 77,000 DAR
tokia laiminga, kad ir tarp I mobilizuota 150 garlaivių
kaip jam tas patinka. Jis
SUMIŠIMAI ANT GRAI karščiausios ugnies kulip- j kariumenei ir amunicijai našavimas išsipildys.
BININKŲ.
Austrai giriasi, kad jie susiraukė. Nepatinka. Bet,
KŲ SALOS.
kos ją aplenkdavo. Ir aštri vežti Albanijon. Manoma,
Norvegijoj darbdavių uni nuvarė italus 5 mylias atgal sako, da nežinia,, kokiais
Ant graikų salos Samos ji, kaip profesionalis karve-:kad austrai rengiasi užpulti
Karalius supjaustytas.
ja paskelbė 77,000 darbinin Bet italai sako, kad per šitą motivais jis tenai važiuoja.
prasidėjo sumišimai. Delko, dys. Ji nušovusi šešis revo- j Avloną, didijį Albanijos uo- Danijos karaliui Cristia- kų lokautą. Laukiama di savo ofensivą į tris dienas Kokie motivai nebūtų, bet
telegramose
nepasakyta. liucijonierius, kurie bijojosi| stą, kurį dabar turi užėmę nui X-tam padaryta opera delių sumišimų, Kariume- austrai neteko 25,000 karei pantaplin juk vistiek reikės
Valdžia malšina sukilimą.
eit prieš kariumenę.
italai.
! pabučiuoti
cija.
vių.
nė daboja tvarką.
I

I
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ten pat po šonu, ir butų su
žinojus visą teisybę.
Bet
į jai tas nereikalinga. Vietoj
i to, ji prakaitavo po "vyriau
KATALIKŲ DARBININ sius" New Yorko bankus
KŲ „GLOBĖJAS.”
(!!!) jieškodama, koks ka
da
buvo pinigų kursas, o su
Kun. Kemėšio organas ai;
skina juozapinei draugijai radus nudžiugo: "Aha. su
(L.D.S.), koki šaunų "glo gavau!" Bet pasirodo, kad
bėją" ji turi apsirinkusi. nesugavo nieko. Ar dabar
ne sarmata?
Tik klausykit:
”LDS. yra darbininkiška
Kad ateityje tokių pilyorganizacija. Ji sutverta ant piškų išsišokimų išvengus,
katalikiškų pamatų. O kiek duotume tiems nekeno ne
viena katalikiška organizaci
L.Š.F. "globė
ja paprastai apsirenka sau rinktiems
kokį dangiškąjį globėją, apsi jams” iš "Vienybės Lietuv
renka sau globėją kokį nors ninkų” šitokį patarimą: Ne
šventąjį.
kiškit savo murzinų snapų i
”LDS. yra apsirinkus šv. Lietuvos Šelpimo Fondą,
Juozapą.
Ne bereikalo tai
buvo padaryta. Šv. Juozapas, nes jums už ji atsakyt prieš
Jus
kaip šv. Mateušo ir šv. Mor visuomenę nereikės.
kaus evangelijos mums liudi geriau žiūrėkit savo "beparja. buvo dailydė. Dažnai ma tyviškų” vyrų, kad jie ne
tome ir ant paveikslų šv. Juo padarytų taip su "gelbėji
zapą perstatytą dailyde. To mo” arba "autonomijos” pi
dėl amatninkiškoms ir darbi
ninkiškoms
organizacijoms nigais, kaip su T.M.D. kny
yra gražiausia apsirinkti glo gomis !...

Peržvalga.

SIŪLO KUN. KEMEŠIUI
500 DOLERIŲ.

GERA PASTABA MUSŲ
KORESPONDENTAMS.

I

Pavergtų Rusijos tautų atsišaukimas j pasauli.

Ginčai tarp "Kataliko” ir Oklahomos Aitvaras rašo
kunigų leidžiamų laikraščių „Laisvėje” apie stoką musų
priėjo prie to, kad argumen spaudoje žinių iš darbininkų | Pereitam „Keleivio” nu 'sunaikino turtingą kitą-syk šiandien, kuomet musų bro
liai, išskyrus tik vienus suo
tu jau nebeužtenka. "Kata ■ gyvenimo. Jo raštelis pa- Į meryje buvom jau rašę, kad • šalk
|<
0
_
i
iš
Berlyno
pranešama,
jog
Lenkijos
kančios.
mius, lieja už Rusiją savo
likas." kad parodžius visuo liečia daugiau musų L„
menei, kaip neteisingi ku respondentus, negu redak Švedijoj susitvėrusi pri "Mes, lenkai, nešėm ištisus kraują, valdžia paleido nuo
nigų daromi jam užmetimai, cijas, todėl mes ji ir per- spaustųjų Rusijos tautų at amžius morališkų ir fiziškų ryšio savo činovninkus, kad
pradėjo siūlyti savo "dvasi spaudinam kaipo pastabą stovų draugija ir kad ji iš kančių. Vienintelis rusų ti sunaikintų musų namus ir
škiems vadovams" pinigų, korespondentams. Ten ra siuntusi Wilsonui telegra kslas buvo panaikinti musų išardytų tautini gyvenimą.
mą, prašydama paremit pa , konstituciją ir užsmaugti
jeigu jie prirodys tai, ką jie šoma :
Badas, skurdas, mirtis.
”Ar musų spauda pradėjo vergtųjų Rusijos tautų ko politiškąjį gyvenimą. Val
ant jo rašo. Jisai sako:
džia nemėgino nė ant va i „Nesiskundžiant už sunai
"Kun. Kemėšis visur skel
šalintis nuo darbininkų, ar vą už išlikimą.
Dabar gavom daugiau ži landėlės Įvesti gyveniman kinimą, pagimdytą karės
bia ir rašo, kad 'Katalikas'
darbininkai nenori apie kas
Skundžiamės už
yra laisvamaniu laikraščiu.
dieninį savo skurdą, apie bo nių apie tą draugiją, o taip kad ir tos autonomijos, ku veikimu.
sų išnaudojimą ką nors pami gi ir turini to atsišaukimo, rią karės pradžioje vyriau- beprotišką pustymą šalies,
Čionai suteiksime kun. Keme
nėti? Rodosi, kad bus pas kuri ši draugija prisiuntusi
šiui gerą propoziciją:
sis armijos vadas buvo Len kokį rusų valdžia darė ty
kutinė priežastis. Musų lai
"Jeigu kun. Kamėšis daro
čia ; už Įgimtą norą plėšti ir
kraščiuose kitokių korespon Amerikos prezidentui ir ku kijai prižadėjęs. Ne vokie
dys. kad 'Katalikas' kuomet
Skundžiamės už
dencijų veik ir nėra, kaip tik ris buvo paskelbtas Skandi čiai, bet Rusijos valdžia iš žudyti.
nors rašė prieš tikėjimą, gy
apie balius, apie vyčių muš navijos laikraščiuose.
nė ar apaštalavo laisvamanyvarė dalį Lenkijos gyvento niekingą nepasitikėjimą sa
vo valdiniais, skundžiamės
trus ir t.t.
bę. tai suteiksime kun. Keme
Apskundžia caro valdžią jų Rusijos gilumon, kur da už jų išvaikymą, už pasmer
"Man rodosi, kad vieton ap
šiui arba jojo 'Darbininkui'
bar pusė milijono bastosi
rašymo balių, vieton vyčių
gyvais pinigais penkis šimtus
prieš visą civilizuotą
didžiausiam
skurde ir skau kimą jų badui, skurdui ir
muštrų, daugiau reiktų rašy
dolerių. Jeigu kun. Kemėšis
pasaulį.
mirčiai. Skundžiamės ant
ti apie darbus, apie darbinin
smuose.
to nepriparodys. tai liks me
Atsišaukimas
Į
prezidentą
ligų ir mirties, kurių auko
kų išnaudojimą, apie jų su
lagiu ir šmeižiku lietuvių išei
žydai.
mis be reikalo krito tūkstan
pratimą ir pažinimą savo rei Wilsoną prasideda šitokiais
vijoje.
kalų. apie kovą bei santikius žodžiais:
"Mes, Rusijos žydai, esam čiai nekaltų moterų ir vai
"Galop pakartojame dar
bėju šventąjį, kuris savo že
su darbdaviais, kaip jie rū
vieną savo paaiškinimą: Jei
"Žinodami, jog Tamsta, nelaisvėj, kokios nepripažįs kų. Negalim užmiršti to,
miškame gyvenime buvo a- PATARIA ATSISAKYT
pinasi unijomis ir tam pana Prezidente, esi prakilniausis ta nė viena tauta ant že- kad milijonai musų vientau
'Katalikas* polemikas veda su
matninku.
NUO KANDIDATŪROS.
šiai. Vertėtų rašyti, kur ga
kun. Kemešiu, tai jisai netu
"Džiaugkimės, mieli broliai
lima
gauti darną, o kur ne. žmoniškumo ir teisybės ap- į mės. Įstatymais draudžia čių iki šiol da randasi rusų
ri
omenyje
rašyti
priešais
vi

"Laisvė” rašo:
darbininkai ir mielos sesės
kur randasi darbininkų uni i ginėjas, kreipiamės Į Tave, ma mums lankyti mokyklas rankose, žinom tai gerai,
są kunigiją. Mes priešai vi
"Kiek mes pažįstame p. St.
darbininkės, jog danguje tu
Gyventi kad lupos jų užčiauptos
jos
ir kur nėra ' jų. žodžiu, I o per Tave ir i visus žmoniš ir universitetus.
sus
kunigus
neturime
nieko
Gegužį—pažįstame jį iš ge
rime tokį užtarėją, tokį glo
reikėtų
daugiau
rašyti
apie
ir
kovojame
tiktai
priešais
kumo
draugus,
Kad
supažin

galime
tik
paskirtose
vieto prievarta ir kad kentėdami
rosios pusės. Jisai yra gan
bėją. kurs globojo Dievo Mo
savo
kasdieninius
reikalus,
kun.
Kemėšio
darbus,
kurie
sumanus ir veiklus mainierių
dinus pasauli su tais var se ir kas sykis caro valdžia turi tylėti.
tiną ir patį Viešpatį. Išgany
apie vargus, išnaudojimą ir
unijos organizatorius; jisai; gręsia dideliu pavoju Ameri
gais,
kokius yra priversti stumia mus vis didesnėn ne
toją musų.”
darbininkų susipratimą, o ne
yra gana taktingas ir bešalis į kos lietuvių katalikiškai vi
kentėti
iš Rusijos kaltės mu laimėn. Kurstomos prieš Pavergtos tautos paversta
Džiaugkitės, mieli broliai
apie balius ir kitokius menk
seimų vedėjas. Užtai mes ger-1 suomenei. Musų pasielgimą
caro belaisviais.
ir sesės darbininkai, turėda biame jį. Ir tiktai todėl, kad iššaukia rūpestis katalikiškos niekius, kurie darbininkams sų vientaučiai. O vienkart mus barbariškos minios ir
visuomenės ateitim ir gero
mažai apeina.”
Tau, Ponas Prezidente, tar rengiamos kruvinos skerdy "žinom taipgi, kad Rusi
mi toki šaunų „globėją,”
gerbiame jį. mes prašytume
jo atsisakyti nuo kandidatu-| ve.”
kuris jau apie 2,000 metų
Mes nesutinkame su ta pininkaujant, kreipiamės i nės. Karei užėjus tūkstan jos valdžios pastovus papro
ros
į
S.L.A.-prezidentus.
Bet kolektvviški kunigu nuomone, kad apie balius, visas tautas, kurios dabar čiai žvdu išvaryta iš namu tys visuomet buvo keršyti
kaip miręs, senai į moli pa
"Ponas
.
St.
C
Gegužis yra protestai
— ’ prieš
’ 5 "Kataliką,” vyčių muštrus" ir tam pa įgyvena su Rusija santaikoj, ir tūkstančiai mirė sielvar- net ir giminėmis tų, kurie
virtęs ir tuo moliu gal būt
United Mine Workers
.
skelbė teisybę, bet išsisuko
orkers
j tilpusieji nesenai „Drauge” našius dalykus nereikia ra tikėdamiesi, jog teisybės ir toj.
sienos plyšiai kur-nors užnizatorius. Toj unijoj yra la
iš jos rankų, žinom, kad
kamšyti.
bai daug socialistų ir visa tos~ ir "Darbininke," aiškiai pa šyti. šitokie dalykai yra I[laisvės meilė leis joms su
Ukrajiniečiai.
Rusijos žodžiu daugiau ti
unijos dvasia yra socialistiš- rodė. kad visi kunigai Ke kultūrinė musų gyvenimo prasti, kad skriaudos musų
Šaunų "globėją” turi ka„Mums,
ukrajiniečiams,
talikiškos draugijos darbi ka. Unijos prezidentas White mėšio politiką remia ir su dalis ir ignoruoti jos negali turi būt atitaisytos. Mes, atimta teisėta musų savy- kėti jau nebegalima. Ži
balsuoja visuomet už socialis tinka su ja. Taigi „Katali
nom, kad niekados neužmir
ninkai, nėra ką nė sakyt.
ma. Bet kas link darbų, tai pavergtųjų tautų ir tikybi valdybė ir neprigulmybė. šime
tų partijos tikietą.
vargo, koki kenčia mu
i
Turint tokį „užtarėją" dan
"Tai kokioj dabar pozicijoj kas." kovodamas su kun. "Laisvės” bendradarbis'turi I nių susibendravimų atsto Musų bažnyčia likos panai sų žmonės.
Rusija nu
guje, kapitalistai tikrai mo
bus p. St. Gegužis, kuomet Kemešiu, kovoja ne vien tik tiesą ir iš tos pusės jo pa vai iš Rusijos, apskundžiam kinta ir net augštai išsivys
skriaudė
pavergtas
tautas
caro valdžią prieš visą civi čiusios tautos, skaitančios i
jo kandidatūrą į S.L.A. pre su juo, kaip jisai nori tai staba yra gera.
kės daugiau algos darbinin
ir pavertė jas savo belais
zidentus išstatė atžagareiviai išaiškinti, bet su visa ta ar
lizuotą pasauli.
kams ant žemės.
30.000,000 žmonių,
kalba viais. Ji prispaudė savo
iš tautininkų srovės? Tie at- mija, kuriai Kemėšis vado
Suomių skundas.
prašalinta iš mokyklų ir vie valdinius ginklo spėka ir su
KURGI PROTAS?
žagareiviški tautininkai yra' vauja. Todėl kila klausiJIEŠKO NEPAMETUS.
tai republikonai ir demokra
šojo
gyvenimo. Kilus šitai laikė jų pirmynžangą ant
„Mes,
suomiai,
apskun

Tūlas Kalvis rašo „Atei
tai. Jie yra kaip ___
socialistų, Imas, kaip bus, kada „KataAndai „Keleivyje” buvo
karei
visos musų apšvietos kelių desėtkų metų.
kovojančių unijistų piko leidėjas p. Tananevi- tyje” apie buvusią gegužinę džiam Rusijos valdžią už su
taip
ir
1
draugijos likos uždarytos ir
pasakyta, kad keliom sąyaiGręsia išnykimas.
priešai.
i čius nueis spaviednin
‘
‘ ?“ Ar parodą Bostone. Nupasa laužymą musų konstitucijos,' spauda visiškai panaikinta.
tėm prieš Vilniaus užėmimą
kuriai
prisiekdavo
visi
ca

i
„Tokiu
budu Rusija pati
"Padėjimas jų
:statomo
'
kojęs
savotiškai
apie
paro

nereikės tik jam už šitą paL.Š.F. buvo išsiuntęs Lietu
kandidato yra labai keblus. siulymą Kemešiui S500 ap- dos rengimą. iškraipęs kai- rai. Suomijos Įstatymai li Užėmus rusams Galiciją ir mus išsižadėjo ir toliaus
Išrodo, kad jisai turi būti lie
von $3,000 arba 6,000 rub
kos pakeisti Rusijos Įstaty Bukoviną, caro valdžia aiš- stengiasi varyti savo rusini
tuviškų republikonų ir demo eiti keliais 9 kartus apie ba- kuriuos faktus ir pamelavęs mais, kurie Suomijai visai ii kiai parodė piktą savo norą mo darbą, kad pavergtąsias
lių, bet vėliau tas siuntinys
apie dalyvavusiųjų lietuvių
kratų įrankiu... Ir ar p. St. žnyčią ?
sugrįžo. „Vienybė Lietuv
skaičių, tasai kalvis šneka: netinka. Musų autonomija persekioti tautini ukrajinie tautas būtinai išnaikinus,
Gegužis panorės juo būti?
čių gyvenimą. Daug žymių i Todėl ir šiaukiamės i Tams
ninkų” tatai perskaitė ir
"Bet keblumai tuomi nepa
NEPRIMATO.
"Žiūrint į tą dalyką, turiu jau baigiama naikinti, val
Ukrajinos patriotų likos už tą: paremkite mus kovoje už
pradėjo rėkti:
džia
musų
išardyta,
o
teisė

sibaigia. o tik prasideda. Po
pastebėti, kad tokis marša__
_____
_
_____________
„Vienybė
Lietuvninkų
daryta
kalėjiman ir tuojaus išlikimą.“
”Ką gi tas reiškia? Skainas St. Gegužis turės įsivelti i
vimas po raudona vėliava jai ir valdininkai, ištikimi
į taip vadinamą lietuvišką po-: nė kaip negali Įžiūrėti pas
< tytojai, įstėmykite.
Jei tas
rusinimo Kas pasirašė po atsišaukidaugeliui darbininkų, dirbtu savo šalies konstitucijai, už pradėta varyti
siuntinys sugrįžo, tai jis jokiu
litiką. Suprantama, jisai eis lietuvius progreso. Ji klau
vėse. kenkia. Jie nutėmyt.i daromi rusų kalėjimuose ar darbas.
mu.
budu negalėjo būti išsiųstas
su tais atžagareiviais iš 'Lie- ' šia:
■•- ■
bosų negali gaut dirbtuvėse ba tremiami Sibiran.
Po tuo atsišaukimu pasi
Muzulmanai.
anksčiau kaip 5 savaitėmis
tuvos,’ kurie ji remia, už jį
atsakančios vietos, kad uždir
"Ar pagimdėme nors vieną
prieš Vilniaus puolimą. Vil
agituoja. Koks gi tuomet bus
rašė
sekančių tautų atsto
bus
didesnę
algą,
iš
kurios
bu

Priespauda
Pabaltijos
„Mes, Rusijos muzulma
naują kultūrinę organizaciją?
jo. Gegužio, padėjimas uni
nius gi puolė 19 rugsėjo. Tai
tų galima žmoniškiau pragy
vai:
Ar išsidirbo nors vienas gekraštų.
nai, skaičiuje 25 milijonų
gi jie galėjo išsiųsti neanksjoj? Nenoromis pirmeiviš niališkesnis žmogus? Ar lai
venti.
Lietuviams vertėtų
Suomių: advokat. Monni
„Mes, Pabaltijos provinci žmonių, skundžiamės dei
čiau rugpjiučio 16 dienos.
kiems unijos gaivalams prisi
atsižymėti kitokiais budais,
kraščiai pasigerino? Ar su
Įvairiausiais Zilliacas, fabrikantas Saeis šnairuoti į p. Gegužį, ne tvėrėme bent kiek kooperaci
Delei šito dalyko mes telefo
suprasti Amerikos gyvenimą, jų gyventojai, kurie per priespaudos.
nu klausėme vyriausių Ne\v
noromis prisieis peikti jį, kai jų. ar pasistumėme nors kiek
kalbą, mokėti amatų ir dirb šimtus metų buvom ištiki budais draudžiama mums muel Sario ir baronas F.
Yorko bankų apie tų dienų pi
po politikierių. Pasekmės iš
tuvėse negirtuokliauti ir t.t. miausi* valdiniai, neturim pildyti savo tikybos apeigos. Kropp, stambus žemės savi
demokratiškume?”
niginį kursą, ir pasirodė, kad
to bus labai liūdnos dėl p. St.
Tuomet bus laimingi ir page konstitucijinių teisių. Tarp Žemė atimta iš mus be jokio ninkas ir politikas.
Gegužio,
kaipo unijos
vadovo. Jai rodosi, kad nieko parugpjiučio 16 d. reikėjo už 100
rins savo būvį.”
—
- -- gyventojų nuolatos yra kur- atlyginimo ir išdalyta val Latvių: žemės savininkas
Ta viską reikia permatvt i kasaus pas mus nėra.
Tuo
rublių mokėti §38.50, o jau
Kaip matot, darbininkai §toma neapykanta. Karėsi džios numylėtiniams. Su iŠ. Broedrich ir visa grupė
dabar ir išanksto
i
atsisakyt' tarpu yra pas mus ir kulturugpjūčio 29 d. kursas buvo
••
’
*
—
u;,.
neturėtų
dalyvauti tokiose metų rusų armija išplėšė ir laikyta musų kulturini vys iš Šveicarijos.
nuo kandidatūros.”
_
_ ir gabių
§35.00 už 100 ’ rublių ir vis
rinių organizacijų,
puolė iki ant galo dabar neap
Rėkia pripažinti, kad pa- žmonių pradeda atsirasti, ir demonstracijose, kur neša- sudegino musų sodybas, o tymąsi ir visos toje linkmė Lietuvių: d-ras šaulys,
sistojo ant tarp 31 ir 33 dola- tarimas gana sveikas.
■ kooperacijos tveriasi, ir lai- ma raudona vėliava, nes tas daugelis musų žmonių be jo- je pastangos karės metu už Lietuvių Dailės Draugijos
rių už šimtą rubių. Taigi, jei
Taigi ki0 pamato nuteista kalėji draustos. Teisybė nustojo pirmininkas A. Žmuidzina
! kraščiai žymiai gerinasi. bosams nepatinka,
siuntė 5 savaitėms prieš Vil
„NAUJIENOS” BUVO
vičius ir inžinierius S. Kai
sulyg
„Ateities
”
kalvio
nuo mam
Tik viena „Vienybė Lietuv
mums gyvavus.
niaus paėmimą ar bent apie!
PATRAUKTOS
I
rys.
tą laiką, tai turėjo pasiųsti ne
ninkų” eina vis netiktu. Bet monės išeina, kad darbinin
Latviai.
Gruzinai.
TEISMĄ.
kai
ir
prie
unijų
negali
pri

6.000 rublių, bet apie 7,700
ji nedaug musų gyvenime ir
”Mes, latviai, inešam skun „Mes, gruzinai, skaitlin Lenkų: durnos atstovas
rublių rokuojant kursą 39 dogulėti.
nes
tas
da
labiau
ne-1
M. Lempickis ir rašytojas
rašo,
kad
dėl
i
reiškia.
„Dilgėlės”
dą
už sunaikinimą musų pil giausia tauta ant Kaukazo/ W.
iarius už 100 rublių.
Taigi
patinka
bosams,
negu,
gegu;
Sieroszevvskis.
zeceriu
unijos
kur dingo i.700 rublių tik nuo lietuvių
nai išvystytos auklėjimo sis liuosu noru padarėm anuo Žydų
žnė
demonstracija.
Strei

pirklys ir filantro
Naujienos” buvo patrauk I KLERIKALAI PERSI
to vieno siuntinio?”
temos. Nors per daugeli met su rusų valdžia sutar pas L. Davidson
kuoti
ir
reikalauti
daugiau
ir advoka
GANDO.
Reikia pasakyti, kad „Vie tos teisman:
metų mes duodavom Rusi čių. Dabar visos jos sulau-j tas S. Zabludovvskis.
algos,
trumpesnių
darbo
va

"Alied Printing Tradęs Chi Klerikalai pamatė, kad
nybė Lietuvninkų" jieško tų
jos valdžiai nemaža narių, žytos. Musų dinastija, ne
cagoj
patraukė 'Naujienas’ tautįninkų fondas gali prisi landų ir geresnio su darbi
1,700 rublių visai jų nepanors sutvėrėm latvių legijo- prigulmybė, musų bažnyčios . Ukrai jiniečių: rašytojas
Į teismą už vartojimą Lietu
ninkais
apsiėjimo
taipgi
ne

Dmytrio Doncovas ir visa
metus.
Šiomis
dienomis
vių Zeceriu Sąjungos ženklo dėti prie L.Š. Fondo, ir per galima, nes tas baisiai nepa nus Rusijai ginti, didesnė ir visos musų tautos Įstaigos; ukrajiniečių grupė iš Švei
„Keleivio” redakcijon buvo
(labelj).
Tas esąs kopija sigando. Nors po Brookly- tinka bosams.
latvių tautos dalis šiandien panaikintos. Laisvi musų carijos.
Allied P. T. 'Naujienos’ pa-jno
__ "koalicijos” musų „dešiapsilankęs L.Š.F. iždininkas
likos
išvaryta iš savo namų ūkininkai išvaryti iš žemių,1 Totorių: mohometonų ba
Kurgi „Ateities” kalvio ir skurdžiai
sisamdė advokatą.
Jos liko nieji su „viduriniais” išsip. Šidlauskas ir j'isai apie
žūva Rusijos gi kad padarius vietos, rusų
be bausmės.”
žnyčios viršininkas Abdul
■ plūdo, bet Kemešiui vistiek protas ?
tuos pinigus paaiškno ve
lumoje.
mužikams.
1905
—
6-tais
me

Vietoj demonstravimo
Rahio Ibrahim, leidėjas Aga
„Laisvė” taipgi turėjo dėl nesinorėtų, kad tautininkai
ką:
tais musų šalis likos bėgė-I Oglv Ahmed Bei, leidėjas
Lietuviai.
darbininkų
vienybės
ir
tarp

"Lietuvos šelpimo Fondas tos unijos nesmagumų ir susiartintų su socialistais.
diškai išpustyta, o musų mo
buvo nutaręs išsiųsti Lietu vos tik neatsidurė teisme. Mat jis supranta, kad tuo tautinio solidarumo, tasai
"Mes. lietuviai, apskun- teris, neišskiriant net da- j Akčura Ogly Jusuf ir medi
von 6.000 rublių, tik ne sykiu, Paminėjus "Naujienų” bylą met susidarytų prieš kleri kalvis norėtų kitaip „atsi džiam Rusijos caro valdžią
profesorius Hussein
vatkų, rusų kareivių išgė- cinos
bet dalimis. Liepos 30 d. pe
žymėti:"
pažinti
Amerikos
Sade.
už
sunaikinimą
musų
tau

kalus stipri opozicija. To
reitų metu išsiųsta Vilniun ji rašo:
dytos. Kilus dabar karei
"Gerai,
kad
bylą
išlošė,
bet
dėl
jis ir vėl pradeda šipso- gyvenimą, išmokti anglų tos savystovvbės ir užslepi- geriausi musų tautos kūno : Gruzinų: Mikolas de CeJono Vileišio vardu 3.000 rub.
su ta Lietuvių Zeceriu Unija
kalbą, mokytis amatų ir t.t. mą musų šalies vardo. Ne
reteli, rašytojas ir moksli
Sulyg tuolaikinio pinigų kur
nariai tapo išvaryti ir kraš ninkas.
vis-tiek yra keblumų. Keb tis i tautininkų pusę, ir vėl Na, o argi gegužinės šven
so už tuos 3.000 rublių užmo
žiūrint
visų
prižadėjimų
lie

lumų dėl unijos turėjo ir 'Lai pradeda juos girti, ir vėl ai tės apvaikščiojimas nuo to
tas sunaikintas. Daugiau
kėta 81.002 ir 15 centų per
tuvių katalikų bažnyčios va kaip 50,000 alkanų, nuogų
škina,
kad
jiems
būtinai
rei

svė,'
kuriai
vos
tik
neprisiėjo
siuntimo lėšų.
Pinigai te
&~
ru iš mus atimamos ir ati ir nusiminiusių musų žmo
atsidurti teisme.
kia .susivienyt su klerika draudžia?
čiaus Lietuvos jau negalėjo
 VISGI NEIŠAIŠKINO.
Negalima
stebėtis,
kad
y"Musų
zeceriu
unijos
virduodamos
rusų
dvasiškijai.
lais.
Vienybė
galinti
Įvykti,
pasiekti ir šįmet apie naujus
šininkai turėtų nors kartą tik tautininkai turi prižadė ra da tokių kalvių, kurie Visos musų pastangos ap- nių išvyta kraštan svieto
Mes buvom paprašę iš
metus jie sugrįžo.
Sugrįžo
išnykimui.
pranešti, ar jų unija bus kataio
išvirkščiai
savo
klesos
„Ateities
” paaiškinimo, kaip
visi 3,000 rublių, bet kadangi
švietai
ir
mokslui
platinti
„krikščionybės
da nors pilnateisė, ar tik šiaip ti gerbti
Varas
ir
prievarta
linkui
reikalus
supranta,
bet
rei

dabar rusiškų pinigų kursas
ji
mano
apie
a.a. Povilą Vi
yra draudžiamos ir lietuvių
jau savotiškos rūšies miela- principus” (pripažinti kuni
yra nupuolęs da žemiau, tai
valdinių.
kia
stebėtis
iš
laikraščio,
ku

šinskį,
ar
sulyg
jos nuomo
kalbai grasina išnykimas.
širdvstės įstaiga.”
gijai viršesnybę).
už juos gauta jau tik $967.50.
O tūli „veikėjai” nesenai Bet kodėl tat klerikalai ris turi pretensijų būti ne Kiekvienas, pas kuri atras „Rusija, vartodama ant nės jisai buvo socialdemo
Reiškia, būnant tiems 3.000
rubliu kelionėj ant ju nupuo da kėlė triukšmą, kad „Ke nenori gerbti laisvamany- va darbo žmonių rekalų ap lietuvių kalba spausdintą savo valdinių varą ir prie kratas, ar ne. Vietoj atsa
lė $34.50.”
leivis” "nepripažįsta” lietu bės? Kodėl klerikalų Įsiti gynėju. o skelbia tokias „te maldaknygę, gali būt išsiųs vartą. panaikino visas ne- kyti i tą paklausimą, „Atei
Kaip matot, „Vienybė Lie vių zeceriu „unijos.”
Gal kinimai turėtų būt geresni, orijas" savo skiltise be jo tas Sibiran arba pasodintas prigulmybės teises ir užnuo tis” dabar nurodo mums vi
kalėjimam Didesnė musų dijo individuali tautų gyve są eilę knygučių, kur galima
tuvninkų” pati nežino, ko dabar jie pasimokins, kad negu Įsitikinimai laisvama kių pastabų
žemės dalis buvo konfiskuo nimą. Rusijos valdžia vi pasiskaityti apie politikos
kių ”1,700 rublių” ji jieško. neištyrus dalyko kelti triuk nių ?
Laisvamanybė yra
partijas. Gerai, kad „Atei
ta
ir išdalyta rusams arba suomet bruko *••1pavergtoms
Jeigu ji taip rūpinasi L.Š.F. šmus yra nenuoseklu. Iki bent nauja idėja, o "krikš Kad višta gaidžiu negie
1
•
•
Vi

tis
” pasirodo žinanti tų kny
tautoms
savo
tikybą
ir
siunčiamais pinigais, ji ga-! šiol šita unija nebuvo da le- čionybės principai” jau se dotų. patartina nukirst jai liko valdžios savastimi. Da
Įėjo kreipties Į L.Š.F. sekre- gališka. Tik dabar manoma nai atgyvenę savo amžių da vuodegą iki galvos ir išvirti bar rusų armija prievarta suomet stengėsi laikyti tas gučių vardus, bet mes jos to
išvarė daug musų žmonių ir tautas tamsybėje. Net ir visai neprašėm.
toriatą, kuris randasi jai ją užregistruoti.
sriubą. Tikrai pagelbės.
lykai.
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Už pagarsinimus nei redakci MONTREAL, CANADA.
ja, nei administracija neatsako.
Apsileidimas.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
Turbut niekur kitur lietiems už maža pinigą apgarsini
tuviai
pirmeiviai taip neapmus netikėti ir pinigą nesiąsti
nepersitikrinus jąją žadamais sileidę kain
kaip pianai
čionai ilontreaMontreaI
...... tatai
daiktais. Dažniausia tokie skel le.
Nesmagu yra
bimai esti tik pigi apgavystė ir
viešai skelbti, Ibpt kitain
iš negudrią žmonią pinigą vi
mudu miegalius
iiiicfcaiiud turbut
lUiUUl neIltrmusų
liojimas.

! naujų narių, rodėsi, viskas
AMSTERDAM, N. Y.
Inkvizicija 20-tame amžuje. eina gerai. Perorganizuotą

NASHUA, N. H.
Prakalbos gerai pavyko.

3

Kas miimc račmnn
lllUUIb rdMJmd.

ln3 "Broliai sukruskim” ir
smuiką pritariant sudainuo
draugystę
užvardyta
"Lie

damas "Karvelėli, paukštu
Nuo keliatos metų čionai
Gegužės 14 d. atsibuvo
Montello, Mass.— Čionai žėli." Ant galo buvo pra
! gyvavo lietuviu uraug.jeie,
draugijėlė, tuvos Sūnų ir Dukterų.” Iš prakalbos, surengtos naujai
rinkta naujus viršininkus,
kun b“v0. kaul“ , Kerkl<ie iždininku pasiliko senosios susitvėrusios LSS. 192 kp. susitvėrė L. T. Sandaros kalba apie baisų padėjimą
Kalbėjo F. J. Bagočius apie kuopa, iš kelių širvydinių musų brolių tėvynėje. Jų
1 vietos kunigui todėl, kad sadraugystės
iždininkas.
Bet
karę
ir socializmą. Tik gai ex-socialistų, ir 7 d. gegužės sušelpimui suaukauta $8.00.
vo konstitucijon neįrašė vištai
netrukus
senosios
drau

duramzio
šventos inkvizicila, kad kalbėtojas labai surengė prakalbas. Kalbė Čia nutarta parinkti aukij
• • .
gystės
nariai
sukėlė
tikrą
galima iš miego pažadinti. į°.s Astat?mo’, verčiančio ti revoliuciją prieš L.S. ir D. trumpai kalbėjo apie socia jo vietinis ex-soc. J. Palio ir nuo nedalyvavusiųjų polietuvių. Drg. J. Mar
Reikia parodyt juos visuo kinčiuosius leisti kunigams draugystę — net ir tie, ku lizmą. Mat skubinos išva nis; iš publikos girdėjos bal kilyje
tišius
surinko $12.75. Viso
daryt kratą žmonių sąžinė
žiuot į Lawrence, pertai pri sai: "Kam veidmainiauji,
menei,
gal
susigėdins
ir
stos
rių
mokestįs
buvo
užsivil

KORESPONDENCIJOS darban kaip ir kiti.
Potam kalbėjo pasidaro $20.75, kuriuos ir
siėjo pert raukt nepilnai už sustok!”
I -je. Iš tos šv. inkvizicijos liei kanos 20-tam šimtmetyje kusios, daugiaus pradėjo baigtą kalbą. Pertraukoj "Ateities” red. Rimka; jam pasiuntėm L. S. Fondan.
Tokioj lietuvių kolonijoj, kunigijai susidaro gausus šaukti: kaip dabar čia gali kalbos 7 metų mergaitė K. kalbant, iš kelių šimtų klau Reikia paminėti, kad vie
PHILADELPHIA, PA.
kaip Montreal, kur gyvena
mums už akių užlįsti tie cisytojų paliko tik keliatas tos lietuviai nuo karės nu
Biznieriai suardė kun. Moc mažiausiai du tūkstančiu pelno šaltinis. Taigi ir mū cilikai? ”Išnaikint tuos be Berukščiutė labai puikiai
siškis grašiagaudis nuo 6
padeklamavo porą eilučių: desėtkų. Girdi, į Sandarą kentėjusių pašalpai jau sulietuvių, beabejonės, randa metų visokiais budais dar dievius!” Tai visas jų ar- "Kur tavo tėvynė” ir "Kur gali šlietis laisvamaniai, ka aukavo 40 dolerių, o Petro
kaus prakalbas.
Nedėlioj, 14 gegužės, kaž si nemaža ir "pirmeivių.” bavosi, kad draugijėlės kon gumntas, kokį tik jie gali imtynės nesiliauja.” Taip- talikai, socialistai. Sulyg nės Barčaičiutės pašalpai
kas padavė man plakatą. Bet kame tas pirmeivišku- stitucijon butų įdėtas para- pavartot. Naujos draugys pat drg. M. Kepenis gerai jų nurodymų, Sandara sto suaukavo virš $30.00.
Už
Žiuriu: kun. Mockus kalbės. mas? Pirmeivis tik ir gau frafas. reikalaujantis iš na tės iždininkas S. prasišalino, sulošė monologą "Penkioli vės "traicės" vietoj. Paden tatai reikia tart jiems ačiū.
Nieko nelaukdamas, uzsimeužsime- na
■Nieko
. sau vardą
. . _ nuo to, kad rių eiti kasmet išpažinties— nusinešdamas su savim visą ka dienų pragare.’’
P. ir E. Vinčaičiai.
gimui lėšų surinkta $1.29.
tęs tėvo švarką, drožiu į sve- visuomeninį darbą stumia ir, suprantama, nunešti ku iždą taip, kad net prakalbų
Prakalbos gerai pavyko: 29 balandžio, vietos katali
tainę, kur buvo pažymėtos pirmyn ir dėlto pats eina nigui 6 dol. už kvitelę, kad iškasčius komiteto nariams žmonių prisirinko virš 400 kai turėjo balių su bažnyti D
*
prakalbos.
Apie svetaine progi eso keliu. Kame gi sąžinėje krata atlikta Su-1i prisiėjo apdengt iš savo ki- ypatų; nuo karės nukentė niais
"žaislais,” pastatė
prisirinkę per pusę skvero musų montrealiečių darbas Santama j0 *itas siekis!jšeniaus. Tokiu budu dabar
kryžių,
būrys moterų apsi Kun. M. X. Mockaus marš
jusiems
surinkta
aukų
$60.
žmonių iš vienos ir kitos pu- pažangos ir kultūros labui? „eiabai leįgįa jam buvo at-1I turim net dvi draugystes to
rėdė
baltais
rūbais, klupinė- rutas Rytinėse Valstijose.
sės. Žmones stumdydamas Apie mūsiškių pirmeivių | siekti Draugijėlė susidėjo paties vardo: "Liet. Sūnų,’ Atsiminus, kaip nashuečiai
suvargę laike 6 mėnesių damos giedojo "šventas”
pradėjau grūsties į svetainę,!darbus
iš apsišvietusių
apsišvietusių žmonių, kuku-|’ antra — "Liet. Sūnų ir Du- streiko, tai ši jų auka yra la giesmes. Gal virsta į sala- Šiuomi pranešame visiems
svetainę, garbus visai nebesigirdžia. -jg
kad galėčiau daugiau išgirs- Į Pasak\ 1s gal, kad. mes
dar- r*je kunigo
kunjg0 keiksmų ir grąsi-|
grasi- į kterų.” Pirmoji didžiuoja bai didelė. Garbė užtai na- veišius ?
kun. Mockaus maršrutų se
uLJknf"
ti prakalbų. Vos tik užkė- buojames, tik savo darbais į nimų nelabai pais0
si, kad skaitlingesnė nariais shuečiams.
Gegužės 28, LSS. 17 kp. kretoriams, kuopoms ir
liau koją ant slenksčio, žiu- laikraščiuose
nesigiriam.
i (nors neviršija skaitlinės 25 Prie LSS. kuopos prisira bus prakalbos.
naivus,
iidiucd
n.c- draugijoms, kurie surengėt
Kalbės "Ke
Rengiamos prakalbos ku-! narių), antroji draugystė
riu, policistas stovi prieš Aš galiu pasakyti, kad tie
šė 8 nariai. Kaip matos, tai leivio” ]red. S. Michelsonas, ar da teberengiat kun. MocA
mane ir sako: "Negalima darbai jau geriau užtylėti, nigą varė iš proto. Jis dėl susideda iš 14 narių ir gėri- nashuečiai progresuoja.
Taip. 'kaus prakalbų maršrutus,
7 vai. vakare.
eit i vidų, šiandien prakal- negu skelbti, nes jais paši to saikino visus sau paklus si savo veiklumu. | kelis Puiku! Korespondentas.
!kad kun. Mockus kalba jau
nų nebus. Lietuviu kunigas girii nieks negalėtų, neno- niuosius prieš tą draugiją, mėnesius savo gyvavimo su
Dorrisville,
III
—
Siunčia-Į^tas
mėnuo, blaškydamas
sulaikė prakalbas.” Dar ne- rėdamas sulaukti, kad gėda šmeižė ją ir persekiojo kaip rengė trejas prakalbas. Su
SCRANTON, PA.
”
Keleišalin
prietarus
ir
skleisdame nuoširdų ačiū
1• j
•
• a
i tik jis mokėjo ir įstengė. rinko $47.25 aukų dėl karės
•
norėjau tikėti, bet pama- akis jam svilintų.
Netikę musų papročiai.
__ už
piršlybas, kurio dė- ;mas tarp lietuvių apsvietą
V1U1
1
Draugystė
pobiskį
pradėjo
čiau, kad svetainėj tamsu ir! Negalima lyginai sakyti, mažėti. Kad išardžius drau- nukentėjusių. Surengė du Vienas iš netikiausių pas ka apsivedėm ir esam lai- parduoda darbininkišką iipolicistas kiekvienam paša- kad neturime spėkų, kad ; gijelę, kunigas paskelbė ba- pasilinksminimo vakarėlius, lietuvius papročių bene bus mingi. Per
ir naikina juodo. v* ''Keleivio
-v— • — v ” tar- 'teraturą
ko, kad prakalbų nebus., ką-nors visuomenės naudai Į žnyčioj, kad "lietuviams rei nuo kurių atliko pusėtinai tas, kad be svaigalų nepra pininkystę susipažinau su sios Romos armijos įtekmę
Žmonių prie svetainės kas veikus. Ir tuo savęs pateipelno, kas priduoda mums leidžiama jokie svarbesni savo drauge M. Barauskiu- I visuomenėje. Jo darbas yra
kart vis daugiau ir daugiau sint negalima, nes tokius kalinga lietuviška svetainė. daugiaus energijos toles .šeimyniški nuotikiai. Gir- te. Tiesa, buvau po pajieš- 'gana sunkus ir jam nemaža
Kad jis žinąs gerą vietą, kur niam veikimui, o senosios
renkasi. Klausinėja vienas darbus, kaip bažnyčios pa namus
Įtuokliauja gemant, girtuok kojimu pasirašęs P. L. Ran- pavojingas, reikalaujantis
nupirkti." Ir sekan
tikro pasišventimo ir liūto
kito, kas čia pasidarė? Vie- statymas, mes lengvai nu- čią dieną
draugystės
nariai
vis
nenu

nupirko tą namą, stoja šaukę: "Mus daug.” liauja vedant, girtuokliau kevičiaus vardu, ką dabar drąsos. Bet kun. Mockus
ni keikia rengėjus, kiti ku- veikiame, ir džiaugiamės, kuriame minima
ja ir mirštant. Girtuokliau randu labai negeru dalyku.
draugijėlė
nigą, treti gi policiją, bet kad įsikūrėme sau įstaigą arba kliubas samdėsi
Prisiminus
pasilinksmini

jama ir religiškas šventes Patarčiau visiems vaiki žengia pirmyn, pilnas ener
sau
nei vienas nežino, kame da savo vergijai palaikyti. Bet kambarius.
mo vakarėlius reikia tart švenčiant.
nams rašyties pilnai tikru gijos ir drąsos, šviesdamas
Kunigas
jau
lykas, kad tas prakalbas su tiek to su Katalikais. Turi džiaugėsi, kad dabar kliu papeikimo žodį Westfield'o
Amerikos lietuviai gir savo vardu, nes apsivedi- teisybe ir parodydamas die
laikė.
me gana nariais skaitlingą bas turės pakrikti, netekes kun. Vasiliauskui, kuris per tuokliavimo dienų skaitlių I mas nėra joks piktas dar nos šviesoj kunigijos ir jų
Nieko nepešęs einu sau ’kliubą. susidedantį iš apie nepairs, bet galima laukti, savo pamokslą apšaukė L. da padaugino: gavę už dar bas, bet rimtas ir svarbus mokslo tikrą išvaizdą. Ne
namo spjaudydamas ant sie 400 narių, valdomą ex-so- vietos susirinkimams. Ku S. ir D. dr-stę "baisiai be bą užmokestį (pėdę) tai jau dalykas. Mano gyvenimo nusigąsta jis teismų, nesi
nų iš to piktumo. Ant kam cialisto. Kas gali sakyti, nigas, kuris nuolat bara sa dieviška,” pripasakojo savo būtinai reikia pasigerti. draugė, kuria šiandien aš baido juodašimtiškų užpuo
po sustoję keli vyrai kalba kad kliubas nesidarbuoja ? vo parapijonus, kad eina parapijonams, koks tai di Tas piktas paprotys yra mu džiaugiuosi, irgi nelabai no limų ir nepaiso šmeižimų,
si apie prakalbų neįvykimą. Kaipgi? Juk kas antrą su- pirkti pas žydus, nors buvo delis nusidėjimas prieš die sų visuomenėje kaip kad rėjusi tikėti mano pajieško- kuriais prikemšama tauti
Aš tuoj sustojau ir ausį at batvakarį rengia šokius ir galima daug geresnį jiamą vą, kada eina ant baliaus ne kroniška piktligė. Vaistų jimo gerai intencijai. Mat ninkų ir klerikalų laikraščių
sukęs klausau. Vienas iš jų girtuokliavimus. Didvyriais nupirkti nuo lietuvių, pirko siklausęs kunigo (mat ke nuo jos, rodos, kitokių ir nė yra daug vaikinų, ką tik puslapiai.
sako: ”Buvo taip: Išgir skaitomi tie, »kurie išgeria nuo žydo, kur buvo lietuvių liatas merginų ir vaikinų ra, kaip vien tik apsišvieti- juokus sau daro pajieškoji- Buvau jums pranešęs,
mais, kas ištikrujų neturė kad šis kun. Mockaus pra
dom, kad pakeliui važiuoda 40 stiklų raugalo ir nepasi kliubo kambariai. Visiems i atvažiavo ant baliaus be ku . timas.
geria.
Ir
kas
į
kliubą
atė

tų
būt. Pajieškot merginos kalbų maršrutas apims 6
nigo
Vasiliauskč
pasporto).
mas sustoja Philadelphijoj
likosi aišku, kodėl jis tatai
Pastaromis dienomis čia
jęs
negeria,
tas
kliubo
kam

ar
vaikino apsivedimui ap valstijas, susidės iš 90 pra
Jonas Džiarvis. pas mus tūlas dievobaimin
Mockus.
Lietuvių keliau
darė. Kunigui nedaug iš to,
bariuose
negeistinas
sve

jantis knygynas sumanė su
buvo, nes žmo
gas katalikas — aišku, kad linkybės daugelį iš musų kalbų, surengtų 30 draugi
Taigi darbuojamės, Į džiaugsmo
rengti jam prakalbas. Tuoj čias.
LANVRENCE, MASS.
nės jo darbu pasipiktino ir
ir tamsus žmogelis — gavęs verčia. Linkime, kad visi, jų. Dabar turiu pasakyti,
ar
ne?
pasamdėm Lietuvių Tautiš
neužsiganėdina jo nupirktu Musų kultūros darbai.
sunkiai anglių kasyklose už kurie teisingai jieško sau kad prakalbų skaitlius pa
ką svetainę, išdrukavom Negalima pamiršti ir mu namu. Kliubas dėlto visgi !
dirbtą mokestį, visupirma draugų, rastų juos per "Ke sidaugino net 4 kartus.
Nedėlioj,
geg.
7
d.
Lietusų
socialistų.
Tie
pilni
ge

plakatus, gavom iš policijos
kad da ir sustiprės, nes kas
pats gerai pasigėrė, o eida leivį” ir džiaugtųsi sura Kalbėtojui paėmė nemažiau
- I viu socialistų kempės ben- mas namo da pasiėmė pusę dę, kaip mes džiaugiamės. 3 mėnesius iki apvažiavo vi
leidimą ir viskas jau buvo rų norų, tik bėda, kad už ką sėja, tai tatai ir pjauja.
Vietini* drove statė scenoje veikalą galiono geros degtinės. Mat
gerai. Ketverge. 11 gegu silikęs da pas juos ir tas no- i
Al. ir M. Raugeliai. sas vietas, kur buvo jam
prakalbos surengtos Penn’
["Du
Broliu."
Vakaras
vi

ras,
kad
darbą
kas
kitas
už
’
žės, Lietuvių salės bendro
žmona laukia pasidaugini
sylvanijos
valstijoj. Kai-kuvės buvo susirinkimas. Ten I juos atliktų.
Radynoms Pittston, Pa.— Čia randa
SPR1NGFIELD, MASS. sais atžvilgiais puikiai nusi mo šeimynos.
sekė. Publikos buvo pilna reikia "saldžiosios."’ Juk si keliatas lietuviškų drau riose vietose kalbėtojas tu
Kaipo pavyzdį turime iri
pakelta klausimas, ar gali
Kur
tik
randasi
būrelis
lie

svetainė ir vakaro rengė žinome, kaip gimus kūdi gijų ir kuopų. Didžiausia rėjo kalbėti po 4—5 kartus,
ma duoti svetainę socialis iš 1-mos gegužės šventės aptuvių,
ten
apsireiškia
lietu:
jams lieka gražaus pelno.
tams ir laisvamaniams? ' vaikščiojimo. Kuopa auka
kiui kaiminkos ir kaimynai jų tarpe S.L.A. 7-ta kuopa, i Dabar jo maršrutas baigia
viškos
dvasios
judėjimas:
Veikalas sulošta puikiai. lankosi, suprantama, ne turinti virš 2-jų šimtų na si New Jersey valstijoj. Ne
Nutarta duoti visiems, kas vo 5 dol. plakatams atspaus
tveriasi
draugystės
su
įvai

Paskutinė
1-mo akto scena I gimdytojų džiaugsmu pasi rių. Turtingiausia iš drau trukus apvažinės New Yor
tik ją ims, bile tik pinigus dinti, kad išgarsinus gegu
riais
tikslais
ir
uždaviniais.
publikos daugumą sujudino džiaugti, bet "saldžiosios” gijų yra Simano Daukanto ko valstiją, iš čia keliaus
mokės. Po susirinkimo kaž-( žinės apvaikščiojimą. Kaip
Vienos
jų
palieka
savo
na

iki ašarų, primenant kiek — "karštosios" išsitraukti. draugija, turinti $2,078.38 Connecticut valstijon, o pa
kas pradėjo Mockaus pra nesusipratę darbininkai tu-į
rių
sąžinę
nepaliečiama,
ki

vienam tą skaudų atsisvei Suėjusios kūmutės, kad il savo ižde. Ši pastaroji yra skui į kitas Naujosios Ang
kalbų plakatus dalyti. Keli ' ri žiūrėti į tuos musų garsi
tos
kontroliuoja.
Draugy^
kinimo momentą, išvažiuo giau užtrukus paprastai ir viena pažangiausių pašalpi- lijos valstijas.
salės bendrovės direktoriai nimus, tai mes patįs paro
čių
veiklumas
tuojaus
pas*
jant iš tėviškės į svetimą ne pradeda: "sakė, pasakė, sa nių draugijų. Jinai paliuo- Pirmutines prakalbas ku
Kaip pereitais, taip ir.'
tai pamatę, tuoj išsigėrė dom.
!
girsta
laikraščiuose.
žinomą šalį. Taipgi pasku kė, pasakė” — savo apkalbų savo savo narius nuo pri nigui Mockui rengia "Kar
raugalo ir ėmė šaukti: ’Ne- šiais metais gegužinės apduosim Mockui salės!’ Na, vaikščiojime lietuvių socia- Kiek tėmiju iš Springfied tinis veikalo aktas sujudina litanijas, o degtinėlė reika verstino ėjimo laidoti miru do" administracija ir redak
ir nedavė. Ką gi darysi! listų dalyvavo apie tuzinas. dar nebuvo tilpus jokia ži iki gilumos savo gilių tra- linga, kad pamiklinti liežu sio nario kūną; tik 6 vyrai cijos personalas. Kas iš
Ant rytojaus rengėjai pai- Tuzinas — tai anaiptol ne- nutė jokiame laikraštyje, gizmų ir apgynėjo (advoka- vius. Taigi ir minėtas žmo skiriami
grabo nešimui. draugijų bei kuopų geidžia
’
'
ma Majestic Hali ant So. {visi musų montrealiečiai lie- rodos, kad čia jokio lietuviš- to) kalba.
____
Veikalas
ytin gelis nešasi degtinę namo, Neverčia savo narių atliki prisidėti prie rengimo mar
b
_______ir gražus, pa- bet apsvaigęs vos pasivilk4th st. Padaro kitus plaka- tuviai-socalistai.
Kur ki ko judėjimo nėra.
pamokinantis
nėti išpažintį. Ligoniams šruto, malonės susižinoti su
Pas
mumis
lietuviai
bantartina
visom
didesnėm
lietus, o žmonės, sužinoję, kad ti? Gal būt gailėjosi gradamas išmeta "džiogą” ir moka po 1 dol. pašalpos į manim, kad patirti kokiomis
Lietuvių salės neduoda, dar žiai nušveistus čeverykus do veikt kaip ką. V isokiam tuviu kolonijoms jį vaidint, degtinę atiduoda gatvei su dieną.
dienomis galės kalbėtoją
veikimui randasi ir priešų, Gegužės 6 dienos vakare gerti. Sugrįžęs namo, dalabiau sujudo rengtis į pra- sulydinti.
Toji draugija iš savo ka kun. Mockų gauti.
kuriems
visokia
švelnesnė Liaudies Choras turėjo savo vai moterį mušt. Nakčia sos paaukojo nukentėju Reikia tart ačiū drau
kalbas. Rengėjai nueina į; Veikliausiais darbininkiš- I
policiją, kad ;ant permito kame judėjime reikia pripa- organizaija nurodo niekai.• koncertą ir balių. Progra- sukelia savo riksmais netik siems nuo karės 25 dol. Su gams J. Aleksiui, iš Pitts
permainytų salę. Policija žinti
__ žydus.
__
_________
Francuzai
su- Štai du metai atgal buvo mas buvo sutaisytas gana sumigusius vaikus, kurie šelpė savo mirusio nario burgh, ir J. Ramanauskui,
sako, kad jau pervėlu. Ant daro daugiau kaip pusę mie- parengtos pirmu kartu lie margas ir platus, bet vaka pradeda įvairiais balsais rė- Jurgio Mazieties likusią na iš Minersville, už pasidarba
rytojaus, nedėlioj, pats lieu- sto gyventojų —tai didžiau- tuviškos prakalbos S. Mi- ras nenusisekė rengėjams kti-spiegti, matant tėvo su šlę Oną Mazietienę, surin vimą dėl surengimo taip
tenantas atėjo į svetainę ir si atžagareiviai, fanatikai chelsonui. Už pasidarbavi dėl mažo skaičiaus atsilan- motina karę, — bet ir ap kus jai aukų $13.80, (auka plataus maršruto Pennsylpasakė savininkui, kad ne ir ištvirkėliai, o taipgi nuo mą dėka priklauso A. Gede- kusios publikos.
Pasidarė link gyvenančius kaimynus. vusių vardai tilps "aukų” vanijoj.
leistų žmonių į svetainę. Iš lankiausi kapitalistų ver minui. Po prakalbų tuo nuostolio apie 15 dolerių. Ačiū jų pagalbai, moteriai skyriuj), ir šiaip apšvietos
Meldžiu kun. Mockaus
viso ko buvo matyt, kad tai gai. Anglai, nors tarp jų jaus susitvėrė Lietuvių Sū Mat musų jaunimui negeis pasiseka išbėgt iš namų ir labui draugija šį-bei-tą vei prakalbų rengėjus kreipties
buvo daroma su kunigo ži daugiau yra laisvamanių, nų pašelpinė draugystė. tini šokiai su koncertais; gal būt išgelbėt savo gyvas kia. Patarčiau visiems pit- informacijų žemiau paduotu
nia. Taip-pat ir biznierius bet dideli savmyliai, di Buvo tokių, kurie tvirtai jiems tik norisi šokti, bet tį nuo padūkusio bepročio. stoniečiams prie jos prigu antrašu:
J. B—kas pasakė, kad jis džiuojasi vien savo bepro agitavo, kad į draugystę bu ne tobulinti savo jausmus ir Jis palikęs vienas sudrasko lėti.
P. šliakaitis. J. V. Svereckis, arba J.
dėsiąs visas pastangas, kad tišku patriotizmu. Iš anglų tų priimamos ir moterįs, bet mintis. Jie geriau bėga į visus savo pačios rubus,
Marcinkevičius, 26 Johnson
tik sulaikius prakalbas.”
st.,
Bridgeport, Conn.
svetimtaučių
surengtus
šo

ir francuzų socalistų mažai. didžiuma jųjų pageidavimą
griebė išmest ir pečių lauk, Denver, Colo.— Gegužės
kius.
F. Graži nekas,
Bravo Philadelphijos biz Klesiniame susipratime po atmetė ir nuėjo savo pasenu
bet nepajiegęs to atlikti 17 d. čia buvo parengtas apnieriai ! Pasisekė Mockaus žydų pirmą vietą užima uk- šio budo vėžėmis iki nepriė Nedėlioj po piet 7 geg. bu nors sudaužė. Paskui apsi vaikščiojimas 5 metų sukak Box 431, Davton, Ohio.
prakalbas suardyti. Dabar rajiniečiai, kurių čia nema jo kelio galą; pažangesnis vo prakalbos, surengtos Lie ginklavęs peiliu atsigulė.
tuvių Vincaičių šeimyniško
galit atsivesti patį Kaulakį žas skaičius.
elementas prie to neprisidė tuvos Sūnų Dr-tės. Kalbė Kokį tat pavyzdį doros gyvenimo.
Susirinkusių
Kapitalizmas neturi savo
į tąją svetainę. Apvilkę jį Apskritai imant visų tau jo. Draugystė praktiškai jo drg. St. Michelsonas iš gauna iš tokių tėvų jų gim svečių pasilinksminimas bu vėliavos, bet jeigu jis savo
ant overkoto baltais marški tų apšvieta čia Montrealyj nustojo gyvavus ir mėnesi So. Bostono. Jo prakalba domi kūdikiai?
vo gražus. Buvo deklama emblemą nesigėdytų paro
niais, pastatykit ant scenos, stovi da gana žemam laips nius susirinkimus nustojo buvo gera ir atsilankiusiems Ar moteris kalta, kad jis cijų ir trumpa prakalba. dyt, tai mes pamatytum ant
suklaupę užgiedokite: "Visi nyje. Neapykanta tarp tų laikius. Keliatą kartų drau labai naudinga. Prie drau užmušęs alkoholiumi savo Deklamavo Petronė Ger- juodos spalvos paveikslą
Fabijonai ir Sabastijonai, įvairių tautų da turi giliai gystė tarė surengt prakal gystės prisirašė 14 naujų protą nesugebėjo parsinešt dauckienė, Petronė Barčai- žmogėdos-baisuno.
i
.I
♦
♦
♦
melskitės už mus.” Prakil savo šaknis įleidusi. Tas bas; tuo tikslu išrinko ko narių. Tai jau 150 naujų nupirktą degtinę?
<čiutė ir Algirdas VincaituH
nų darbą atlikote. Už tai šaknis reik rauti lauk. Tai mitetą ir tas komitetas pa narių įstojo į L. S. Dr-stę Dvasiški tėveliai, pasižiū kas (4 metų). Deklamacijos Socializmas yra tuomi.
Kaulakis jums atleis visus gi ypač socialistams negali siryžo atgaivint draugystę, traukyje 4-rių mėnesių.
rėkite į savo išauklėtus žmo puikiai nusisekė. Ypač ma ką tikras krikščionis nori J
nusidėjimus, kuriuos papil- ma laukti kol tą darbą kas surengė prakalbas F. Bago- Linkėtina ir toliaus drau nes. Jų tūkstančius rasime. žas
:
Vincaitukas savo gabu matyti gyvenimo tikrenybe, i
dėt pas svetimas moteris atliks, bet patiems veikti, čiui. pakeitė įstatymus, kad gams darbuoties, nes vai Iš tokių žmonių daugiausiai 1mu padarė ant svečių gilų bet tos tikrenybės neleidžia
vaikščiodami.
veikti ir be sustojimo veikti. galėtų priklausyt ir mote- siai gražus.
tik ir susideda jūsų parapi- jįspūdį, sudainuodamas ar- jam matyt kapitalizmo tvarSalės bendrovės narys.
Martynas. rįs. Tą patį vakarą gavo 12
Mažoji Varguolė. jos.
A. T. švogeris. fos stygoms pritariant dai- ka.
l
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; buržuazijos reikalų atstovė, dirbimas ir išdalinimas bus
'globėja ir apginėja. Ir už atskirų ypatų arba jų drau
tai buržuazijos kovai už rin- gijų rankose, tol bus ir var
įkas sukiršija valstybę su žytinės už rinkas, — tol bus
vastybe. Susikiršusieji su ir karės, — tol bus ir bedar
I
rėdami nė duonos, nė pasto Paprastame laike bedar kodėl valdžiai rupi ne be ga — nemažinti seno uždar sipeša. Susipešusiems rupi bės...
gės. nuėjo aną žiemą New bių būna nuo 5 ligi 10 nuoš. darbių aprūpinimas, bet ka bio. Kada Varšavos darbi- vienus kitam atkąsti geresVienas tik kelias to visko
Yorke i šv. Povilo kataliku Krizio metu jų daug dau rės Įrankių gaminimas ir ninkams buvo pasiūlyta per- nį, gardesnį, kąsnį. Pakilu- išvengti: atimti nuo atskirų
bažnyčią ir paprašė tenai giau. Dabartinė karė iššau darbininkų akių dūmimas, sikelti į Dono Baseiną, tai Lį karė didina bedarbių ei- i ypatų ir jų susibendravimų
nakvynės, nes lauke labai kė savotišką krizį ir tuom — vieton išaiškinti, kaip jie atsisakė: Dono Baseine į les. Su didesnių bedarbiu visus išdirbimo įrankius,—
šalo, tai kunigas pašaukė te padidino ji bedarbių skait buržuaziška valdžia mažina mazmu mokama už darbą. | skaitlium eina blogyn ir visą išdibimą ir išdalinimą
lefonu policiją ir visus juos lių. Dabar bedarbių neišpa bedarbių skaitlių, vieton to, į Juk ne iš Amerikos važiuoja dirbančiu darbininku' padė- paimti į savo, į visos visuo
“____ alga_ __
*•
areštavo.
sakytai daug; ypač daug jų Vokietijos socialdemokratų darbininkai į Lietuvą, bet jimas:
mažta,
darbo menės rankas,— vienas tik
Buk tu, darbininke, kuo- kariaujančiose valstybėse. dauguma savo prisidėjimu iš Lietuvos eina į Ameriką, laikas tęsiasi, sąlygos blogf- kelias to visko išvengti: ko
karščiausis katalikas, užsi Kadangi bedarbės augimas prie valdžios veikimo, savo kad tenai uždarbių jieškoti! naši.
va už socializmą.
kabink nors penkiolika rą nelabai parankus valdžioms, valdžios politikos palaiky Juk ne iš miestų kilnojasi Varžytinių priežastis —
Žigas Angarietis.
žančių, duok ant bažnyčios, kada jos užimtos kare su mu ir panašiais dalykais darbininkai i kaimus, bet ypatškoji nuosavybė. Kol iš- ! 29. IX ir 2. X. 1915.
kas diena po doleri, šaukis priešu, tai su bedarbe da vien klaidino darbininkus, priešingai! Mat, Amerikoj
pas Dievą kiek pajiegų turi, bar prisieina skaitytis ne ir dabar tamsesniųjų Vokie geresni uždarbiai kaip Lie
Užmušti ir sužeisti lietuviai karoję.
o tavo būvis nė kiek nepa vien darbininkams, ir užtai tijos darbininkų akyse pu- tuvoje, o meiste kaip kaime.
gerės. Kuo daugiau tu au su jos pasekmėmis pradeda siau-reakcijoniška jų val Neskaitant laukų darbų
Kauno gubernijoj:
Suvalkų gubernijos:
kausi ant "Dievo garbės,” kovoti įvairus visuomeniški džia iš darbininkų priešo bedarbių sumažinime gali
Juškevičius Pet., iš Suvalkų,
tuo mažiau savo vaikams' sluogsniai.
pasirodo kaip jų globėja už ma butų suvanoti bedarbių’ Motuzas V. F., Telšių pav.,
prapuolė.
sužeistas.
duonos galėsi nupirkti, tuo* Karėj
dalyvaujančiose šią daugybės vadų kaltę ne darbą plentų ir geležinkelių Petraitis F. L.. Kauno pav., Budra Pov., Kalvarijos pav.,
pravedimui, kurių taip trū
didesnis tavo namuose bus valstybėse ši-tą beveikiama. galima jiems dovanoti.
prapuolė.
sužeistas.
skurdas, o už paaukautus Daugiausiai padarė Vokieti Kaip matome, ir kova su ksta Rusijoj, Įvairių reika
Boška
Juoz., Vilkaviškio pv.,
tavo pinigus kunigo gaspa- ja: ji iš vienų išdirbinio ša bedarbe karės metu mokina lingų namų statymui ir t.t. Ginevičius S. M.. Kauno pv.,
prapuolė.
dinė nusipirks sau naujau kų perkėlė ir vis dar perke mus, jog trečiamjam inter Jei Rusijos valdžia kasdien sužeistas.
Bičkus I. M., Raseinių pav., Karseiis A., Seinų pav., pra
sios mados skrybėlę.
puolė.
lia darbininkus i kitas, — nacionale neturės būti vietos išleidžia karės vedimui apie užmuštas.
Tikėjimas darbininkų bu-. krizio apimtų šakų darbi visiems tiems, ką dabar 20 milijonų rublių, o visos*
šūkis K., Šiaulių pav., už- Jurčukonis Jur.. Marijam
vio. vadinasi, nepagerina.
polės pav., prapuolė.
ninkai perkeliami, kur da klaidina darbininkus, ką da j karėj dalyvaujančios valsty I muštas.
Kunigai sako, kad reikia bar ačiū karei daugiau rei bar tarnauja savo valdžių bės, sulyg vienų, apie 90—
Ratelius
Vinc., Suvalkų pv..
Darbo žmogau, pašvęsk žmogui kentėti, nes ir Kris kia darbininkų, kai seniau. politikai, ir 1.1, tai yra, tre ■ 100 milijonų, o sulyg kitų— Kazlauskas A., Panevėžio p.,
prapuolė.
valandėlę laiko, aš noriu su tus kentėjęs. Bet jeigu Vokietijos valdžiai šiame čiamjam internacionale ne apie 150 mik, tai turėtų at sutrenktas.
Matulevičia,
Marijampolės
tavim šiandien pasikalbėti taip, tai kodėl-gi patįs kuni darbe padeda profesijonali- turės būti vietos Įvaireims sirasti pinigų; žinoma, jei Rimkevičius I., Panevėžio p.,
pav.,
prapuolė.
apie tavo, o podraug ir vi gėliai nenori kentėti?
Jie nės sąjungos ir socialdemo revizionistams,
Įvairiems noras butų; ir kovai su be sužeistas.
Staškevičia J., Suvalkų pv.,
sos darbininkų klesos reika nori kuopuikiausia gyventi kratų partija. Sąjungos ir nacionalistams, Įvairiems darbe ir jos pasekmėmis.’ Rintautas M. F. Panevėžio
prapuolė.
pav., sužeistas.
lus.
iki paskutiniai savo valan partijos vadų daugumui ru darbininkų suviliotojams.
Vienok, valdžiai panašios
Žiras Juoz.. Vilkaviškiu pv.,
♦
♦
♦
rųšies kova su bedarbe ne Križonis K. I., Panevėžio p.,
Nuo pat tos valandos, dai. Štai šiomis dienomis pi. lygiai kaipir valdžiai, ne
prapuolė.
kaip tik tu išvydai šį pasau laikraščuose skaičiau, kad tik ateiti su pagalba^ bedar Rusijoj irgi plačiau pra- rupi. Ji net pati didina be mirė.
Dapkunas
Bet., Seinų pav.,
lį, tu nieko daugiau nema pietų Californijoj, gražiau biams, bet kartu sušvelnyti dedama prisitaikyti prie darbių skaitlių. Padėkim, Janulis K., sužeistas.
prapuolė.
Olšauskas V. M.. iš Biržų,
tei, kaip tik vargą ir skurdą. sioj vietoj ant žemės, kur klesinius
Valiukevičius
J., Seinų pav.,
prieštaravimus sunkaus karės meto. Ir pra tenai, kur reikia daugiau
y ' darbininkiškos spėkos, val prapuolė.
Dirbi tu nuo ryto iki vakaro, niekad nėra žiemos, kur ap tarp proletariato ir buržua sideda tenai pramonės pnprapuolė.
dirbi per ištisą sąvaitę, ap skritus metus žydi medžiai zijos, ką bedarbės metu gali taikinimas prie karės ir ka- džia vieton samdyti naujus Jankevičius O., iš Kauno, su Grabauskas J., Suvalkų pv.,
skritus metus. Metai slen ir auga puikiausi vaisiai, li priimti aštresnę formą, da riumenės reikalų. Ir tenai darbininkus, didina jau dir žeistas.
prapuolė.
ka po metų, o tu vis dirbi ir kos įtaisyti pasenusioms ku bar pavojingą visiems, ku viskas daroma ne vardan bančių darbo laiką, ir tokiu žilius I. A., Telšių pav., už Jankevičius J.. Marijampo
muštas.
dirbi. Nusikamavęs, nuvar-| nigams namai. Ne tokie na riems rupi Vokietijos ginklo darbininkų labo, ne bedar budu tenai, kur galėtų dar
lės pav., sužeistas.
Lukšis I. G., Ukmergės p.,
bių
skaitliaus
mažinimo,
bet
bą
rasti
3
darbininkai,
dirba
gęs tavo kūnas niekad ne mai. kokiuose tu. dar’oinin- i viršus.
Bekampis
Br^ iš Suvalkų
Per tai profesijoturi pasilsio.
Sunkus, ne ke. gyveni, bet puikiausis nalinių sąjungų ir partijos vardan pasekmingesnio ka tik 2. Taip darosi fabriko- užmuštas.
miesto, sužeistas.
apsakomai sunkus tavo gy kliubas su viešbučiu ir kito-Y vadų dauguma, kaipo tikrie rės vedimo. Kam yra reika se ir dirbtuvėse, valdžiai Simonavičius K. S„ Telšių Grabliukas Pr., Seinų pav.,
pav., užmuštas.
kiais patogumais.
lingos karės, žinoma, — ir priklausančiose.
venimas, darbo milžine!
prapuolė.
ji
patriotai,
kaipo
veidmai

švelnevičius
F., Telšių pav.,
Kaip matot, kunigai neno ningos rūšies socialdemok čia apie tai nebekalbėsiu.
Ir užtai tu gauni vos tiktai
Kaip ramiame laike vien
Darvenšaitis Ant., Marijam
kentėti,
kad r
patekus
ant maisto, kad palaikius1ri
-- ----------------------- .Į ratai, eina išvien su valdžia Ir Rusijoj, jei prigulinčiai visuotinas valstybinis darbi užmuštas.
polės pav., prapuolė.
savo raumenise šiltą gyvas- dangų. Jie ant žemės sten- ir su valdžios pagalba laido |bus išnaudotos ir pritaiky- ninkų apdraudimas nuo be Burneika P. I., Ukmergės Stanulis Juoz.. Seinų pav
pav., prapuolė.
tj.
jgiasi sau dangų turėti. Ir ja jie klesų kovą (vienok, ne |tos senos vietomis jau užsi- darbės yra vienatiniu vais
prapuolė.
Bet visodos tu taip dirbti, aš nė kiek iš to nesistebiu, palaidos!) vardan patriotiz I dengusios fabrikos ir tos, tu apsiginti darbininkams Mistinis F. I., Telšių paviet, Trumpucevičia J., Kalvari
mielas mano drauge, nega- Kiekvienas
nori gyventi mo, vardan nacionalizmo.
kuriose darbas smarkiai su nuo bedarbės sunkenybių, prapuolė.
jos pav., prapuolė.
/.
i kuogeriausia.
Aš .pasakymažėjo, tai kartu sumažės panašiai turi būti ir karės Rėkašius A., Telšių pavieto, Ulbinskis J., Vilkaviškio pv.,
lesi.
_
Vokietijos valdžia ir pra ir bedarbių skaitlius. Iš- metu. Visi bedarbiai, nega prapuolė.
Sulyg gamtos įstatymo, siu, kad visiems ant senat
prapuolė.
vės
turėtų
būt
toks
smagus
monininkai dar karės pra naujo atidengtos fabrikos, lintieji rasti sau darbą, taip žemaitis I. P., Ukmergės p., Markevičia J., Seinų pavie
kas gimė, tas turi mirti. Su
paimtas nelaisvėn.
saule niekas iš musų gyvent! gyvenimas. Ir aš tikiu, kad džioj pritaikė savo fabrikų ir tos, kuriose darbas bus ramiame laike, kaip tarės
to, sužeistas.
Morkauskas
S. I., Telšių p., Pokašius J., Seinų pav., su
ateityje
taip
bus,
nes
nega

daugybę
karės
reikalams.
išplatintas, reikalaus ir at metu, turi gauti pašalpą nuo
negali. Nuo pat užgimimo
žmogus jau eina senyn. Kas limas juk daiktas, kad žmo Nors šis pritaikymas ir ne sakančio darbininkų skait valstijos, jei ji neišgali duo sužeistas.
žeistas.
diena, tai žingsnis vis artyn Į nės, kurie visą savo amžių buvo daromas dėl darbinin liaus.
ti atsakančio darbo, kur ga Mackevičius L., Telšių pav., Amešauskas Al., Vilkaviškio
sužeistas.
prie grabo; kas diena, tai dirba ir dirba tverdami kų labo, bet visgi jis smar Ir pradės Rusijos valdžia lima butų uždirbti ne ma
pav., sužeistas.
draugijai
turtus,
ant
senat

kiai
sumažino
bedarbių
Kontrimavičius
A. I., Telšių Kazlauskas Vincas, Vilka v.
ir
viešpataujančios
klesos
amžius tavo trumpesnis. Ir
žiau, kaip seniau, kur darbo
Bedarbių skait-: girtis savo geradėjystėmis, sąlygos nebūtų sunkesnės, pav., sužeistas.
taip metai po metų pamaty vės turėtų mirti badu. Žmo skaitlių.
pav., sužeistas.
gaus
protas
kelia
prieš
tai
liūs nuo 25—22 nuoš. suma ! savo labdarystėmis! Ir pra blogesnės.
Barsičius A. F. Telšių pav., Stankevičia K., Kalvarijos
si, žmogau, kad plaukai ta
* *
žėjo ligi 17—12 nuoš.
Ir dės jie dumti darbininkų
sužeistas.
vo jau pražilo; kad kitąsyk revoliuciją.
pav., sužeistas.
šiame
darbe
Vokietijos
"so

Tavėnis
V. F., Telšių pav., Butkevičia Pet., Naumiesčio
Tokia tvarka, kur darbi
akis! Ir atsiras kvailiukų, Paskutinių dienų atsitiki
kieti ir stiprus tavo musku
sužeistas.
lai taip sunkiai dirbt jau ne ninkai ant senatvės bus vis cialdemokratai” ėjo kartu ką patikės; ir atsiras veid mai mokina darbininkus,
pav., prapuolė.
su
valdžia,
ir
vėl
netiek
var

Medleikis
J., Ukmergės pv., Konkevičia Pov., Seinų pv.,
mainingų
darbininkų
drau

kuo
visuomenės
aprūpinti,
begali. Tuomet vieną gra
jog karei atsitikus nėra ko
žią dieną, kada tu gauni už šiandien yra žinoma vardu: dan darbininkų labo, kiek gų, ką trauks ir darbininkus atsidėti ant gerų norų savo sužeistas.
sužeistas.
vardan savotiško patriotiz prisidėti savo darbu prie šio valdžios, jog nėra ko laukti Gaižauskas K. J., iš Telšių, Burskis L., Suvulkų pav., su
savo darbą užmokestį, darb Socializmas
Prie socializmo eina viso mo.
patriotiško veikimo.
davys sušvelnintu balsu tau
malonių nuo viešpataujan sužeistas.
žeistas.
praneš, kad tu, žmogau, jau pasaulio susipratę darbinin
čių klesų, bet patiems prisi Rinkevičius I. P., Ukmergės Balčiūnas Kaz., Vilkaviškio
Vokietijos valdžia nors ir Ir atsirado...
persenas ir daugiau tau dar kai. Jie vadinasi socialis rūpinosi ir dar vis rūpinasi Pramonės pritaikinimui eina pasirūpinti savo reika pav., sužeistas.
pav., sužeistas.
bo pas jį jau nebėra. Už tais. Jų yra jau apie 20 mi šiaip-be-taip mažinti bedar prie karės reikalų liko Įkur lais. Apie tai verta pagal Končius P., Telšių pav., su Čeponis St., Suvalkų pav.,
žeistas.
vartų stovi laukdama mi lijonų. Jų vėliava yra rau bių skaitlių, bet ji tai darė tos kariškai-pramoninkiški voti ir Amerikos darbinin
sužeistas.
nia jaunų ir stiprių žmonių dona, kas reiškia, jog visų ir daro ne dėl darbininkų la komitetai. Į juos ligšiol ei kams. Jungtinių Valstijų Milevičius D. Z., Telšių pav., Lobikis And., Suvalkų pav.,
sužeistas.
ir tavo vieton darbdavys pa žmonių gislose teka raudo bo. Tiesa, ir valdžiai rupi davo vien atstovai nuo val Saldžia kiša savo nosį tai
sužeistas.
nas kraujas, jog visi žmonės silpninti tą klesini antago džios, viešpataujančiųjų kle šian, tai ten. Ji lenda tai i Kubelius A. J., Telšių pav., jMatusevičia L., Marijampo
ims vieną iš jų.
Socialistu4. obal- nizmą, kurį didina bedarbė, sų ir valstybės Įstaigų. Da Meksika, tai susiduria su sužeistas.
OG
lės pav., sužeistas.
Palikęs toj dirbtuvėj sa Vvra lvgus.
sis
yra:
"Visų
šalių darbi bet jai tas rupi dėl strategi bar norima Įtraukti ir dar Japonija, Vokietija, Angli Novickis I. R., Telšių pav., Girkaitis J., Kalvarijos pav.,
va sveikatą, jaunas dienas
vieninkitės! Jus jos reikalų. Jei šalyj nera bininkus, kad ir jų atstovai ja, tai paprastai rūpinasi ši sužeistas.
• sužeistas.
ir spėką, senatvėje tu busi ninkai,
nieko
neturi:
pralaimėti, tik mu, tai blogesnis kareivių padėtų valdžiai kautis su sa tą pelnyti, ši-tą užgrobti. Kazragis P. I., Ukmergės p., Pečiulis And.. Kalvarijos p.,
išmestas iš tenai taip, kaip
sužeistas.
sužeistas.
tas voras išmeta iš savo vo retežius, ir užkariauti pa ūpas, tai mažiau vilties taip vo priešais.
Labiau susi Kitos valstijos irgi užkabi
sauli!
”
Garnys
P.
J.,
Ukmergės
pav.
priešus sukulti, kaip nori pratę darbininkai, kaipo ti na ją. Nerami valdžios po
šukaitis J., Mariampolės p
ratinklio iščiulptą musę.
Taigi baigdami sušukim: ma.— Be to, darbininkai bu krieji karės priešai, negali litika gali privesti Jungtines sužeistas.
; sužeistas.
Dabar kįla prieš tave opus
Lai gyvuoja Socializmas! vo kilnojami iš fabrikos i j šiuo ar tuo keliu prisidėti Valstijas prie susirėmimo su Dogis N. T.. Kauno pav., su Žukauskas J» Marijampolės
klausimas: kur dingti? Da
Lai
gyvuoja raudona vė fabriką, ypač padidinimui prie baisios skerdynės, ir jie kitais, gali privesti prie ka žeistas.
pav., sužeistas.
norisi gyventi, da yra ir se
Konstavičia
B.
A.,
Ukmerg.
rės.
Jei
taip
atsitiks,
tai
ir
Gružuleviče
Ant., Marijam
na tavo draugė, tavo žmona, liava !
nesutinka
eiti
i
kariškai
darbininkų skaitliaus tenai
pav.,
sužeistas.
polės
pav.,
sužeistas.
Amerikos
darbininkams
pri

reikia pavalgyt, reikia apsi
kur dirbama karės ir kariu- pramonininkiškus komite
Naudingi
patarimai
Telšių
Mikoliūnas J., Naumiesčio
rengti ir už kambarį užmo
menės reikalams. Mat, pa tus, jie boikotuoja juos. Bet sieis susidurti su visomis ka Bamblauskas K. G..
pav.,
sužeistas.
pav., sužeistas.
kėti reikia, o čia jau nėra ir
rės
sunkenybėmis.
Karės
dykai.
ir
Rusijoj
atsiranda
veid

prastų fabrikų ir dirbtuvių
Kazlauskas
I.
V.,
Ukmergės
Klenauskas
V., Naumiesčio
nebus iš ko... Kaip dabar
Kad pelė negraužtų jūsų daugybė liko perdirbta ka- mainingi socialistai, ką ty naštą sunkiausiai nešti dar
pav., sužeistas.
gyventi ?
šolderio pentrėj, patartina nuolių, kulkasvaidžių, bom čiojasi iš boikotistų, ką vi bininkams. Amerikoj ir be pav., sužeistas.
Jablonskis
B.
J.
Ukmergės
Mičukonis
J., Seinų pav., supakabinti
šolderį
ant
virve

to
daug
bedarbių
;
karei
pra

lioja
darbininkus.
Kunigai pataria darbinin
bų ir panašių dalykų gami
pav.,
sužeistas.
sužeistas.
kams organizuotis į katali lės už lango. Jei kas to neno nimui. Perdirbtos fabrikos
Rusijoj yra dar ir kiti sidėjus jų skaitlius smarkiai
švilka J., Ukmergės pavieto, Jasinskis J., Kalvarijos pav.,
kiškas unijas. Jie tveria ri, gali pakabinti tenai pelę, reikalauja naujo ir didesnio keliai bedarbių skaitlių ma padidėtų.
tas
skirtumo
nedaro.
sužeistas.
sužeistas.
Kol
laikas.
Amerikos
dar

juozapines ir kitokias drau
darbininkų skaitliaus. Kri- žinti. Rusija žemdirbystės
Jurčukonis Kaz., Kalvarijos
gijas, sakydami, kad darbi
ziui pakilus, ką neapleido ir šalis. Tuo tarpu 25—30% bininkai turi kelti savo bal Nabrutas P., sužeistas.
Kad
kaziruoiant
niekados
Gerčas
J.,
Šiaulių
pav.,
su

pav., sužeistas.
są
prieš
savo
valdžios
politi

ninkas prigulėdamas prie
Vokietijos pramonės, turėjo paprastai apdirbamos že
nė
cento
nepralošt,
patartina
žeistas.
ką,
prieš
jos
avanturas.
J., Kalvarijos pav.,
Zenius
tokių draugijų, kurios suor
užsidengti nemaža pramo mės dabar dėlei karės, tuš
♦
*
♦
niekados
iš
pinigų
nekazisužeistas.
Pūkas A. M., Ukmergės pv.,
ganizuotos ant katalikiškų
nės įstaigų, ir ve, daugelis jų čiomis guli. Galima butų iš
ruot,
o
da
tikresnis
būdas
—
Ir
taip,
karės
metas
mus
Marcinkevičia
V., Kalvari
sužeistas.
pamatų, tikrai pagerins sa
lieka valdžios išnaudota, naudoti bedarbius žemės
visai
neimt
korty
j
rankas.
mokina,
jog
darbininkams
jos
pav.,
sužeistas.
Kundrotas I. R„ Panevėžio
kad dirbti tenai mirtį nešan apdirbimui. Vienok, šis da
vo būvį.
čarkauskas Pr., Kalvarijos
Pavelykit man paklausti
čias dovanas savo priešams. lykas galimas vien prie są turi rūpėti prašalinti tą pav., sužeistas.
tvarką,
kuri
negali
apsieiti
pav., sužeistas.
Kaminskis
J.
P.,
Panevėžio
tų nusipenėjusių klebonų,
Dirbk ir melskis — kuni Nors Vokietijos socialde lygos, jei darbininkams, su
Dzenkauskas J., Kalvarijos
pav., sužeistas.
ką katalikiška organizacija gai skelbia. Pirmas Įsaky mokratijai šis tikrasis val tikusiems dabar dirbti lau be karių.
pav., sužeistas.
Zalgamskis
A.
J.,
Panevė

Pramonės
sukilimas
rei

džios
tikslas
ir
darbas
buvo
kų
darbus,
butų
mokama
ne

gali duoti tokiems seniems mas skiriamas darbinin
Spudas
V., Mariampolės pv.,
žio pav., sužeistas.
da’’’'n inkams, kurie jau ne- kams, antras jų moterims aiškus ir žinomas, bet visgi mažiau, kaip mieste, nes ki kalauja vis naujų ir naujų
tų socialdemokratų daugu taip darbininkas iš miesto rinkų. Šis reikalavimas iš Staškevičius J., Zarasų pv., sužeistas.
davatkoms.
be<",K dirbti?
Matulevičia J., Kalvarijos
Kada vieni užimti darbu ma vieton išaiškinti darbi neis i kaimą. Ir paprastai šaukia kapitalistų kovą už sužeistas.
Nieko!
Ką abelnai gali duot dar- neturi laiko pakelt galvos, ninkams, kodėl ir kaip val kilnojant darbininkus iš vie rinkas, prasideda varžyti Bagdanavičia P. J., Ukmer pav., sužeistas.
Mackevičia T., Kalvarijos
bir;r’'ui tikėjimas?
kitos irėmusios kaktas Į ba džia neva kovoja su bedar nos išdirbimo šakos į kitą nės taip įvairių valstybių gės pav., sužeistas.
pav., sužeistas.
Gasiunas
P.
J.,
Zarasų
pav.,
buržuazijos.
Kiekvienos
žnyčios grindis — tai kuni bės pasekmėmis, ir su kokio arba iš vienos vietos į kitą,
Nieko!
(Iš rusų laikrašč.)
mis pasekmėmis ji kovoja, turi būtinai užlaikoma sąly- valstybės valdžia — tai savo sužeistas.
Kaua 130 bedarbių, netu- gams rojus ant žemės.

KA SAKO MISLINCIUS.

Darbininkų bedarbė ir Europos karė.
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kaktuvių šeimyniško gyvenimo Pet Šėta. M. Norkus, ir A. Mickiaučienč
Pajieškau brolio Antano Kučinsko,
Pajieškau apsivedimui merginos,
Pajieškau brolio Andriaus Bara
ro Elzbietos Vincaičių surinkta $8.00. i — po
pirmiau gvveno Shenandoah, Pa. Yra nuo 17 iki 25 metų amžiaus, turin nausko, Suvalkų gub., Marijampolės
f.>\f 50c.;
«/W ■ p
*• • X C
Aukavo: Petras ir Elzbieta VincaiM. Benevičienę, M.. Mosteikiene,
j svarbus reikals.
'
(22) čios tuskį pinigų. Aš esu 24 metų pav., Mikališkės vaisė., Sarginių kai$2.00; Vincas ir Petronė Girdau- Kupka
•••v.,
unk» ir K. Buivydaitė po ,->c.;
Magdalena Kučinskiutė,
Two Harbors, Minn. So- čiai
amžiaus vaikinas, turiu gerą darbą. I mo> gyveno Pittston, Pa.
(22)
skai, Motiejus ir Autose Vekerotai,
Pastaba: čia tiipsta lik tų var- 206 Athens st.,
So. Boston, Mass. Atsišaukiančios malonės prisiųst su
Juozas
Baranauskas,
cialistų
partijos
vaistijinės
M. Mikulienė ir J ieva Bieliunienė —■ i dai. kurie aukavo tik L.Š.F. ir ne ma
IŠMETĖ LAUKAN
I pirmu laišku Savo paveikslą.
' BOK 376,
Kulpmont, Pa.
po $1.00; Jonas ir jo žmona Marti žiau 50c. "Žiburėlio” aukos garsi
.
organizacijos
referendumas
Pajieškau apsivedimui merginos,
Mr. J. J.
VELNIĄ.
Petronė Barčaičiutė, Jurgis Mi namos atskirai.
geistina, kad butų apsišietusi, tarp BOK 492, Sta. 12,
Pajieškau savo vyro, kuris paliko
nominavo kandidatu i Su šiai,
kulis, Pranė Krivienė ir Petras GiMinėtose prakalbose surinkta au 16 ir 22 metų amžiaus, aš esu 22 meLawrence, Mass. mane su trimis vaikais 8 dieną ba
Gerai buvo velniui, pakol vienytų Valstijų kongres- deikis po 50c. Adelė Mikuliutė 10c. kų L.Š.F. su smulkiomis sykiu
tų, uždirbu po 30 dol. į sąvaitę. Plalandžio; raupuotas, 5 pėdų ir 6 colių
J. Martišius. kų I- Š. Fondan u smulkiomis sykiu tesnes žinias suteiksiu laišku, Su
žmonės buvo tamsus ir prie manus drg. Julių J. Ander Viso $8.00.
Pajieskom Jos. Buslio ir J. ’Patac- augšėio, mėlynos akįs, tamsus plau
$344.52. "Žiburėliui” $65.69.
'lai pirmu laišku meldžiu paveikslo.
kio, kurie sykiu gyvendami pavogė kai, šneka biskį rusiškai ir anglišaki,
taringi. Tuomet visi jo bi soną. Jis kandidatuoja kai
viso labo surinkta aukų 16 d. balan
M r. P. P.,
A. Milbudo $105.00, 2 auksiniu žiedu ruko pypkę ir cigaretus, pusėtinai
WEST FRANKFORT. ILL.
džio
š.
m.
$410.21.
Pridėjus
iš
iždo
jojosi. Bet kitaip yra šian po Socialistų Partijos kan Nuo LSS. 73 kuopos $10.; S.L.A. $55.44, išviso pasiųsta yra L. Š. 312 Artillery st.,
Detroit, Mich. ir laikrodėlį P. Tetulaičio $45.00 ir geria. Aš esu sunkiose dienose, ne
K. Grajausko $20.00. Vagiliai iš galiu dirbti, todėl meldžiu ar jo pa
dien. Štai šiomis dienomis didatas iš 8-to kongresiona- 191 kp. — $10; I.iet. Sūnų Drs-tė — Fondan $400.00.
Pajieškau švogerio Povilo Zemkaus,
ties, ar kitų pranešti.
(22)
$10;
nuo
L.Š.F.
vietinio
skyriaus
su

Raštininkas
VV.
J.
Dubendris.
Saratogoj (N. Y.) buvo me lio distrikto.
turiu labai svarbų reikalą ir meldžiu
rengto psilinksminimo vakarėlio 29 d.
Anelė
Rimavicienė.
Viršminėtas aukas priėmiau.
atsišaukti ar kas žino apie jį pranešti.
todistų kunigų suvažiavi
balandžio pelnas — 28.25; nuo svečių
T. L. Dundulis, LŠF. fin. sek.
14 Felton place, Bridgeport, Conn.
John Tomley,
vestuvėse V. Vingio surinkta per W.
mas, kuris pripažino, kad M'
96
Kellar
st.,
Detroit,
Mich.
Bukauską — $17.30. Netikėtų aukų
REIKALINGI DARBININKAI.
BEAVER DAM. W1S.
velnio visai nėra ir nutarė
50 centų. Viso labo $76.05.
Pajieškau brolio Juozapo VamaviBalandžio 25 d., 1916 m., susirin
V.
V.
Vingio
vestuvėse
aukavo:
išmesti laukan jo vardą iš Dabar sugrįžo daug "Ke Vingis. J. Vingienė, P. Domeikis ir kus būreliui draugų apvaikščiot drau ėiaus, Kauno gub., Šiaulių pav., Šau
Gonnecticut Leaf Tobacco Askėnų
parap.,
prieš
2
metu
gyveno
Gilsoęiation'reikalaus
daug žmonių
go
vardadienį,
suaukauta
nukentėjubažnytinės kalbos. Nuo šiol leivio” Kalendorių iš Angli J. Šūkis — po $1.00. V. Vaičiuliene,
siems nuo karės broliams $3.85. Au berton. Pa.
prie
auginimo
ir
nuvalymo
ta
K.
Paleikis,
J.
Spakauskas.
K.
Bumetodistų bažnyčioj apie jos. Todėl kurie norite, ga kauskiutė, K. Viltrakiutė, V. Šaulie- kavo: Jos. Povilionis, R. Kerbelis,
M iss Martha Varanavičaitė,
bako
ant
savo
plantacijų
Hart

Fort Plain, N.
velnią jau niekas neišgirs. lite užsisakyt. Kaina 25c. čia, J. Adamonis, W. Bredelis, J. Jos. Stankevičia, A. Stankevičia, M. BOK 41,
fordo
(Conn.)
apielinkėj.
Vy

Gailiunas, P. Bubeliutė, A. Baltruko- Martinkus, L. Jocevičius, S. Joucer
Na o jeigu velnio nėra, tai ”Kel.” skaitytojams 10c.
Pajieškau draugės Barboros Vozirrams bus mokama $2.00 dienai
nienė, J. Baranauskas. V. Bukauskas, — po 50c.; L. Kulunas 25c. Karolis girdaitės, Kauno gub., Šiaulių pav.,
jau savaimi suprantama,
už auginimą ir valymą tabako,
O. Baranauskienė, B. Vingis, V. Vai- Venslauskis 20c. V įso $3.85.
'KELEIVIS.”
Šaukėnų parap., Paplėštakių kaimo.
Jos. Povilonis.
o
moterįs gali uždirbti tiek pat
čiukenienė, J. Šaltis. A. Stankus —
kad negali būt ir pragaro.
M iss Martha Varanavičaitė
Pinigus priėmiau.
28
Broadway,
po 50c. F. Grigas, J. Devizis, A. La
verdamos
lapus i virtines. Dar
BOK
41,
Fort
Plain,
N.
Tik katalikų kunigai vis
K. Šidlauskas, LŠF. iždin.
O. Duliumbauckiutė, J. Kaz
So. Boston, Mass. pinskas,
bas
sveikas
ir pragyvenimas pi
lauskas, J. Drabišau.skas, J. Batrie*
dar nesiliauja gąsdinę tam
Praneša, kad apsisaugotume! nuo
gus.
Darbo
užtektinai iki apie
kis, A. Piragas, K,. Andriuškevičius,
PITTSTON. PA.
tos poros Leo. Kamaitienės ir Augus
sius savo parapijonus velnio
15
rugsėjo
(Sept.).
Dabar dir
S. Baranauskas, J. Partokas, A. \ alikusios našlės su 7-tu ma to Gucicio (jis vadinasi ir kitokiomis
jaunis, A. Adamavičius ir D. Miški žų Pašaipai
ragais, "verdančia smala,"
ba
lietuviai.
Gali
dirbt
visos
Onos Mazietienės K. Kar- pavardėmis). Ji paėmė nuo manęs
nis — po 25c. Smulkių aukų 30c. sokokūdikių
daugiau kaip $100 ir paliko dukterį
šeimynos. Samdymo biurai, as"amžina pragaro ugnimi" ir LIETUVOS ŠELPIMO FONDO Viso
ir
P.
Šliakaičio
rūpesčiu
tapo
labo $17.30.
Jonas Norkus. surinkta aukų $13.80. Aukavo:
FIN ANSŲ SEKRETORIAUS
sociacijos ir kas tik gali parū
kitokiais nebūtais daiktais,
Pinigus priėmiau.
K. Karsokas $1.25; J. Pocevičius ir
pint darbininkų, o taipgi ir pa
T.
L.
Dundulis,
LŠF.
fin.
sekr.
laikas butų jau susigėdyti nuo Balandžio 1 iki Gegužės L ĮSI*.
J. Katkauskas po $1.00; J. Tarutis
tįs žmonės, kurie nori darbo, te
75c.: J. Steponkevičius, A. Kašiuba,
Balandžio 1 balansas .. $13,306.18
tokias kvailystes pasakoti.
atsišaukia
tuojaus.
(21)
T. Miliauckas, A. Žvirblis, P. CerneMONTELLO. MASS.
Per "Laisvę” nuo Osceola Mills
vičius,
S.
Budulis,
St.
Navarauckas,
The
Connecticut
Leaf
Tobacco
lietuvių ir draugijų .............. $104.75
Aukos L.Š.F. surinktos gerb. Bulo
i
Tamaųua, Pa., paprasti darbininkai,
Per "Laisvę” sekantįs: nuo krik
SUŽEISTA 18 ŽMONIŲ.
tų ir Žemaitės prakalbose 16 d. Ba J. Bataitis, K. Stankevičius,_A. Zda
Association,
čionai
paveikslas J. Buslio; kas juos
navičius, S. Egliškis — po 50 centų.
štynų pas Gabrius Treweskyn, Pa.
pagaus,
gaus
$25.00
dovanų.
landžio, 1916.
241 Statė st., Hartford, Conn.
Rytinę Colorados dali ap S10.80, krikštvnose pas A. Mineiko
Aukavo: R. Likšys, P. Pagojus, V. J. Kušinąs. W. Masiulis, G. Tunkevi(22)
Praneškite šiuo antrašu:
arba pas
če. W. Radzvila, M. Savukinas, K.
Mahanoy
City,
Pa.$4.45,
nuo
VulSamuolius,
A.
Adomaitis,
A.
Orintas,
M
r.
A.
Milbudas.
lankė smarki audra pereitoj liams Co. darbininkų. Easton, Pa.. Z. Bagdonas, S. Milčius ir P. Kupris Aleksiunas, G. Tunkeleviče, P. ŠliaMr. Edw. C. Fitzgerald.
1404 VVestern avė.,
kaitis, J. Pilkionis. P. Vaišnis, A.
savaitėj. Sužeista 18 žmo 70c., nuo Puodžiuno ir J. Meškaus — po $5.00;
Superintendentas,
N. S. Pittsburgh, Pa.
M. Kratavičia po 25c.
Newark, N. J. 56.00, nuo 1 kp.
26 Broadway,
So. Boston, Mass,
Z. Tranavičia. V. .Jocevičius, P. Talačka,
nių, iš kurių keliatas turbut ko,
Smulkių
aukų
$1.30.
Viso
$13.80.
Liet. Soc. Parį.. Montreal, Cana
šaulys, J. Švylpa, M. Kemzūra ir A.
Pajieškau Mareijonos Susinskaitės,
Rinkėjai:
mirs, ir pridaryta daug ma da, $6.60 ................................. $25.55 Kirelis — po $2.00;
Kauno gub., Telšių pav., Sėdos parap.,
K. Karsokas.
Per vietos L.Š.F. Komitetą nuo
Kolnijos kaimo, gyveno Toronto, Ont. CHICAGO, ILL.
J. Maksvytienė, J. Taukevičius,, J.
terialių nuostolių.
P.
šliakaitis.
pp. Bulotos ir Žemaitės prakalbų
Canada. Kas apie jų praneš, gaus
Raštikis, D. Kielė, J. Keršis, J. .AiMETINIS DIDELIS
Aukų $13.80 priėmiau ir tariu au
(S. Balvočius aukavo $10.00) Eli
1 dolerį dovanų.
(22)
K.
Martinkienė,
diejus,
D.
Balaitė,
kavusiems ir Simano Daukanto
150.00
PIKNIKAS
zabeth,
N.
J
...................
•
•
—
Jonas Kuncias,
850,000 PRAPUOLUSIAM
V. šarkus, A. Stanienė, J. Pliuškevič,> Draugystei širdingą ačiū.
Per "Laisvę” nuo krikštynų pas
1112
Elizabeth
avė.,
T. Milašauskaitė, J. Sidaras, J. StirOna Mazietienė.
Liet. N. Kliubo, atsibus
___Apšegą,
r
D.
E. Pittsburgh, Pa. 13.00 blis, S. Andrius, A. Zyras, P. Bart
Grand Rapids, Mich.
_ ŽMOGUI.
Per J. Atkočaitį nuo Bulotos pra
Nedėlioj,
4 d. Birželio-June^
kus, D. Bartkus, J. Petrauskas, P.
Pereitą žiemą prapuolė iš kalbų. Harrison ir Kearnes, N.J. 28.93 Veselys,
Pajieškau pažįstamos merginos, Geo. Chesnausko darže, LyA. Stasiukaitis, F. Duoba,
V. Rimką nuo pp. Bulotos
Marijonos Vinauckaičios, Kauno gub.,
K. Valaviče, J. Rendzeviče, G. Gold,
Houlton, Me., gabus išradė ir Per
Žemaitės prakalbų, Brighton.
V Ukmergės pav.. Raguvos parap., Pu- ons, III. Kviekiame ko skai
P. Petrulis, P. Urbonas, A. Gureckis,
jas D. F. C’nampeon ir iki Mass
43.00 J. Rimkus, J. Cikanaviče, P. Vaičiū
tiliškių kaimo, aš esu Tumagoto kai tlingiausia atsilankyti vi
Per
"Tėvynę
”
nuo
152
kp.
SLA.,
Pajieškau švogerio Vinco Stadalmo.
(21)
šiol jo žmona su vaikais ne Braddock, Pa................................. 9.25 nas, J. Zutkeviče, A. Bartnikas, W. ninko,
suomenę, senus ir jaunus
išvažiavo darbo jieškotų, bet
Danielius Seleva,
Laukevičius, F. Alsetiče, D. Pagojus,
turi apie ji jokių žinių. Šio Per "Noujienas” nuo Lietuv. Die J. Povilonis, A. Masaitis, T. Daudonis, nuo balandžio 25 d. nėra apie ji jo
3612
Earp
st.,
Philadelphia,
Pa.
praleisti puikiai laiką ant
Ohio.................. 24.75 M. Budreviče. T. Kelpšas, P. Jurčius, kios žinios. Jo žmona su 5 kūdikiais 18 metų ir du sūnūs. Vyras apie 24
mis dienomis jam atėjo už nos,NuoCleveland,
metų
amžiaus.
Juodų
plaukų
ir
žy

Bulotos ir Žemaitės prakal
šviežio oro.
(31)
A. Balnis, T. Raševičius, J. Damo- verkia. Malonės atsišaukti kas apie diškos išvaizdos, kalba žydiškai ir
Pajieškau brolių: Igno, Dominiko
vieną išradimą $50,000. Jo bų, Hyde Park, Mass................ 25.82 šiauckas,
O. Kasparavičienė, A. Arša- jį ką-nors žino.
Kviečia
Komitetas.
ir
Felikso
Kisielių,
Puločių
kaimo,
rusiškai, lietuviškai sunkiai. Abudu
Bulotos ir Žemaitės prakal
J. Rutkauskas.
šeimyna merdi iš bado, bet bų,Nuo
kauskis, S. Balčiūnas, J. I^aužykas,
Merkynės parap., Trakų pav., Vil
West Lynn, Mass.................... 31.35 J. Simaučius, K. J. Urbonaviče, P. 60 Linden st.,
W. Lynn, Mass. tingi dirbt, bet geria daug.
CHICAGO, ILL.
niaus gub., gyveno Brandford, Co.
JOS. KAMAITIS.
tų pinigų be jo paties negali Nuo fčrų surengtų per Liet. Sū Bražiutė, A. Jodžiunas, O. KamanMotiejus Kisielius,
(21)
Šiuomi pranešu Gerbiamiems Drau
31 Spring st.,
Union City, Conn.
nų
ir
Dukterų
Draugijos,
Liet.
UkėPajieškau
savo
vyro
Felikso
\alangauti.
dulienė, A. Yakavonis, M. Ridzins23
Shavnee
st.,
Plymouth,
Pa.
gams,
kad aš perkeliu savo drapanų
sų Nepr. Kliubo. 101 kp. SLA. ir 65
kis, P. Kripaitis, K. Jankunienė, P. tino, ilgus metus gyveno Mt. Carmel,
dirbtuvę
po No. 4626 So. Marshfield
Pajieškau
dėdės
Mateušo
Kliaubos,
kuop. LSS., Paterson, N. J.
162.50 Kaselis, A. Vitkauskis, A. Bočiulis, Pa. Jau 4 metai negaunu jokios ži
Pajieškau Frano Petrausko, Kau Avė. Ir meldžiu draugų, kad visi su
Kauno
gub.,
Šiaulių
pav.,
Viekšnių
Per Shenandoah, Pa. vietos L.Š.F.
nios.
Dabar
aš,
jo
moteris,
su
12
me

PAKĖLĖ ŠILKO AUDĖS. Deržvnskis, M. Kemzūra, A. Šim
miestelio. Gyvena Amerikoje jau no gub., Raseinių pav., Mažučių kai visais reiaklais atsilankytumėt pas
komitetą nuo Liet. Teatrališko.*
kus, D. Gutauskas, B. Gaubis, J. Mer- tų vaiku gyvenam So. Bostone ir no apie
mane į naują vietą, t. y. užsisakyti
30 metų. Turiu labai svarbų mo, nesenai atvyko iš Lietuvos.
JAMS ALGĄ.
kuopos vakaro pelnas $44.07, Liet.
nikas, P. Jocius, K. Gerulaitis, B. rėčiau gaut nuo jo pagalbą. Jis iš reikalą.
Stasė
Petrauskaitė,
(21)
siutą
ar išvalyti ir prosyti. Meldžiu
(21)
Sargų Draugystė aukavo $10.00.
A. Krapas, A. Šapata, J. Ba- Gintenėlių sodos, Šiaulių pav., Kau
113 Gore st., E. Cambridge. Mass. atminti savo seną draugą.
(22)
Shamokin, Pa. Eagle šil Tėv. Mylėt. Drs-tė 25 kp. aukavo Juda,
Helena
Kliaubiutč,
no
gub.
Jo
brolis
Pranciškus
gyve

lionis, P. Kasparaviče, V. Tautus, J.
LIUDVIKAS
GELEŽINIS.
949
Grand
street,
Brooklyn,
N.Y.
$5.00
ir
D.L.K.
Vytauto
Draugystė
tame pačiame mieste. Abu mu
kų audinyčia, kur dirba apie $5.00 ir smulkių aukų .......... 86.19 Bartkeviče, S. Ginionis, A. Beržinis, no
Temykit, Lietuviai!
4620 So. Marshfield avė.
zikantai. Kas apie jį žino meldžiu
J.
Zaleckis,
P.
Gubaitė,
J.
BubliausChicago, III.
J kur atvyktų Kazimieras Kriukas
3,000 žmonių, paskelbė pa Dr. V. Kudirkos Draugija. Ste- kis, J. Buividaviče, V. Radeviče, S. pranešti.
Prasišalino iš Waterbury, Conn.
.
_
su moteriške, susimildami praneškite.
Jis
paėmė
nuo
manęs,
Martino
Judic

ger,
111
...........................................
20.00
Marijona
Valantinienė,
kelianti savo darbininkams Per aukų rinkėjus nuo Easton ir Savickas. P. Milčius, P. Raženis, P. 377 2nd st„
So. Boston, Mass. ko, $65.00 ir gaspadinei išnešė už Jis mane paliko su mažais kūdikiais, CHICAGO, ILL..
V. Putvinckaitė, P. Klimas,
10% algos ir sutrumpinanti Phillipsburg, Pa. ...................... 31.13 Šaruks,
burdą. Pranešu viengenčiams, kad paimdamas visus pinigus. Jis Kau Lietuvių Tautiškų kapinių sukaktuvių
A. Skaburskis, J. Buinauskis, P. Nor
apvai kščioj imas.
kur atsibels toks vyras, apsisaugokite no gub., Panevėžio pav., Vabalninku
Nuo
Lietuvaičių
baliaus
N.
Side
Pajieškau
draugo
Kristopo
Pečiu

darbo sąvaitę nuo 54 ant 50 Pittsburgh. Pa.............................. 7.70 kus, P. Kemzūra, P. Aleksa, A. Skirparap., geltonais plaukais, mėlynų
Utarninke,
30 gegužės. 1916 m. t.y.
lio,
Suvalkų
gub.,
Sudargu
parap.,
mont, P. Vizboras, K. Navickas, J.
akių, 5 pėdų su viršum augštas. 21) per Memorial Day bus apvaikščioja
valandų.
Per D. Petrauską nuo diskusijų
Grinaičių
kaimo.
Šleinis. J. Jablonskis, S. Jablonskie
Marijona Kliaubaičia-Kriukienė
ma Lietuvių Tautiškų Kapinių ketu
Mirtos Choro su kun. Halaburda
Jurgis Šefleris,
nė, P. Rozėnas, D. Tamošiūnas, J.
27 Gossamer avė., Philadelphia, Pa. rių metų sukaktuvės. A p vaikščioji
ir nuo debatų Purvio su Žagaru.
408
Honesdale
st.,
Scranton,
Pa.
Šarkunas,
S.
Kučas,
J.
Cireško,
P.
LARKINAS GERAI PA Cleveland, Ohio.......................... 63.92
mas prasidės nuo 9 vai. ryte. Pamal
Skara, J. Macišauckas, J. Danaitis,
REIKALINGAS KRIAUČIUS.
dos
ant kapinių nuo 10 vai. rytePer
"Laisvę"
iš
Canton,
Ohio.
9.40
Pajieškau
dėdės
Jono
Almino,
Kau

PURTĖ SAVO TAU
A. Kasparas, P. Mockapetris, S. Šmit,
Darbas ant visodas, mokestis gera. Dalyvaus apvaikščiojime 50,000 žmo
Per vietinį L.Š.Š. Komitetą Brook- K. Šakmonas, K. Paražinskis, M. Va- no gub.. Telšių pav., Bemotavo valsč.,
Atsišaukiantis turi gerai darbų mo nių. Giedos 200 giedorių choristų.
klyn. N. Y. įvairių aukų ir nuo Bu
TIETĮ.
reika, B. Barauskis, N. Svetlonis, J. Kepurėnų sodžiaus.
kėti.
(22)
Važiuokite anksti, imant Archer
lotos ir Žemaitės prakalbų 1,000.00 Lukošius. J. Šidlauskas, J. Vareika,
Dominikas Alminas.
M. Navicki.
Avė. karus iki City Limits, paskui
Chicago, III.— Gegužės 21 Nuo A.L.T.S. ir T.M.D. prakal P. Aikinaitė, P. Keinaitė, M. Alexus, 127 N. Plurr. allev,
79 River st.,
Haverhill, Mass. Joliet Electric karus iki Lithuanian
Shenandoah. Pa.
Cleveland. Ohio...................... 2.50 M. Kastantinaviče, A. Geltauckas, A.
d. viešame protesto susirin bų.Nuo
National Cemetary (Leafy Grove).
J. Liko So. Boston. Mass.
Dembinskis. P. Vaitekūnas, K. Be
Apvaikščiojimo Komitetas.
kime, kada tarp kitų kalbė už 41 ženklelius .......................... 2.05 niulis, A. Laučka. J. Tautvaiša, J. Pajieškau giminių ir pažįstamų,
REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Per
"Keleivį
”
Lietuvos
Sūnų
Kuris
gali
geri
dirbti
vyriškus
koutoju, pasmerkiančiu Angli Per "Keleivį” Liet. Sūnų Draugy Mickevičia, J. Zubavičia, M. Skir- gyvenančių Chicagoj. Aš Suvalkų
DARBAI LAUKE.
Darbas ant visados. KreipkiJ. Mineikis. J. Stripinis. J. gub., Vilkaviškio pav., Keturvalakių
jos žvėriškumą link Airijos stė. Girardville, Pa. .................. 4.25 mont,
šiuo adresu :
Puidokas, J. Šibaitis, O. Breivė, P. valse.. Beržinių kaimo.
žmonės
reikalingi prie darbo
Per "Keleivį” nuo S.L.A. 203 kp.
K. GAGAS,
Kalešis, A. Cerkauskas, P. Kaziukorevoliucijonierių kalbėtojas Jelwein.
Juozas Penkauskas.
ant
tabako
plantacijų Hartfor
Iowa............................. 17.60
Millbury st- Worcester. Mass.
K. Kriščiūnas, J. Burkauskis. M. 1712 N. Marshfield avė., Chicago, 111.
Dr. K. A. Žurawski pasakė, Nuo Bulotos ir Žemaitės prakal nis,
do
(Conn.)
apielmkėj.
Moka
Petrauskienė, S. Zabarauskas, A.
Athol, Mass. $52.75, Fitchburg,
REIKALINGAS
BARBERIS
ma
$2.00
dienai.
Darbas
pasto
jog Anglijos žmogžudystės bų:
Putvinskas. Z. Vaitkaitė, J. Ustupas,
Pajieškau švogerio: Andriaus Ra
Mass. $32.15. Gardner. Mass. $51.26; Z. Jurkiaučienė, A. Martinkus, S. Za- moškos ir Veiverio, gyveno Hartford.
Garas, mokantis darbą, mokestis vus iki apie 15 rugsėjo (Sept.),
ant airių yra sulyg masko ). "P. Ginkus, VVorcester, Mass., $1; liukienė, J. Keiziunas, P. Valeckas, Conn. Turiu svarbų reikalą, meldžiu
gera, darbas ant visados. Atsišaukit
Worcester, $5 142.16 J. Šileikis, T. Kašėta, M. Pundienė, atsišaukti.
tuojaus.
(23) o verauzėj kas nori gali dirbti
liškos mados atliktos, tai tū Dr.PerPuskunigis,
ir per žiemą. Dabar samdomi
”: vestuvėse GulA. KAZLAUCKAS.
T. Kacelevičius, J. Vaitekūnas. A.
.
Kazys Lopata,
las airys Newman, pasikė ?inc su"Naujienas
lietuviai,
italai ir švedai. Pragy
I.ukoševičiute. Chicago, III.
Vaitekunienė, A. Urbonas. A. Zlat BOX 226,
Oglesby ,111.
32 Sheldon stHartford, Conn.
lęs užreiškė, kad jis yra ti $7.60; vestuvėse Lancevičiaus su kus. P. Balsys, T. Šaulys, O. Stankievenimas pigus. Važiuokit gata
Chicago, $11.50; var
nė. H. Stankus, K. čereškienė. C.
Pajieškau Elenos Paškevičaitės,
vai į darbą. Adresas:
(21)
kru airiu ir piktinasi tokia Lapinskaitė,
duvėse K. Grigonio, Gary, Indiana
Štitilienė. K. Gerulskis. J. Štukas. J. Kauno gub., Šiaulių pav., Rietavos
Connecticut
Leaf
Tobacco
neteisinga pasaka. James $3.00, surinko Muzikos Mylėtojų Masteika. J. Jurkevičius. D. Jurkienė, miestelio.
nuo jo ir malonėkit man pranešti, už
Cicero, Iii. $6.08, J. Tainius,
Association.
ką aš atsilyginsiu.
A. Murauskas
N. Brazienė, R. Raštikienė. A. Raš
K. Dabševicz
Larkin, kuris sėdėjo ant pa Ratelis.
Nokomis, III. $2.50 .................. 30.68 tikis, A. Bražas, G. Gedvilą, A. Per- BOX 240,
Kenosha, Wis. paeina iš Vilniaus gub.. Trakų pav.
241
Statė
st.,
Hartford, Conn.
grindų laike Žuravvskio kal Per "Naujienas:” krikštynose pas monas, J. Stankus, P. Grigas. J. Pa
M. JUDICKAS,
(22)
arba pas
Dreguną,
Rockford.
III.
$4.50,
sve

Pajieškau draugo .Juozapo Vaičia- 872 Bank st..
K. Keisiunas, M. Keisiunienė.
bos, nušoko nuo augštai iš čiai pas A. Martinkevičių Chicago. vijoms,
Waterbury. Conn. KETVERGAIS, PĖTNYČIOMIS IR
Mr. Edw. C. Fitzgerald,
W. Pundys, M. Jonis. W. Gautinskas. kausko. gyveno Westville, III. Jo pa
SUKATOMIS.
keltos estrados, peršoko per 111. $2.00; surinko Laisv. Myl. Dr-ja. W. Butėnas, T. Morkevičius, F. Ne ties meldžiu atsišaukti ar kas žino i Pajieškau apsivedimui merginos
Superintendentas,
III. $27.78, vestuvėse DeGatvekariai veža dykai ir ant vietos 26 Broadway,
So. Boston, Mass.
nortas. A. Zadeika. A. Kaziliunas. apie jį pranešti.
misinginę barajierą, atitve Aurora,
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, aš esu duodamos puikiausios dovanos. Gat
apso su Libuniute, Binghamton, N.
Kazimieras Kačiušis.
O. Moteleki, J. Vaškis ir P. Pranai
28
metų
.noriu
gaut
draugę
laisvų
riančią orkestros vietą nuo Y. $7.25 .....................
41.53 tienė — po $1.00;
GERIAUSIS PASAULIJE GasoliBOK 213
Westville. III. Ii pažiūrų, mylinčią farmų gyvenimą. vekariai laukia ant Essex ir HimpNuo LSS. 186 kuopos viešos va
shire st. ant 2-jų po pietų ir susto ninis prosas. Dega be smarvės, be
publikos ir prišokęs prie karienės.
A.
Skara.
J.
Skara.
U.
Keršienė,
prašau paveikslo.
Ansonia, Conn.............. 5.50
dami prie kiekvieno balto stulpo pa
Pajieškau Onos Kabišaičiutės, Su- Su pirmuA.laišku
Deržinskienė. A. Norkus, A. Ru
M. Aržuolaitis,
(21) ima norinčius važiuot. Žemė yra ant durnų; tesudega gesolino tik už lc
Newmano taip papurtė sa Per P. Berukštį r.uo draugiško M.
valkų
gub.,
Marijampolės
pav.,
Piiper 4 valandas; sveria 7 svarus. Kaisaitė,
K.
Budrikaitė,
W.
Mikėnas,
A.
BOK
103,
Collinsville,
III.
susirinkimo pas Zalanskius, Nashua.
Currier ir Hows sts., tik 1,500 pėdų
viskių parap., Armališkių kaimo.
vo tautos išgamą, kad tam N.
prisiuntimu. ReikalauMikienėnė,
.J.
Baitrėnas,
A.
Baranau

H................................................. 5.00
nuo gatvekario. Kaina per pusę nu
Vincas Ploplis,
skienė, P. Liumas, K. Vinckutonis,
plaukai ant galvos išsidrai Per J. A. IValeiko, Cambridge. A.
Pajieškau
draugo
Petro
Cigo.
Kau

mažinta ir parduodama ant labai
Granville. III
Kaniauskis, S. Mačiulaitis, J. Li- BOX 286,
no gub., Panevėžio pav., Radviliškės lengvų išmokėjimų. Nereikia mokėt
Mass. nuo prakalbų $26.80, nuo Bu
kė ir apikaklė ant kaklo at- lotos
sikeviče.
A.
Stankevičienė,
O.
Stripiir žemaitės prakalbų $111.53
Pajieškau švogerio Antano Ataro, parap., Bobenų kaimo. Jo tėvas ra apsirgus arba neturint darbo. Pre
nienė. W. Fribušauckas, M. Zoveliusisagiojo, o paskui ištempė ir nuo LSS. 71 kuopos $3.48 .. 141.81 tė,
Kauno gub., Raseinių pav., Šilalės pa šo man laišką, kad liko be pastogės kė Ix>tų nuo $9.00 iki $99.00. Kelio
L.
Kašečiutė,
J.
Vareika.
R.
ZuSugrįžo pasiųsti pinigai į Vilnių.
ir šaukasi iš Jeroslavskos gub. prie lika lotų yra ir aukštesnėms kainoms.
iš svetainės ir išmetė kaip Buvo
lonas, P. Kaselis, K. Zinkevič, S. Pe- rapijos., Balsių sodžiaus. Gyveno savo sunaus.
pasiųsta $1,002.00 ir postage
MAYNARD LAND CO.
Chicagoj.
šukšlę lauk.
15c., sugrįžo ............................. 967.50 traviče, O. Petravičienė, J. A. Ado
Petras Bubola,
vietos ofisas randas
•Jonas
šaulinskis,
maitis,
A.
Damošiukė,
A.
Vaičiūnie

938 So. Gregory st,
Rockford, III. 229 Elm st.,
Per Balandį įplaukė .... 3,187.82 nė, P. Ūsas, T. Vasaris, V. Obroma- BOK 172,
Lawrence. Mass.
Ladd, III.
viče.
A.
Valaviče,
A.
Rakutis,
A.
Ta

darni platesnio aprašymo prisiųskita
PRANEŠIMAS LIET ŠEL Viso su balansu ...
Pajieškau Antano ir jo moteries
$16,504.00 mošiūnas. A. Bražienė, M. štitilis. J.
Pajieškau savo krašto merginų ir Bronės Laukšų. Kauno gub., Šiaulių PARSIDUODA KOSTUMERIŠKAS 2c. štampą.
(22)
PIMO FONDO REIKA
Išlaidos.
LITHUANIAN MAIL O. HOUSE,
Daušis, M. Aikunas. O. JuodaikienS, pažįstamų. Aš esu Kauno gub., Pa pav.. Raudėnų parap. Kintraėių kai
KRIAUČIŲ ŠTOKAS.
Chicago, I1L
P. Kulikauckas, J. Orlauckas, J. Va- nevėžio pav., Božių sodžiaus, Vabal mo, gyveno Philadelphijoj.
Biznis per tris metus gerai išdirb 3356 So. Halsted stPasiųsta dėl šelpimo nukentėju
LUOSE.
Reikalaujam agentų.
latkeviče. T. Bubinas, A. Bubinas, S. ninku parap. Prašau atsišaukti.
tas, visados dirba mažiausiai du dar
sių lietuvių 1,000 rub.— $316.00 ir
Miss Martha Varanavičaitė
Jonas A. Glaudelis,
(21) BOX 41,
Raponavičiutė. M. Dilbutė. F. šimeVisuomenės žiniai turiu postage 15c. ant vardo M. Januške liutė.
Fort Plain, N. Y. bininkai. Savininkas būtinai turi ki
B. Gaidimaučius, Z. Lemežis, 263 N. Townsend st..
tur išvažiuoti.
Yra podraug ir
NAUJAUSIAS IŠRADIMAS.
vičiaus Petrogradan .......... $316.15
pranešti, kad idant nereikė "Naujienoms” už 200 atviručių 3.25 S. Stripinis, J. Alsevipe. V. Ambroza,
Los Angeles, Cal.
Kaip kiekvienas žmogus gali su
Galite pirkti
Pajieškau Juozo Lazaucko, Kauno "gent’s fumishing.”
M. Šukienė, J.
" čiaupa. J. Sarkus, “
jus Lietuvos Šelpimo Fondo Už išmainymą privatiškų čekiu 23. S.
gub., Panevėžio pav., Pasvalio par. tik šapą arba šapą ir storą. Pigiai! taupyti daugiau pinigų sau ir savo
draugams. Knyga duodama už dy
Atsišaukit laiškais šiuo adresu:
Per mėnesį viso išlaidu
$319.63 Vaitaitis-Užupas, P. Bagužys, A.
Pajieškau
apsivedimui
doros,
apsisodžiaus.
Pirma gyveno
Sekretorijato sunkiąsias pa Gegužės 1. 1916 liekas pas L.Š.F. Beržinis. P. Klevelis. J. Strazdas, J. švietusios, laisvų pažiūrų merginos Talačkunų
Lietuvis Kriaučius.
(23) ką. Rašykite, o gausite visus pata
New Yorke.
(23)
(21)
28 Broadway,
So. Boston, Mass. rimus.
reigas visuomet pildyti vie Iždininką K. Šidlauską .. $16,184.37 Krukonis, A. Laucka. A. Baronas, J. 17 iki 25 metų amžiaus, Aš esu jauKaz. Pukevičius,
A. K. C. MAGIS CO.,
Malukas. A. Butkienė, A. Lėtus, _P.. nas inteligentiškas vaikinas, Meldžiu 6 Burleigh st.
T. L. Dundulis.
Cambridge, Mass.
nai y patai ir sulig Fondo
PARSIDUODA KRIAUČIŲ BIZNIS. 125 E. MAIN St,
BOX 26,
L.Š.F. Fin. Rast. Aukštikalnis, A. Vinsiauskis, K. Pes- su pirmu laišku prisiųsti ir paveiks
lys, J. Zabers, R. Vindošiutė. P. Mar lą.
antrojo sekretoriaus sutiki
Amsterdam, N. Y.
(22)
Pajieškau pusbrolių Jono ir Vinco
Gerai išdirbta ir dirbtuvė gerai
gis, M. Keinauskis, S. Rumšą, O. Be
C. P. Janowski,
Vabalų Padvariškių sodos. Jono ir įtaisyta, lietuvių apgyventoj vietoj.
mo, atsibuvusioje L. š. Fon
niušienė. J. Sleinis, J. Kaminskis, J. 4606 So. Paulina st.,
Chicago, III. Mikolo Labų, visi Vilniaus gub., Tra Biznis labai gerai eina. Parsiduoda
FARMOS!
do Komiteto konferencijoje LIETUVOS ŠELPIMUI. Sauga, N. Vindošiutė. M. Vinkšnauskų pav., Alitaus parapijos.
(23) už žemą kainą iš priežasties, kad sa
Dabar
yra
gražus laikas, sodnai
kiutė. M. Kundrotienė, A. Skarinka.
Pajieškau Elzbietos Raškevičiutės,
Juozas Vasiliauskas.
vininkas turi išvažiuoti. Kreipkitės žydi, ūkininkai javus sėja. Atvažiuo(geg. 14,) tojo Fondo Sekre
DENVER. COLO.
K. Kundrotas. J. Kalvelis, Jos. Ta Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Simno BOX L. 114,
Shirley, Mass. ypatiškai ar laišku šiuo antrašu: (21) . kitę pas mane, jei norite pirkt fartorijato pareigų darbo atli Surinkta per Joną Martišių nuo mošiūnas. P. Krušas. J. Miškinis, O. parap., Skovagelių kaimo. Gyveno
i mą. o aš patarnausiu, kad nusipirktu
FRANAS PASERPSKIS.
vietos
lietuvių
L.Š.
Fondan
$12.75.
V
aitkus,
A.
Badziunas,
P.
Laurinskis,
Scrantone ar Trentone.
Pajieškau Igno Kazėno ir Onos 240 2nd st..
kimą ir tolesnį pirmo sekre- Aukavo: J. Rainis .<3.00; J. Na- A. Kolešis, P. Trašis, B. Danaitis,- pas tetą Franas
(22)
Girardville, Pa. mėt sau pigiai farmą.
Zubrickas,
Kuraiskaitės, abu Pasvalio miestelio,
M. VALENčIUS.
toraus pareigų pildymą pa ruša $2.00; Just. Girdauskas $1.50; Zukneviče, E. Liupskaitė, A. Cebulio- 107 5th st.,
Minersville, Pa I Kauno gub., Panevėžio pav., gyveno
PARSIDUODA KRAUTUVĖ
P. O. BOK.
.Scottville. Mich.
P. ir J. Bajorai. Petronė ir Juozas naitė, K. Zeima. P. Atkočaitienė, U.
Milwaukee, Wis.
vesta J. Neviackui.
Vyriškų ir Moteriškų Drabužių ir
Girdauskai ir Jur. Bivainis — po $1; Zaleckiutė, A. Bočiulytė, M. SpudviPajieškau apsivedimui merginos,
John Smith,
Tabako olselis. Yra skalbinių ofisas
Todėl visuose Liet. Šelpi Jonas ir Juzė Andrijauskai, Jonas ir laitė. S. Aleksiutė. P. Morkunaitė, P. arba našlės ne senesnės 30 metų, aš 5 Meile st.,
Binghamton, N. Y. ir parduodu tikietus ant geležinkeli; PARSIDUODA FARMA
Marė
Naumavičiai,
Vincas
ir
jo
žmo

Navickienė.
M.
Rimkiutė.
M.
Marloesu
35
metų
rusas,
Grodno
kud
.
mel

Mel80 akerių, 30 akerių išdirbtos ir
mo Fondo reikaluose reikia na Bartninkai, Augustas ir Mare ga. J. Beržinis, J. Lingis, F. Gaiga- džiu rašyti man rusų arba gub.
Montello ir Bostono. Krautuvė
lenkų ka
visa aptverta, Karma graži
Pajieškau brolio Tado Gudeikos, gy tarp
randas geriausioj vietoj šiame mies- apsėtos,
kreiptis adresu:. J. Neviac- Ivoškai, Vladas Rainis, Jurgis ir. jo (las, A. I>esmant, P. Kundrotas, J. lba.
ir pelninga. Platesnių žinių klaus(2.3) veno bene Broot-lyne. Meldžiu atsi te. Randa nebrangi.
Girdauskai — po 50c. Viso
Viso'Jokubavičius,
'
( • > I kit per laišką.
E. Balčiūnas. A. Bal
Poilas Zavadski,
šaukti. ar kas žino apie jį pranešti.
kas, 183 Roebling st., Brook- žmona
surinta $12.75.
A. BEKAMPIS.
čiūnas, P. Urbaitienė. M. Gorackaitė, 4 Morris st.,
Hamilton, Ont.,
Kaz. Sabaliauskas,
P. BLOZIS,
(21)
M. M. Račiutė-Herman. Aukų apvaikščiojime 5 metų su- P- Balnienė, M. Smaliukienė, M. KaWaukegan, III. 114 Ana st.,
Montello, Mbm BOK 31.
Canada. 1220 Victoria st.,
Bienville, I-a.

NOMINAVO Į KONGRESMANUS.

Keleivio” Kalendorius.

ATSKAITA

Paj ieškojimai

Didelis žemės
išpardavimas.

AUKOS

I

KELEIVIS

— 0 Berlynas — kur?
— Tikrai aliejiniai dažai.
Mokiname Angliškai
Matosi prospektas, neme — Vokietijoj.
V1 sose dalyse A menkos ir Kanados
— Gerai. Puikiai įspėjai.
luoju, dievaži!...
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienai) jrali i mok
•J Angliška kalba, labai trumpame laike, šio* nio
Vienatinis lenkiškas
Na
mokykis,
mokykis,
jau

j Nusišluostė nuo kaktos
<yklob naujausia ir tvbulingiauauA metodą. Moki
tiame per laukus, visose šalyse, už labai ma>4 at
i
prakaitą, užsisegė viršutinį nas žmogau, ir klausyk sa
yginnna; tvipjau klesooe dienomis ir vakarais.
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių Jeuru
DANTŲ DAKTARAS.
nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a:
lietuvių kalboje veikalų:
raiyk platesnių žinių.
mandieros knypkį, paskui vo mamos, o aš sau jau eisiu.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
tmsrleaa Šeires! «f Laa<aatss
Visi antsyk sulinksmėjo,
atsisėdo ir vėl atsisegė, ir
J dedu naujus. Laiką gvarantuoju.
kad nemalonus svečias ne
atsikvėpė.
Ištraukiu dantis be jokio skausmo
— Gal tamista norėjot įss laikys jų ilgiau neramume.
Jeigu kada skaitei vieną-kitą storesnę
176 IIARRISON AVĖ., BOSTON. ((
knygų ir iš jos nemaža pasimokinai ir
«
tėvas suspaudė
tikinti, ką veikia namieje Mikučio
2Z
apsišvĮetei. tai perskaitęs "Moteris ir 731 W. 18th st, Chicago, III.
musų vaikas? — užklausė žemsargiui didelę, raudoną
Socializmas” pamatysi pasaulį visai ki
tokioj
šviesoj; ši knyga atidarys Tau
jo
leteną,
o
mama
išeinan

motina.
akis ir parodys, kas gero ir pikto yra
25,OOOIKATALIOGU DYKAI
šių dienų draugijinėj tvarkoj.
Žemsargis net spiegiančiu čio paklausė:
Šią knygą parašė garsiausis pasaulyje
— Ar nemalonėtumėt taiš džiaugsmo balsu sušuko:
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65e.
filosofas-sociologas
Augustas Bebelis,
kurio
raštai
yra
išversti
į
visų
kultūrin

mista
atsilankyt
pas
mus
ar

— Taip, taip, tikrai, tas
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
gųjų tautų kalbas. Vertimas puikus,
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
batėlės išsigerti?
labai indomu!
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant
SKR1PKŲ, HR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKU INSTRU
gražios popieros ir turi išviso 450 pusi.
— Ačiū, aš negeriu, paga— Tat eisim jo kambarin.
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
Mokslo kankinys.
Vokiečių kalb de "Moteris ir Socializkoj
kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais.
Šuliaus,
aš
jau
gėriau...
Visi pakilo.
Žemsargis
is” tapo išparduota net 50 laidų (viso
Kainos labai prieinamos. Naujausias^ Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
(Iš Arkadij Averčenko)
it 1 tnilioną ekz.j.
pirmutinis leidosi korido diev.
5x6Vj su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
Si knyga bus papuošimu Tavo namų.
tikrą
lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
riumi
pirmyn
ir
smarkiai
Stovėdamas gatvėj ant
: .s išleista labai gražiai ir ant geros
Rašykit tokį adresą:
“Rusijos gubernatoriai įsukė
popieros. Ji yra verta tiek aukso, kiek
policijai daboti mokinių pasiel atidarė kokias tai duris, bet kampo žemsargis ilgai ra uW
112 GRAND ST.,
pati sveria.
gimus nesimokinimo metu." Iš da greičiau jas užtrenkė su kėši, trynė sau kaktą ir ty
_ ” __
vv . o. VV dlUCIlb
BROOKLYN, N. Y.
“MOTERIS IR SOCIALIZMAS
rašo:. *
rusų laikraščių.
Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės giraikų, romėnų \
raukęs uosi, išpūsdamas liai keikdamas spjaudė. Py
ir kitų tautų na terų politišką ir sociali padėjimą ir išdėsto
Kada žemsargis žengė per pro ją kvapą ir. pakratęs ko ant valdžios, kam toji
dčcto senovės ;
mokslininkų pazva’gas į moteriškę.
slenkstį į Mikučio tėvų na galvą, atžengė porą žings panorėjo jį daryt mokslo
/S
Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.
mus, kalaviju užkabino už nių atgal, kuomet paskui se kankiniu. Piktumas dras
Visa knyga yra: padalyta į skyrius, kurie skirstosi šitaip:
durų sklindžio.
Atkabinti kantis Mikutis už pilvo pasi kė jam krutinę. Ant jo lai ii Moteris, kaipo lytiška
'
esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžymai
O) COLUMBIA Gramafonas
ir aprubežiavim.ai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reikakalaviją puolėsi pirmiausiai ėmęs nulinko išsišiepęs lyg mės pasisuko šaldsmetonės
linga seriale buržiuazijos
.
draugijos ____
Įstaiga. _______________
Moterų uždarbis. Jų prcjis pats, paskui Mikutis, žiovaujanti katė, matomai pardavinėtojas, kuris lyg
tisk’s gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybe ir visLcmei.ė. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skaitMikučio tėvas ir kambarinė sulaikydamas savo gerklėje kad didžiuodamasis, kad ant
lingumas ir jų persidaaginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo gamtištarnaitė. Visi buvo persiė tą smagų juoką, kuris pa jo galvos laikosi rankomis
kai-istcr:škas žmonijos atgimimas.
Si •".< kslo - tei.-yl ’s knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose audeklo
mę momento svarbumu, o kilo ir butų išsiveržęs, jeigu nepriturimas kibiras su šal
apdaru..se $l.č \
Pinigams siųsti adresas:
ypač pats ponas žemsargis. žemsargis atbulas nuo durų dyta Smetona, ėjo gatve su
Iš gėdos paraudęs ponas besitraukdamas nebūtų sa sikišęs rankas po žiurstu ir
“KOVA” 229 N. 6-th St., Philadelphia, Pa
*
žemsargis pradėjo trint mil vo užpakaliu atsimušęs i su- visa gerkle šaukė: ”SacharrJ
žiniškas raudonas oficijališ- sirietusio Mikučio galvą. moroz!”
kas letenas, paskui atsikvė Mikutis išsigandęs atšoko ir
— Šūkauji, kanalija! ką?
ŠORIAI SUGRIEŽTI ĮVAIRIOMIS ORKIESTROMIS
pė savo stora ofieijališka pasislėpė už mamos, kuri
Ardai
ramumą,
ar
nežinai,
10 Inch 65c. (Canada 85c.)
burna ir nuduodamas susi jau aiškino žemsargiui, kad
Valcas. Militariška orkiestra.
'KELIAUJANTIS
KRIAUCIUS
E 2526 Prieš Aušrą.
kad
peržengi
įstatymus,
ap

maišymą ir mandagumą pa ne tas duris atidarė, kad čia
Bangos. Valcas. Militariška orkiestra.
ginančius viešą ramybę?
klausė Mikučio tėvą:
E 2527 Linksmybė. Polka. Militariška orkiestra.
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taipgi
nieko indomaus nėra, ir kad Nežinai, kanalija, ką? —
Išdykus Mergaitė. Polka. Militariška orkiestra.
— Nu, o kaip tamistos sū anos duris po dešinei veda
parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams
Alpų
Ganyklose. Valcas. Sargybos orkiestra.
2529
E
Tai žinok ir daugiau nerė
nelis?
arba šiaip vpatoms. kurie pareikalauja, Visokį tavorą perkant
Pavasario Sapnai. Valcas. Sargybos orkiestra.
kauk!
pas mane galit gaut pigiau, Aš važinėju po MaSs. ir Conn. valE 2530 Ant Bangų. Valcas. Columbijos orkiestra.
— Ačiū, laikosi gerai. Mi i Mikučio kambarį.
Visi
įnėjo
i
mažą
Mikučio
Kregždutė. Valcas. Columbijos orkiestra.
stijas
ir
ant
pareikalavimo
pribunu
visur.
Reikale
adresuoki:
:
Ir
savo
didžia
ofieijališka
kuti, palik mus ramybėj, nes
E 2531 Liuosr.oris Medėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
kambarį
ir
susėdo.
Mama
kuntščia
movė
šaldsmetonės
gausi plaštaka.
Vėliavos Nešėjas. Maršas. Columbijos orkiestra.
^ifTlVnflic
Millbury str.,
sprandam
u
. OlIilKUlll^
AVORCESTER, MASS.
Visi tylėjo. Žemsargis sėdo ant Mikučio lovos tuo pardavinėtojui
Prisiųskite S5.00, o likusius 13 dol. užmokėsite eks- į
tikslu,
kad
jeigu
kas
butų
kad
tam
tik-tik
ką
nenukri

prabilo ant galo:
presui Užlaikom visokius gramofonus su rekardaisiu
— Puiki šiandien diena, matomu iš po lovos, su koja to nuo galvos kibiras su šal□
nuo 15 iki 500 dolerių.
□
gilyn po lova pastumus, kad I dyta Smetona.
m
ar ne?
Tel.
Richmond
311.
Norėdami Kataliogo prisiųskite 4c. štampą.
ponui žemsargiui nedarytų
It
— Taip, labai puiki.
gėdos.
Londonas paskelbia, kad 4
T■
Dr. Wm. A. Green
Žemsargis priėjo prie sie
T NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, :c
Urbon & Pilvinis, žt“0^IasS.
_r
Anglijos
valdžia
duoda
Ai
259 HANOVER STREET,
nos ir pradėjo žiūrėti į spal
Žemsargis žingeidžiai aS'
u■
•
jums
randos
išmokės
juos
ir
se

BOSTON. MASS.
v
vuotą piešinį, atvaizdinanti kimis bėgiojo aplink po rijai platesnę savyvaldą ne
natvei turėsite dailų pragyveniGydo visokias moterų ir vyrų ligas
’ mą. Apdrauskite (inšiurikite)
’’Močiutės pasakas.”
kambario sienas, bet su ma gu buvo Home Rule plane.
Mano specijališkumas, tai gydy
Mat.
pirma
reikia
išpert
val

t • namus ir rakandus (forničius), -:mas užsisenėjusių ligų.
— Malonėk, tamista, sės toma nuostaba pastebėjo, džiai kaili, kad ji ką-nors duotų. • kad nelaimei atsitikus galėtuVisokis patarimas dykai.
. mėtė kitus nusipirkti, apsaugotis. Prašome.
kad čia sienos buvo visai
T
■ kitę dirbtuves ir darbininkus, ap— Ačiū. Puikus paveiks plikos, jokių paveikslų nesi
i saugokite automobilius, arklius
Siutus ir kitokius I
• ir vežimus nuo visokių nelaimių.
las!
matė.
Tat nukreipė savo
r?
Aš virš minėtus darbus atlie
<
žvilgsni ant rašalu sumar
— Taip.
ku kuogeriausiai. Turiu patsai
I
* gerą patyrimą gyvendamas čia
KIEKVIENAM
Žemsargis atsisėdo ir ne ginto stalo ir pamatė pusėti
T Amerikoje per 30 metų. Esu tiUž išdalinimą mus apgarsini
žinia kodėl pradėjo trint sa nai nudėvėtą ir pairusį geo
į krai
atsakantis už visokį savo
----- --------------Mes prisiusime jums ap
DUOKIT PASIŪT MUMS’
grafijos atlasą, kurį prislin mu.
T darbą, turiu Statė Broker Insuvo dideles rankas.
garsinimus visai dykai ir užmo
J rance License, esmi Notary Pub— Na, o kaip ten jūsų rei kęs prie savęs atskleidė ir kėsime po 50c. už kiekvieną par i lic, Justice of the Peacej AucUžtikrina m, kad Jus sučėdysit pinigų ir
jūsų draugams, pažistationeer, ir Agentas.
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imami
kalai, jaunas žmogau? — pradėjo žiūrėti į aptrintus duotą
mies arba bile kam.
Išdalyk
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
PARDUODU NAMUS, FAR
žemlapius.
užklausė Mikutį.
10 apgarsinimų ant dienos į at
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus i
MAS ir LOTUS. Kviečiu visus
nuo darbo laiką ir už
išvaizdos ir būna tvirtesni.
— Amerika, hm... Gerai, liekamą
i
Bružydamas pirštu po
Lietuvius ir Lietuves atsilankyti
dirbk $20.00.
į
mano
ofisą.
i
jaunas
žmogau,
parodyk
gi
stalą Mikutis drovėdamas
Atsišaukit pas
į
GERUS VYRAMS SIUTUS IR 0VERK0T
;man kur yra Transvalius?
MICHAEL CORAN
atsakė:
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
International Novelty
— Labai gerai, ačiū tami,
366
Broadway,
— Tris žingsniai toliaus
Company,
TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM
stai.
— Afrikoj! — atsakė drą 1154 Lincoln Avė.. Utica. N. Y.
:
South Boston, Mass,
1
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
Žemsargis papurtė galva, siai Mikutis.
DRAPANAS.
pašoko nuo kėdės ir vėl pri
Žemsargis nuduotu nusi
Tikras Jūsų brolis lietuvis
ėjo prie piešinio ant sienos. šypsojimu išsigelbėjo iš pa ;Ar nori būti gražus?
— Ar tiesa, kad tai alie- dėjimo ir pamerkė akia Mi
AR NORI, KAD MYLĖTŲ
Ar nori būt gražus?
24 pt.
S. Baracevičius
Ant. Januška
jmis?
kučio tėvui ir motinai, duo Jeigu taip, ui nusipirkite Mosties,
MERGINOS?
— Ne, tai spausdinta fo- damas suprast, kad Mikutis kurią išdirba Davis Company ir visi
222 W. BROADWAY,
Jeigu nori, tad pasipirk
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
SO. BOSTON, MASS.
tografura. priedas prie žur nesidavė prigaut.
GRABORIUS.
riausia.
Telefonas: So. Boston—21013
I
Ištepant
moste
veidą
prieš
einant
nalo ”Niva.”
— Nu-nu, pažiūrėsime.... gult per kelis vakarus padaro veidą
— Aha. Taip, taip. Ge Aš žinojau kur yra Transva tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
ras laikraštis. Rūpinasi pa lius, bet tik norėjau pažiū kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
Palaidoja visuose aplinkiniuose
lės r.uedegimus ir lašus. Kaina dė
miestuose.
tenkinti savo skaitytojus.
žutės 50c.
rėt...
CREST KENDŽIŲ,
PATARNAVIMAS GERAS
— Taip.
Merginoms, kuries nori būti raudo
REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE-1
Aiškus dalykas, kad me nos, mes turime prie tos mosties pri
IR PIGUS.
»>o
ji
niekad
nepamirš jus, nes iii
— 0 ar tamistos tikėsite, lavo. Bet Mikučio atsaky taikytą odos pudrą: vakare reik iš Didelį palaidųjų už 45 dolerius, j)j kendžių gardumas
priverčia ją
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS. i
kad nepaprastą nuotikį va mą nusprendė gerai sau tepti moste veidą, o ryte patrint su
>))jus mylėt. Reikalaukit visur ir W
mažą už 15 dol.
visados Lowneys Crest Kendžių. ( !
musų pudru, veidas palieka skaisčiai
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
kar turėjome musų nuova galvon Įsidėti, kad kitu baltas-raudonas.
jį Jeigu negali gaut kitur, tai priTas pritinka ir vy
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o
doj ; atvedė kokį tai girtuok syk Transvaliaus Amerikos rams.
»siųsk mums doleri, o gausi vie- W
;(
ną
svarą
geriausių
Amerikoj
išjj;
Odos
Muilas
tikrai
išgydo
spuogus,
tuoj aus apturėsite.
lį, o anas nei išgraužk rusiš žemlapyj nejieškoti.
dirbtu kendžių
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos.
kai nesupranta. Puikus ele
Kaina 25c.
$ K. ŠIDLAUSKAS
— O istoriją ar pažįsti?
Parduodu Paminklus ir Kviet
Jeigu jūsų kvapas dvokia, mazgo
mentas, ką?
)»Generališkas agentas Bostone. )»
dantis kasdien su muilu. Dan
kas. Užlaikau automobilius grei
— Kokią istoriją, senovės kite
— Argi? Gal tai buvo
226 BR0ADWAY,
$||
tam susinešimui. Atsitikus rei
tis palieka balti ir kvapas kvepiančiu.
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
kaina — 25c.
koks svetimžemis — įsimai pasaulinę, ar šios gadynės? Muilo
So. Boston, Mass.
as pribusiu greičiau, negu vieti- I
Pinigus galite siųst meney orderiu
bC
»WĮ
šė Mikučio mama. — Mikuti, — paklausė Mikutis.
niai graboriai, nes mane automo-1
ar 2-centinėmis stampomis.
(22)
Kvotėjas tuo klausimu vėl
bilius stovi visados ant kelio.
I
nekarpštyk nosį, nes gausi
J. RIMKUS.
buvo
pastatytas
į
nemalonų
S. Baracevičius
I
BOX 36.
Holbrook, Mass.
klepsą!
><» Q
•M
jam
padėjimą.
Mikčioda

258 Broadnav, So. Boston. Mass. I
— Tu jaunas žmogau, a.M
M
Telefonas: So. Boston 839-J. I
S
S
mas
atsakė:
not to, mamos klausyk. Ji
M. ANDRIUŠIUTĖ,
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR $
— Na. tą. truputį naujes
nai tave maitina.
GERIAUSIA.
(Andrews)
Mikutis baimės apimtas iš nę. duokim sau... Kaip tas
;
Mes dirbame RAIKOTUS ir
paniūrų metė žvilgsnį į žem- karalius vadinosi, kuriam iš MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
SILTUS, Vyriškus, Moteriškus ir
TREJOS DEVYNERIOS
pilvo medis išaugo?
( Vaikams. Dirbame dėl KRAUsargį ir atsakė:
Lietuviai
Kliaučiai
< TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE
— Tai ne karaliui, tik jo
— A-a-šai — klausau...
NI NIAMS iš geriausios materijos
Visokias Vyrams Drabužius
TREJANKA
i ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė
— Bet paveikslai priede mamai taip sapnavosi. Jis
Siuvame ant Užsakymo
■Sundeda ū 2? įvatnif gydanėnf toli* ir
•
Materijas mes imame iš dide
Išvalome, sutaisome ir išprosiprie VNivos,” tai apskritai vadinosi Cyrus.
Sutaisyta su degtine arba, virintu vandeniu
li lių firmų ir daug ant karto, toname senus.
yra geriausiu vaistu arba karčiu
sakau tamistoms, dalykas
— Taip, taip, taip! Hm....
vynu dėl skilvio.
Vienintelė Kriaučių kompanija t . dėl mes gaunam kur-kas pigiau
2
So. Bostone, kur visame duoda < Į ir geresnę materiją, todėl galime
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
labai sąmoningas.
Užmo bet to neužtenka — patėmiS
(i
ir
pigiau
padaryt.
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį,
gerą ir gražų darbą už prieina J
w
!
Lietuviai,
kurie
norite
tik
turėt
kėjai, brolau, septynis rub jo ponas žemsargis Mikučio
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
mą kainą.
<
STIPRIUS IR GERUS RUBUS
S5
patrūkimą,
sunkumą
ant
krutinės
ir
i
lius metams ir tai da puikų tėvui.— Nes reikia tamisPASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ
j PIGIAI, visados kreipkitės pas
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
O
NEŠIOSI
IR
DŽIAUGSIESI.
paveikslą gausi ant sienos, toms žinoti, kad istorijoj’e
mus. Tolimesnieji per laišką; o
pataiso apetitą.
>
i vietiniai ypatiškai.
Todėl,
kurie
norit
pasisiudint
a
a?...
buvo toks keistuolis, kuris
VARTOJIMAS:
Viena
pakelį
šitų
gydančių
į
Kriaučiams.
Agentams
ir
Kraugerą siutą, išvalyt arba suprasit,
augmenų užmerkti į viena kvorta čysto spiruto
Q
(
tuvininkams sampelius pa(
ištaškė jurą. Kaip tas jums
kreipkitės pas mus.
— Taip.
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
(
siunčiame
dykai.
denyje
ir
po
24
valandų
gerti
po
puse
stiklelio
SOUTH BOSTON CUSTOM
— O šiemet koks bus prie patinka?
arba mažiau.
i
TAILORING CO.
©
<(
— Taip, tikrai juokdariai Nelauk vasaros, nes tąsyk busime 278 Broadway,
das?
<
Travlers
Ralncot
Coampany
So. Boston.
darbu, užsisakyk vasrinius
užsivertę
H
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekornu
— Nežinome. _ Šiems me- buvo tie graikai — pritarė drabužius dabar, kada _galim greičiau
į G. A. Romanas, savininkas,
M
229 Bedford Are., Brooklyn, N. Y.
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.
tams neturime išsirašę.
Mikučio tėvas.
3
Harrison
Avė.,
Kampas
North
a-tos
gatvčs.
SU
Dabar
yra
daug
svarbių
gyvenime
r
aš turiu ir gatavų dresių vi
____
Žemsargis
_ pasikėlė ir _priŽemsargis pastūmė šalin Taipgi
kampas Essex St.
sokios mieros ir kainos prieinamos. apsireiškimų, o uždarbiai neblogi, to į
ėjęs prie piešinio palietė ji rašalinę ir aštriai paklau- 324 E STR., kampas Broadvay.
BOSTON, MASS.
dėl susipratę darbininkai nepamirš i
SO. BOSTON, MASS. kite praplatint “Keleivi.”
pirštu.______________ , ‘^sė Mikučio:
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KELEIVIS

i kračius sau nuo sprando joj, VVolcott atvažiavo Anjungą. Ir tai progai atėjus, glijon ir perstatė visą reika
jie nepatentavo "made in lą ministerių kabinetui. Iš
. Germany" patentu ir nepra- pradžios, jis sako, kabineto
pasirengęs aukoti gyvastį ’ šo, kad jiems ją kas tuo pa nariai nenorėjo sutikti pra8"Made in Germany.”
leisti lenkams maisto, saky
tentu patentuotų.
Kilus Airijos revoliucijai už tatai, ką skelbė ir šventu
J. B. Smelstorius. dami, kad tą maistą sunau
Anglija kuoaiškiausiai pati skaitė.
dosią patįs vokiečiai.
Tepriparodė savo veidmainiš Gyvendamas Amerikoje
čiaus vokiečių užtikrinimas,
kumą; jinai skelbėsi kovo tarp profesijonalinių orga
Reikėtų
ištirti.
kurį jisai gavęs ant rašto,
janti už Belgijos liuosvbę ir nizacijų jisai pasekmingai
tokią anglų nuožiūrą išblaš
už paliuosavimą visų mažų darbavosi, kad išnaikinus Amerikos laikraščiai pra kęs ir užpereitą ket vergą
tautų iš po galingųjų jungo. darbininkuose tą neapykan dėjo labai daug rašyti apie New Yorke jau gauta iš An
Kaip ji kovoja už mažų tau tą link socialistiško judėji Lenkijos šelpimą. Pereitam glijos valdžios telegrama,
tų paliuosavimą, priparodo mo, kokią anuose išauklėjo "Keleivo” numeryje rašėm, kad maistą Lenkijon galima
upeliai kraujo išlieto iš tų ir palaiko klerikalizmas. At kad Lenkijos šelpimo reika i gabenti.
krūtinių, kurios troško tą liko kelis ilgus maršrutus su lais pradėjo rūpintis Ameri Taigi išrodo, kad galų-gaveidmainingai skelbiamą o- paskaitomis, visur klausyto kiečių Draugija Belgijai Į le Lenkija pašalpos susi
balsį gyveniman vvkdinti; jų minių entuzijastiškai šelpti, kurios iždininkas iš lauks.
priparodo visa eilė žmogžu sveikinamas. Be to redaga važiavo jau Londonan, kad
Na, o kaipgi su musų Lie
dysčių, papildytų ant žmo vo kelis socialistiškus laik galutinai sutvarkius šelpimo tuva? Apie ją visai nemini
nių trokštančių paliuosuot raščius, kaip antai ”The darbą. Dabar gi laikraščiai ma. Nejaugi musų šalis bus
Airiją iš po galingųjų jun Irish Worker,” "The New- rašo, kad Lenkijos šelpimu išskirta? Nesinorėtų tam
castle Free Press” ir "The
go.
Harper.” Suorganizavo ke užsiėmė ir Rokfelerio komi tikėti. Greičiausia čia vie
Buržuazijos spauda, ypač liolika socialistų partijos tetas. kuris buvo sutvertas nu Lenkijos vardu vadina
Amerikos
kapitalistiškoji kuopų, pastatydamas jas belgams šelpti. Rokfeleris ma ir Lietuva. Juk kada
spauda, pildanti Anglijos ant tvirtų pamatų tolesniam apsiėmęs gelbėti 3,000,000 įėjo Lietuvoje mūšiai, ameri
pakaliko priedermes, tuo- jų augimui. Vėliaus nuėjo lenkų. Rokfelerio įstaiga konai vis rašydavo, kad tai
jaus tą išsiveržusi airių lai į eiles Socialist Labor Party nutariusi paimti tą darbą Lenkijoj. Mat jie nežino
svės troškimą išaiškino skai veikdamas joje toj linkmėj, pačiai Vokietijai to papra (skirtumo. Todėl gali būt,
tantiems ir giliau i dalykus kad suvienijus su Socialist šius ir Anglijai sutikus pra kad ir šitas šelpimas orga
neįžvelgiantiems, jog tai ne Party. Susikirtimas jo pa leisti lenkams maisto į vo nizuojama ne vienai tik
Lenkijai, bet ir Lietuvai, tik
airių troškimas pasiliuosuo- žiūrų su tuolaikiniu S. L. P. kiečių uostą Danzigą.
ti iš po sunkios britiško liū organo redaktorium Da
Pereitoj są vaitej New (jos vardo amerikonai neži
to letenos, bet vokiečių dar nielių De Leonu, kurio pa Yorke buvo sušauktas Jor- no. Taip bent liepia tikėti
bas. Jeigu tas ir butų tei žiūros tik ir skaldė socialis- dan Hallėj mitingas, kur sveikas protas, nes ir patįs
sybė, tai irgi butų da vienas tiškas spėkas politiškoj ko Rokfelerio fondo atstovas vokiečiai, kurie badaujančių
priparodymas, kad vokiečiai voj, privertė draugą James Wolcott aiškino ameriko žmonių šelpimu matyt la
ištikrujų paliuosuoja silpną Connolly atsisakyti nuo pra nams apie Lenkijos tragedi bai susirūpinę, neleis juk
sias tautas iš po "galingo kilnaus siekio, bet būdamas ją. Jisai tik šiomis dieno vieniems valgyt, o kitiems
sios” Maskolijos ir Britani neišsemiamos energijos ir mis iš Lenkijos sugrįžo ir mirt badu. Jeigu iš Ameri
jos jungo. To mes nesako nenuilstančio
darbštumo tikrino, kad nemažiau kaip kos maisto tenai nuvežš, tai,
me, vien tik tatai norime pa žmogumi jis nesiliovė vei 15,000,000 žmonių miršta te reikia tikėtis, jį padalys vi
siems lygiai.
stebėti, kad buržuazija, ku kęs. Jis su visu pasišventi nai iš bado.
Kad čia kalbama ne apie
ri daro sau iš karės bizni ir mu ėmėsi už organizavimo Wolcott buvo pakviestas
trokšta kuoilgiausiai ją pa New Yorko uosto darbinin Lenkijon paties Hindenbur- vieną tik Lenkiją, tai liudi
laikyti, matydama vokiečių kų. Laike atmenamo uosto go, todėl kelias jam buvo vi ja ir tas faktas, kad badau
nenuveikiamą spėką ir gy dokų darbininkų . streiko, sur atviras. Jam buvo duo jančių priskaitoma 15,000,nimąsi visomis priemonėmis drg. James Connolly darba tas vokiečių oficieriaus au 000. Vienoj tik Lenkijoj
nuo galingųjų priešų, sten vosi pasekmingam streiko tomobilius, vežėjas ir paly tiek badaujančių negali būt.
giasi kuodaugiausiai sukel vedime.
dovas. Vokiečiai parodė Antras dalykas, tai pats
ti neapykantos prieš vokie
jam visą žmonių skurdą. Wolcott sako, kad iš VaršaVėlesniai
grįžo
jis
į
tėvy

čius, kad ta neapykanta ka
Kaip visi kiti, taip ir Wol- vos jisai važinėjęsis net iki
nę,
kur
redagavo
darbinin

rės ugnį kūrinus. Tuo tiks
cott tvirtina, kad dėl šito Pinsko žmonių gyvenimo tilu ir Airijos revoliucijos kišką laikraštį. Laike Dub baisaus žmonių skurdo dau rinėti.
priežastis toji kapitalistų lino darbininkų didžiojo giausia yra kalti rusai, ku Bet šiaip ar taip, tą reikė
spauda randa ne žmonių streiko J. Connolly sykiu su rie traukdamiesi atgal su tų ištirti. Mums rodos, kad
varge, anot "Naujienų,” ir drg. Larkinu buvo prieša naikino visą žmonių turtą. tą darbą galėtų atlikti Lie
jų troškime pasiiiuosuoti iš kyje kovojančių darbininkų.
Wolcott sakosi buvęs nu tuvos Šelpimo Komitetas.
po Anglijos jungo, bet vo Po to streiko drg. James važiavęs pas Hindenburgą Galima kreiptis stačiai į Ro
kiečių "baisinguose” sie Connolly likosi vienu veik ir kalbėjęsi?' su juom. Vo kfelerio komitetą. Visuo
liausiųjų narių airių orga kiečių karvedys pasakęs, menei tas butų labai svarbu
kiuose.
"Laisvė" niekad dalykan nizacijos, pasistačiusios sau kad jei tik Anglija leistų ba žinoti.
giliau neįžvelgus paprastai tikslą airių revoliuciją, dėl daujantiems žmonėms mais ——
autoritetiškai mėgsta dary pasiliuosavimo iš po Angli to atvežti, tai vokiečiai su
Šelpkime Lietuvą!
ti savo užreiškimus. Jinai jos jungo. Toji organizaci- mielu noru už jį ir už jo at
jo
(Sinn
Fein)
ir
pastatė
jį
vežimą apmokėtų ir iš uos
buržuazijos skelbimais intikinta irgi jau užreiškė, jog pirmose eilėse revoliucijinės to išsiuntinėtų geležinke GERBIAMIEJI:—
Airijos revoliucija "made in armijos. Susirėmime Con liais ten, kur jis reikalingas,
Aš jau esmių pranešęs per
nolly likosi sunkiai sužeis arba kur skiriamas. Jei
Germany.”
laikraščius
apie paaukaviAtmenant ir gerbiant toj tas. Sužeistąjį ažuot nuga Amerika sušelptų bent 3 mi mą per p. J. Grinių 2,705 eg
revoliucijoj ir dėl tos revo benus ligonbutin, angliškoji lijonus badaujančių, tai li zempliorių knygutės "Dar
liucijos žuvusius musų drau tyranija pastatė prieš teis kusius 12,000,000 sušelptų bininkai ir jų atetis” dėl Lie
pati Vokietija, pasakęs Hin- tuvių šelpimo Fondo.
gus. ir girdint toki užreiški- mą.
Karėje
sužeistam
priešui
denburgas. Tas reiškia, sa
mą išėjusį iš "revoliucijonieKnygutė labai svarbi ir
rio” lupų, kįla klausimas, larorna gailestingumo dar- ko AVolcott, kad kas mėnuo pilnai užsitarnauja pati sakas veidmainiauja? Ar žu '>a^. Gabenama ligonbutin. iš Amerikos reikėtų nusiųst vaimi plataus išsiplatinimo
vusieji revoliucijoj, naiki- Apžiūrima. aprišama žaiz apie 20,000 tonų maisto, tarp darbininkų. Knygelės
nančioj viešpatavimą stip das ir laukiama kol pagis. daugiausia kviečiais, laši- kaina 12c. pažymėta ant vir
resnio ant silpnesnio. ar”re- Anglijos satrapai kuone niais (bacon), taukais, cuk- šelių, bet kad greičiau iŠvoliucijonieriai” su pašaipa mirštanti nuo žaiduiių žmo rum ir arbata.
pardavus, ir pinigų surinkus
kalbantieji apie revoliuciją, gų pastatė prieš teismą, kad Po pasimatymo su Hin- dėl badaujančių musų brolių
neparodant tikrų tos revo nuteisti miriop. Ta demo denburgu ir kai kuriais vo nuo karės audros, parduoda
kratiškoji ir "žmoniškoji” kiečių valdininkais Lenki- ma tik už 5c.
liucijos priežasčių?
Anglija
nenorėjo laukt, kol
Turime mintyje ką-tik
jos
ginklais
sužeistas žmo
TURIME DAUG LIETUVIŲ.
Anglijos valdžios sušaudytą
draugą James Connolly. gus mirs ant patalo, apsup pas mus dirbančių, ir reikalaujame da daugiau vyru Į furnace-rumį, kur
yra tirpinamas.
Šiuos žodžius rašančiam te tas jo širdžiai brangių-myli- aliuminas
Darbas kasdien per ištisus metus, S valandos darbo diena. $2.35 pra
mų
ypatų.
Anglija
norėjo
ko asmeniškai pažinti žuvu
dedantiems ir $2.45 po trijų mėnesių. Nėra streiko, nedaroma karei amu
Mes reikalaujame daugiau žmonių, nes musų dirbtuvė au<ra
sį revoliucijonierių. girdėti matyt kraujais aptekusią nicija.
kasmet.
Mes niekad per ištisus metus neuždarome.
jo prakalbas, skaityti jo raš savo auką stovinčią prie Geri gyvenimui kambariai po $4.00 savaitei. Mes dabar budavojame 100
r.aujų namų šeimynoms. Namai gali būt perkami lengvais išmokėjimais,
tus, matyt jo darbus. Visi stulpo pririštą, kad eilė bu taip
kaip ir randa.
jo darbai ir siekiai anaiptol delių savo šūviais suvars Atvažiuokit į Masseną ir parodykit šį laikraštį, kad liksitės darban pri
imtais, o mes atmokėsime jums kelionės tikietą išdirbus jums pas mus du
nesako, kad jis butų buvęs tytų mirštančiojo krutinę. mėnesiu.
"made in Germany.” Jeigu Ir Anglija triumfuoja,
ALIUMINUM COMPANY OF AMERICA.
MASSENA, N. Y.
i
Bet
tas
jos
triumfas
nedaro
vokiečiai jam ką davė, tai
jai
garbės.
Ji
žudydama
jis ėmė tik tai, ką davė jam
Marksas, Bebelis ir kiti di mirštančius laisvės karžy
dieji socialistai. Ir jis pa gius užmušė tik jų kūną, bet
aukojo savo gyvastį ant au ne dvasią. Priešingai, An
kuro Airijos laisvės ir nepri- glijos pasibjaurėtinos žmog
žudystės, papildytos ant lai
gulmybės.
Mėnesinis Illiustruotas Žurnalas
Kalbant apie patį draugą svės kovotojų, kaip tik su
Pašvęstas naikinimui prietariį ir tamsos iš tarpe Lieturiij,
James Connolly nėra reika stiprina tuos pavergtųjų
reikalavimus,
už
kuriuos
žu

lo plačių biografijų rašyti,
“KARDAS"
kad atvaizdinus skaitytojui vo ir drg. James Connolly,
visuomet papuoštas gražiais ir juokingais paveikslais
tą nužudytą žmogų. Ame pildydamas savo sielos įsa
rikos darbininkams jisai pa kymus. o ne įsakymus kai “Karde" telpa pamokinanti ir juokingi pasiskaitymai
“Kardo” turtingumas iš kalno užtikrintas, kadangi “Kardo” redak
siliks atmintyj, kaipo ilgus zerių ar tiems panašių žmo
torium yra žinomas visuomenės veikėjas ir publicistas Drg.BAGOCll’S.
metus su jais, tarp jų ir dėl nių.
Minėti faktai kalba, jog kiekvieno lietuvio pareiga užsirašyti “Kardą”
i\eziurint, kas
i— davė
—_ rpa—
jų gyvai dalyvavęs visose Nežiūrint,
Kaina metams $1.00 Užrubežyje $ 1.25c.
darbininkų kovose už jų tei- vergtai Airijai viltį laimėti
Pavienis numeris 10c.
sotus reikalavimus ir liuo- .kovą už savo neprigulmybę,
Dai pažiūrėjimo siunčiam tik tiems, kurie prisiunčia JOc.
sybę. Tai buvo žmogus blai jie tą kovą pradėjo ne kaino
vus, visuomet linksmas, pil Vokietijos samdininkai, bet Adresuokit šitaip: “KARDAS”
nas vilties ir energijos, nie kaipo pavergtoji tauta, i!149 Millbury St.
Worcester, Mašs.
kad nenusigąstantis pavo- gai laukusi progos pakilti I
jaus, kiekvienoj valandoj prieš savo tyroną, kad nusi-

Airijos Revoliucija.

‘KARDAS’'

•
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Gerbiamieji draugai ir
Turėk Savo Namą!
draugės, jums turbut nerei
Kam mokėt brangias randas namų
kės aiškinti, kaip labai yra savininkams,
už tuos pinigus
reikalinga pašalpa musų tė- gali nusipirkt kada
savo namų. PER PA
vučiams, broliams ir sesu SKUTINIUS DU METU MES PAR
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS,
tėms. Jus kiekvienas žino apie
už pusę milijono dolerių vertės.
te Lietuvos žmonių didžiau ; ir jie visi užganėdinti
Dabar mes turime daugybę gerų
si vargą, kokis kada galėjo namų
ir lotų ant lengvų išmokėjimų.
I Tik biskį įmokėk ir turi savo namų!
būti.
Mes parūpinant taipgi pirmą ir
Tad, norėdami jiems pa antrą paskolą, duodame statymam*
(construction) paskolą ant lengvų iš
duoti pagalbą, parsisiųsdin I lygų
ir žemo nuošimčio.
kite viršminėtų knygelių ir Musų patarimas dykai. Kalbam*
pardavinėkite tarp savo vie I lietuviškai.
tos lietuvių.- Taip daryda JOHN A. SMITH & CO.
mi, atliksite kartu du darbu,
(Real Estate Exchange)
'
18
TREMONT
ST., Room 323,
būtent kultūros ir labdarys
BOSTON, MASS.
tės.
Taigi, nepraleiskite
progos, bet darykite tą tuo
jau !
Pas mane dar randasi į Užsirašykite tuojaus
2,000 egzempliorių, tad mel
[Mėnesinį Teorijos.
džiu pasiskubinti su užsaky
Žurnalą
mu.
Pinigus siųskite iš kalno, “NAUJOJI GADYNE’
nes be pinigų niekam knygų
Kurį greitu laiku išleis LSS.
nesiųsiu.
"NAUJOJI GADYNĖ,” tai naujas
gyvybės pulsas Amerikos lietuvių
Laukdamas nuo Jūsų už į darbininkų
gyvenime.
sisakymo minėtų knygų dėl "NAUJOJI GADYNĖ” bus visiems
ir visiems lygiai indopašelpos musų viengečiams, prieinamas
mus ir varbus mokslo ir žinijos
pasilieku su priderančia pa šaltinis.
"NAJAJĄ GADYNĘ?’ redaguos gilus
garba,
teoretikas drg. P. Grigaitis. Jam
artimiausioje pagalboje bus kitas
K. LIUTKUS,
žymus publicistas ir nuoseklus kri
tikas drg. V. Kapsukas iš Škotijos,
Liet. Šelp. Fondo
dabartinis "Socialdemokrato” re
daktorius.
įgaliotinis. "NAUJOJI
GADYNĖ” turės dar ke131 Grand street,
liatą pagelbinių redaktorių. Joje
bendradarbiaus visi žymesnieji Eu
Brooklvn, N. Y.
ropos ir Amerikos socialistų rašy

tojai ir publicistai.
"NAUJOJI GADYNĖ” turės skyrių
iš svarbiausių mokslo šakų; gvili dens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teo
rijas. Joje tilps daug gražių pa
veikslų, karikatūrų, dailė apysakų,
Kelionė į šidlavą, parašė eilių ir uoliai stovės darbo žmonių
reikalų sargvboje.
Žemaitė-Žymontienė, išleis "NAUJOJI GADYNĖ” bus storas, di.
ta S.L.A. lėšomis, "Tėvynės” delio formato, 64 puslapių žurna
spausdinamas ant puikios po
spaustuvėj, New Yorke. Šis las,
pieros.
Žemaitės veikalėlis bene bus Nei vienas susipratęs darbininkas ne
privalo atsisakyti nuo "Naujosios
geriausias iš visų jos raštų. Gadynės
” užsirašymo. Nelaukite,
bet užsiprenumeruokite kuogreiKas dar nėra jo skaitęs, pa čiausia!
tartina įgyt ir perskaityt. "NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja me
Kaina tik 15c. Galima gaut tams vos tik $1.50; pusei metų 80c.;
metams $2.00; pusei
"Tėvynės” ir "Keleivio" re užsieniuose
metų $1.00. Pavienis numeris 15c.
Pinigus urnai siųskite šitokiu adresu:
dakcijose.
GADYNĖ”
Kodėl bažnyčios priešina 1229 N. "NAUJOJI
6th S t.,
Philadelphia, Pa.

Nauji Raštai

si socializmui? Parašė Fred

Ant 21
akmens
Gelžkelio laik
rodis šrubeliu
užsukamas, vy
riško
didumo,
rašytais dubeltavais viešais,
ant 20 metų au
ksuotas su išLabai teisingas,
__
ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
žmonėms, kuriems reikia visuomet
tkras laikas žinoti. GvarantuotM
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyjimas. Mes išsiųsime šį laikrodėlj ant
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur.
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu.
(23)
EXCELS1OR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

DIDELA PROGA

Da VYRU NUSILPNEJISIŪ

Prlslunskite mums tik 50c.
Nusilpnejie ant lytišku organu vyrai,
■caip tai n<rviu. paliks išgvdynti ant visa
dos p< r vartojimu. gyduolių NOVO. Tai
vr-.i. galima pasakyti, cudaune gyduolė,
kurios išgydė jau tuksiančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu. kad nustoet
vyriškumą. kad esate nusilpnejesiam
padėjimo. Jaltos rankos arba kojos. gatv<«
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirinimai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos
nuslys, nemielus sapniai, baime sutikti
Amonius, kaip tai daro nokurie. palikste
šgydynti per vartojimą gyduolių NOVO,
gyduoles tas i trumpi laika padaris jus
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi
galima bus nauduoti* gyvenimu ir jo
ypatibems. Dėl atydos. idant pertikrinti
jus apie tai. kad NOVO gyduoles ta pada■ls. i.šsiunsme jums DYKAI komplvtišką
tursa tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu,
tada gi prisiunste mums savo antrašų ir
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženklees arba sidabru de! apmokejima lieju
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atvdų
int to. kad tai nėra maža degute, bet
toniletiškas kursas išsigvdymui. užt<"ktiįat ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigvdymui. Ta proga yra vien
svarbia ant trumpo laiką. Rajvkite mums
įeatįdėliokite, talp-gt praneškite kokiam
aikrajti skaitite ta apg.irsinima ir mes
Jsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.
NOVO COMPANY.
Dept. 40, Box 4000. Philadelphia, Pa.

>

Warren, vertė J. V. Stalioraitis, išleido "Laisvė,"
FARMOS MASS. VALSTIJOJE.
Brooklvn, N. Y. Kas da ne
žino, kame yra toji gįcla, ku
ri varo nutukusius klebonus ORAS ANT
atakomis ant socializmo, ne FARMŲ
lyginant kaip tą bulių prieš VISUOMET
raudoną skepetą, tegul per ■r-,.: skaito šitą knygutę. Kaina TYRAS IR
15c.
SVEIKAS
GYVENIMUI.

Kada persisaldai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
D-ro Richter'lo

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
T ikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”
23c. ir 50e. buteliuku visose aptiekose arba
stačiai uuo
F. AD. R1CHTSR & CO.
4-80 vvasblngtoo Street,
New Vork. N. Y

Mes turime daugybę farmų ant
pardavimo. Didelių ir mažų su iš
dirbta žeme, triobomis ir sodais. Taip
gi turime farmų ir su visais įrankiais
mašinomis, gyvuliais ir gatavu biz
niu. Daugiausia farmų turime Bos
tono, Lovellio ir Worcesterio apielinkėse, kur farmeris lengvai gali par
duoti visokius produktus ir gauti ge
rą užmokestį.
Norėdami (težinoti

A. ŽVINGILAS.

(plačiau apie Mass. valstijos farmaa,
j rašykit tuojaus, o mes prisiųsim farĮ mų surašą.
Mes taipgi parduodam namus So.
Bostone ir apielinkėse. Turim namų
su mažu įmokėjimu, o dideliu uždar
biu.
Su virš-minėtais reikalais ateikit
ar rašykit šiuo adresu:

26 Brcadway, S. Boston, Mass.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (h< moroidai),
Reuzr.atisHias, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
Sv.iriraai gsli Luti pasekmingai gydomi Tamistos
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes ta:n-gi norime Jums pasakyti apie musu
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu
ir chronišką Ii*/ : kaip Syfilis arba Kraujo u'nuodi
jimas, Odes Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas,
Sukrekejimo Striktura, Pūsles bei Inkstij Negalės
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip
tankiai kankina.

BRAPiGl 9S PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA 0YKAL
A
*

>

Msno
Ypatiškas
Pranešimas
Vilties.
Aš noriu susipažinti su kiekvienu sergarči.j, lietuviškai kali>ančiu vyru ir moterc paša : y e.
noriu, kad jie mane
žir.< tų. kaipo teisingą draustą ir greredari —
kad žinotų kas aš esu — kuomi aš «:-.n—ka aš
esu padaręs praeit? je ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano
paveikslo jus galite matyt:, kad aš uŽNicmiru
medicinos praktikavimu per daugelį, dauge'j
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei
mano ilgų metų moksio, tirinęjimų ir patirimo. Aš atidžiai studijivau ir tirinčjau tas se
nas chroniškas giliai įsisėdusias ligas taip
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai
taip rr.'-žai žino. /Š noriu, kad kiekvienas
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų drausti i
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
Dt: -damą Knygą ir skaitykite mano pra

nešima Vallies.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos sjandien. Joje paša*
kyti aiškus faktai ai. kioje, paprastoje kalboje. Ji yra
S.’i aleliu žinŲos ir užturi tokias
i/formacijas ir patarimus,
kokius kiek vienas vyras bei r. >teris tur-ty žinoti ir sekti—
ypač sxarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
žinoti, kaip jums gali b: t i sugražinta jusy senu laiku svei
kata. stiprybe ir gyvingiraas, j’js t
tuojaus parsisiysJ’nti
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus aire tokias
negales. Nesiųskite mums piritu—siuskite tiktai savo
va r Lą ir adresą aiškiai parašytą a:it dykai duodamos knygos
kupono, esnnčio apačioje. Linu’ ‘ n ,*:c sunk" i už Urbtus
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą branyu vada į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
kentėjimu pri< kastis ir kaip jūsų negalės g iii būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
•G

s

Dr. J. RuSSELL Pp.ICE Co., L llOl -9

So. C'dDton su Chicago, Ll.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta
pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė..........................................................................................................

Gatvč ir No.
Miestas

Valstija

KELEIVIS
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Kriaučiai pasiryžę streikuot.
' Geg. IS d. vakare Faneul
svetainėje Bostono rubsiuDėlei surinktų Lietuvai jviai turėjo savo mass-mitindrabužių.
gą.
Susirinkimas
buvo
Komisija, rinkusi Lietu j skaitlingiausias iš visų Bos
i
Nė kuponu nė dovanu prie Prince Albert
vai drabužius, mus prašė, tono kriaučių istorijoje bu
tabako niekad nebuvo duodama. Mes vietoj
kad paskelbus idant aukavu vusių susirinkimų. Susirin
to duodame gerumą. Nė tedera lišk i. nė vaišieji drapanas ateitų jas at kime prmininkaujant L.
Isty kiniai uždraudimai kuponus ar dovanas
siimti. Mums rodos, toks Markovitzui kalbėjo geneduoti jokios įtekmės ant Prince Albert parI
užbaigimas pradėto darbo , ralis organizatorius H. MaT
Jys galite rūkyti Prince
į davniėjimo neturi.
butų visai neišmintingas. danick, iš Baltimore, Md..
Albert taip ilgai ir tiek daug, kiek jums paDrapanos Lietuvai labai rei lietuvių kriaučių generalis si
tinka. Tai yra dėlto, kad jis yra sutaisytas
kalingos ir netrukus jas ga organizatorius M. Dusevi- Į
su pagalba patentuoto proceso, kuris IŠIMA
lima bus pasiųsti. Anglija čia, advokatas Beriek, "La
KANDIMĄ IR KARTUMAI
galų-gale sutiko praleisti Vora" redaktorius F. Bal- J
T
i
siųst Lietuvon ir Lenkijon, lanco, iš New Yorko, ir Ne\v i
maistą (rodos, kad ir dra York miesto tarybos narys
F i
bužius). Komisija turėtų Stiplikoff.
E
3
dabar pasidarbuot, kad tik
Buvo paduota rezoliucija,
kuogreičiausiai galima bu reikalaujanti
darbininkų
14-tas Didelis Metinis
tų išsiųst.
streiko. Rezoliucija entuzi- Telegrafistai grasina strei
BALIUS I
ku.
jastiškai vienbalsiai likosi
Telegrafistų
unija
pada

Rengia šv. Petro ir Povilo
D-ro šliupo prakalbos.
priimta.
Praėjusi panedėii Lietu Jungtinės Tarybos posė vė Westem Union Tele- Draugija Utarninke 30 Gethe national joy smoke
L
vių Salėje kalbėjo d-ras dyje nutarta tuo tikslu kvie graph kompanijai ultimatu gužės-May. 1916. prasidės
Šliupas. Prakalbas jam su sti konferencijon darbda mą, kad priimtų atgal i dar 2-rą vai. po pietų ir trauksis yra tokis tabakas, kuris pa
rengė tautininkų Sandaros vius, paskiriant tam-tikrą. bą 10 pavarytų darbininkų, iki vėlai naktį, Lietuvių Sa tinka visiems žmonėms, ne
vietos kuopa. Žmonių bu terminą ir jeigu i tą laiką iš kitaip visi telegrafistai išei lėje. kamp. E ir Silver sts., žiūrint i jų padėjimą ir kur
vo nemaža, bet prie kuopos, darbdavių pusės nebus duo sią streikam Jei kompanija So. Bostone. Visas nuo ba
kaip rodos, neprisirašė nė tas reikalaujamas atsaky bandytų parsigabent streik liaus pelnas skiriamas sušel- jie negyventų. Šiendien jis
vienas. Keliatas kemešinių mas, tuomet turi būt ap laužių, tuomet butų apskelb pimui nukentėjusių nuo ka yra pasaulio rūkomuoju ta
tas telegrafistų streikas vi rės Lietuvoje.
Prince Albert yra
vyčių su davatkomis buvo skelbtas streikas.
Komitetas. baku.
soj
Amerikoj.
pradėję betvarkę salėj kelti,
taip vėsus ir kvepiantis, kad
Pataisymas.
bet kada susirinkusieji pra
Protesto prakalbos.
jis užganėdins jumis iš kiek
Nubaudė daktarą.
dėjo reikalauti, kad tvarkUžpereitam "Keleivio” nu vieno atžvilgio. Jis dega il
Pereitoj nedėlioj lietuvių
laužiai butų už ausų išmesti socialistų salėj buvo protes Už padarymą merginai meryje. šitose skiltise buvo
Prince Albert gali pirkt vi
laukan, nusiramino. Apie to prakalbos dėlei Airijos nelegališkos operacijos, po pasakyta, kad M. Andriu- gai. kas reiškia, jog turėsite ilgai ką rūkyti, ar Įdėsite i
sur. Parsiduoda raudonose
skardinėse už 10c., maišiu
d-ro Šliupo prakalbą ir pa revoliuci.ionierių žudymo. kurios ji mirė, daktaras A. įšiutė areštavo J. Bukanti. savo seną draugę pypkę, ar suvyniosite i papirosą.
kuose už 5c. Taipgi pussvasikalbėjimą su juom parašy Kalbėjo Michelsonas ir Ba- W. Turner likos nuteistas Kadangi Bukančių su "J." R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Saiem, N. C.
riais, svarais ir t, t.
sim kitam "Kel.” numeryje. gočius. Buvo priimta tam nuo 5 iki 6 metų kalėjimam raide So. Bostone yra ir Į
TeL: 2787^.®
tikra rezoliucija ir pasiųsta Jisai apeliavo i vyriausi daugiau, tai skaitom reika ^Advokatas ir Notarijušasp" iii| Telephone: Back Bar 420# | fį
(supreme) teismą, bet nieko lingu pranešti, jog suimtojo
Darbininkai protestuoja. Washingtonan.
11: Dr. David W.Rosen iįį
Augštesniojo teismo teisė
negelbėjo.
pilnas vardas yra Jonas Bu- • Kazis Krauczunas, || Fr. DAKTARAS
Matulaitis
jas Rugg apskelbė, kad pri Gustaitis paleistas po 5.000
; kantis.
j(<, į į Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, ; ■’
Veda provas visuose teismuose ,
•
- - - --------------Rusiškai ir Vokiškai.
Atpigo anglis.
imtas Įstatymas, uždrau
dolerių kaucija.
4 ir atsilanko į visas valstijas ant ;
GYDO VISOKIAS LIGAS.
M
GYDO VISOKIAS LIGAS.
®
pakvietimo.
Taipgi
duoda
patari<
Bostono anglies pardavė
džiantis teismams išdarinė Juozas Gustaits, kuris ties
t
a. * mą per laiškus.
i
PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:
APTIEKA
4
ti "injunetionus," yra prie Yudeiko saliunu prieš dvi jai paskelbė, kad nuo 16 ge
u. | 403 Lyon Build.,
Nuo
8 iki 10 ryte. Nu
Teisingiausia ir Geriausia
<> \ alandos:
K
šingas konstitucijai. Bosto sąvaiti išėjęs iš saliuno smo gužės anglis atpinga 50c.
2 iki 3 dieną, nuo 7
Sutaisom Receptus su di- į
Nuo
1
iki
3
dieną.
Seattle, Wash. ■
'J
»8 vaxare.
vakare.
atyda, nežiūrint ar iš 4
no Centrai Labor Unija už gė stovnčiam Juozui Difor- ant tono. Nupigintos kai džiausią
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 4
protestavo prieš tą teisėjo tui galvon, palaikęs ji už tą. nos bus už toną taip vadina Gyduolių galite gauti, kokias tik į
| 419 BOYLSTON STR.
«
S21 BOSTON.
HANOVERMASS.
STREET,
4 pasaulije vartoja, taipgi visados 4Rugg'o deciziją, užreikšda- ant kurio jis turėjo piktumą. mos:
1
ij
į
BOSTON,
MASS.
Suite
419.
420
ir
421,
4 randasi lietuvis aptiekorius.
Telefonas. Dickinson 3995 Mma savo aštrioj rezoliucijoj, < Difortas 8 d. gegužės nu Furnace coal......... $6.75
Galite reikalaut ir per laiškus, į TT.
jv Netoli didžiojo miesto knygyno,
Lieiumszltas d-ras M. Zisein»
o
mes
per
ekspresą
gyduoles
at4
kad to Įstatymo darytojai ir gabentas ligonbutin pasimi Egg (stambi) ............ 7.50 siusime.
!į|
BOSTON, MASS.
j Parmeater St
AA!
.
>
&
nv.uv
viuhhuui
gubernatorius, kuris savo rė. Gustaitis likosi areštuo Stove (vidutinė) .... 7.50 <J:
Boston, yas-.
EDVARD DALY, Savininkas
aa 1210 S. Broad St. Phiiadelphia.Pa.^
parašu Įstatymą užtvirtino tas. Geg. 22 d. buvo teisme
Chestnut (smulki) .. 7.75
V'3okias ligas gy
18 Broadway, So. Boston. T J Šofiso valandos
i/Vplapfet. IŠ ((
daa pasekm -glataip-pat gerai konstituciją nagrinėta Gustaičio apkalti Pea (smulkiausia) . . 5.75
usiai. Ateikit tieGalite
reikalaut
ir
per
laiškus,
4
4 jN
7 ,. 8 vakaro
žino, kaip ir ponas teisėjas, nimas. Teisėjas pavedė by NEPAPRASTAS NUPIGINSIMAS.
siok pas mane 1
H.
SStone,
Oph.D.
o mes per ekspresą gyduoles at- 4 TyĮ
NEDELIOMIS - 9.. Brito
yc *
trepais į viršiį .ik
.. 1.. 4 popiet. (Az
apginantis vien kapitalistų la prisaikintiems teisėjams.
'■’n<sim.
"į 9Q)
Saldainiai, krajavos cukerkos, kur
neikit į apneša
20c. svaras, dabar 12c.
interesus.
mano durys bal
Akių
Užstačius už Gustaiti 5.000 buvo
Merginoms Ice Cream’as už dyką,
tes arba telefoną
dolerių kaucijos jis likosi vyrams cigarai dykai. Du dideli šu- mTiCiCTO!::'! ri
luok oašatesiu.
Specijalistas.
nes vižlai tik už 1 centą, Pasisku- *
Kooperacijų suvažiavimas. paleistas iki teismo.
Ofiso valandos
4
» tinkite. nes toks pigumas tik trum-‘
i
Geg. 21 d. So. Bostono lie
Nuo
9 isi 11 ryte
labai madoj, bet Kas iš tų 4
pu laiku.
(21) J
10 m. So. Bostone.
1
.<! 2 »r<J iki
nuo
$1
P.
VAREIKA,
tuvių svetainėje Įvyko Nau Binkis ir Janavičius nuteisti
i, jeigu tenai nėra
4:
' vakare. Teifrph. Richmond 2623-R.
317 W. Broa«way,
So.
Boston.
į
399
Broadway,
josios Anglijos lietuviškų
tDžian Bambos?
'P
T'
SO. BOSTON, MASS.
kooperacijų atstovų suva "Keleivyje” jau buvo ra
šyta,
kad
už
muštynes
per
q>
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
žiavimas. Atstovauta 10-ti
į Seniausias rusiškai-amerikoniškas 4
3)4
Ei. Vyrai, Visi Pas
Gydytojas Bostone
kooperacijų, delegatų buvo j Velykas likosi suareštuoti
jH-kfXi J
Ki: ULY'KXYjmC>3IOiC4e)»
Ar Jus žinot, kad yra knyga garsaus saliun26. Svarbiausiu nutarimu | Binkis ir Janavičius. Že 1
YUDEIKO;
Dr.
L.
BEFRIRD
I
I"
J.
MATHUS
|
mesniojo
teismo
nuteisti
jie
-L
kyperio/
‘
spyčiai"
ir
kitos
fonės.
Kas
nori
Jis
užlaiko gerų Restauraciją, 5
yra tas, kad Įkurus tarpe
4 195 Dorchester st.,
So. Boston. 4Geriausias
Lietuvio
apeliavo
i
augštesni,
bet
auvisokios rųšies Alaus, Degtinės t
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo
kooperacijų vienijanti-instMusų specijališkumas yra pri- iE
SALONAS
IR
RESTAURACIJA.
H
Vyno ir Cigarų.
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:
ruktuojanti centrą, kuris be gštesnysis (supreme) teis 4 vatiškos moterų ir vyrų ligos, 4
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ’ Į
Pirmiausia
ir parankiausia
mas
žemesniojo
teismo
nuo

4- Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3 X
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- i;
to da rūpintųsi varyt agita
DŽIAN
BAMBOS
SPYČIAI
ir
nuo
6
iki
7
vakare.
vieta
lietuviams.
lankus.
ciją už kooperatizavimą sprendi užtvirtino ir kalti
Telefonas So. Boston S64.
ninkai turėjo užsimokėt pa
:304 Broatay ir 259 D Straets
pramonės lietuvių tarpe.
baudą.
Daugiau juokų, negu saliune alaus
<T>
SO BOSTON, MASS.

Vietinės Žinios

Albert

»

Tob&CCO Co.

yę

II______
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VAKARAI SS

i

4,000 Bostono kriaučių su
streikavo.

Geg. 23 d. rytmetyj išėjo
ant streiko 4,000 Amalgamated Clothing Workers
unijos narių, kada rubsiuvy
stės firmos atsisakė išpildyt
darbininkų
reikalavimą.
Reikalauja pakėlimo mokesties ir pagerinimo darbo są
lygų.
Rodosi, kad streikas apimsiąs 200 kriaučiškų šapų.
Streikas likosi neišvengtinu, nes firmos daugeliui
mokesti buvo sumažinę iki
9 dol. i sąvaitę.

4
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Teismas atėmė merginai
$15.000.

M. GALLIVAN C0.
Užlaiko geriausi

Miss Irena Kennedy per ELIU, VYNĄ LIKERIUS IR
teismą buvo laimėjus iš au
KITOKIUS SKANIUS
tomobilių kompanijos 15 tū
GĖRIMUkstančių dolerių už sužeidi Taipgi ir geriausio tabako Cigarų
mą. Kompanija apeliavo Į į Meldžiame užeiti, o visados
rasite gražų patarnavimą.
vyriausi teismą ir tas žeme
sniojo teismo nuosprendi 362*366 2r.d st. So. Bos en.
panaikino. Sužeista mergina
negaus nė cento.

Ketvergo vakare, 25 geg.,
socialistų svetainėje Bagočius skaitys paskaitą temo
je: "Socialistai—kas jie yra
ir ko jie nori.” Paskaita yMajoro automobilius susi pač darbininkams labai nau
kūlė su kitu automobiliu. dinga ir svarbi.
Pask. Rengėjai
Ant Dudley ir Greenville
Į
gatvių majoro Curley auto
mobilius susikūlė su kitu au- Airiai reikalauja valdžios
pagalbos.
tomobilium, kuriame važia
vo "Keleivio” statomojo na Atstovas iš East Bostono
mo architektas
Albertas Thomas J. Gibbin, valstijos
Carpenteris.
Pastarajam legislaturoje padavė Įneši
užgauta kakta ir sutrenkta mą, reikalaujanti, kad Mass.
koja. Abudu automobiliai valstijos legislautra priimtų
rezoliuciją, reikalaujančią iš
sutvžo.'
Jugtinių Amerikos Valstijų
prezidento Wilsono, idant
Rado negyvą žmogų.
tasai
pareikalautų iš Angli-!
East Bostono policija ra
do Boston & Albany prie jos valdžios, kad toji su Ai
plaukoj prigėrusį žmogų. rijos revoliucijonieriais elg
Kūnas buvo jau apipuvęs ir tųsi žmoniškiau.
Rodos, airiai Amerikoj
iš veido pažinti jo negalima.
Lavonas sveria 149 svarus turi galybę, bet ar jie galės
ir turi 5 pėdas ir 7 colius prilenkti Wilsoną pabart
ūgio. Amžiaus gali būt apie Britaniją, tai nesinori tikė
ti.
45 metų.

J “Keleivio” Skaitytojus

I

Daugelis skaitytojų mainy
dami adresą arba klausdami
ko-nors. parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc.
markę.
Persergime visus,
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas,
turi būt pridėta markė už 2c..
kitaip tą laišką numeta arba
reikia už jį primokėt adresa
tui.
”Kel.” Administracija.

E
$

2

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su

Parankiausia Lietuviška užeiga, j į'

J. MATHUS
342 Broadvay. So.VIENATINĖ
Boston, Mass. i: į

LIETUVIŠKA

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
bet ypatingai geros sekančios gyduolės:

Džian Bambos feisu arba veidograpija.
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai,
bet ir šiaip daug kitokių juokų

••

kurią preGerbiamieji
n u m era t a pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg krasos taisyklių priversti busim
sulaikyt,
taipgi meldžiame
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkiškų laikraštį,
kuris prie kiekvienos progos
šventai gina darbininkų rei
kalus.
Mainydami adresą būtinai
turit priduoti SENĄJĮ ir
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už
tenka parašyt atvirutę, nes
tas pigiau ir parankiau.

I

KAINA TIK 25 CENTAI.
užkietėjimas,

skilvio

Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į pcpit
rėlg ir įdėti į gromata. Adresuokite
taip:]
s'iT'Šk

Nevirškinimas,

kaip lie
“KELEIVISsimptomai,
”
žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas,
28
Broadway,
So. Boston,
mažakraujystė
ir skilvio netvarkos
padaro ligonį Mass.
labai ser
gančiu. Kodėl neimti

■

everas

S

Balsam of Life

(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. .Tojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

PUVO Skaudėjimas.
r>ar»Jė mnmit: “Mano pati turėjo pilvo aVnndėjima. Paėmua jai Severoa Gyvybės Balzamo, akaudij.mas austojo. *

Pirkdami vaistas, prairkite Severos vaistą ir būtinai reikalaukite, kad
duotu Jums tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus.
Jeigu jusu a;.tickoriua neturėti) tų vaistu, kuru) Jųa reikalaujate, tai uiaiaakykitę ji) tiesiog iė muat).

Wc F. SEVERĄ CO.,

Cedar Rspids, Iowa

j

Nno Reumatizmo £1.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskanų 75c.
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $l.C0.
. Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50c. Nuo viduriavimo mažiems 25e.
Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų Z5c.
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
S
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00.
Gyduolės nuo vištakių (coms) 15, 20 ir 25<..
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejar.ka 25c.
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
paslaptingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu,
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS 8UTAISAU TEISINGAI,

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes >ri't

Visokiame reikale kreipkitės šituo adreso:

K. ŠIDLAUSKAS

y
f
!

»

nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų

siųsime jum ekspresu.

-

226 BROADWAY,
KAMPAS C STR.

SO. BOSTON, MASS.

______
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