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Metas XII.

Rusai paėmė tris tvirtoves ir 118,000 austrų; mušis siaučia per 250 mylių
Lutskas, Olyka, Rovnas, Dubnas ir Bučačas jau rusų rankose. Trįs didelės caro armijos atkirto austrus nuo vokiečių ir jau kad
lupa juos, tai lupa. Sakoma, kad rusai paėmė jau Bukovinos sostinę ir gali paimti Lvovą. Bet Užkaukazėj rusus turkai
_____ sulupę. Prie Verduno vokiečiai paėmė Vaux fortą ir paslinko mylią pirmyn. Vokietija neteko jau 3,000,000 vyrų. ____
”Narsųs musų kariume
Rusai šluoja austrus. nės užpuolimai meta į musų
rankas tūkstančių tūkstan
čius
belaisvių ir galybes vi
PER SĄVAITĘ PAĖMĖ
sokio grobio, kurio taip
TRIS TVIRTOVES IR
greitai negalima da nė su115,000 BELAISVIŲ.
skaityti.
Astrų nuostoliai siekia jau
"Pavyzdžiui, vienoj tik
vietoj priešo fronte mes pa
200,000 kareivių.
ėmėm
21 šviesasvaidį, 2 pąDidis rusų ofensyvas prieš
dvadas,
29 lauko virtuves,
austrus turi negirdėtą pa
sisekimą.
Maskolių laimė 47 traukinius kulkasvaidžiu,
jimai tokie dideli, kad pa 12,000 pūdų spygliuotos vie
našių jiems šitoj karėj iki los, 1,000 konkreto dylių,
šiol da nebuvo. Toks grei 7,000,000 konkreto brusų,
tas žengimas pirmyn ir toks 10,000 pūdų anglies, milžididelis belaisvių ėmmas gali
magazinus amunicibut aiškinamas tiktai tuomi, 'J°s’ ginklų ir kitokių dalykad netikėtas rusų užpuoli- \
mas visiškai sudemoralizaKitoj vietoj mes paėmėm
vo austru kariumenę, arba 30,999 patronų karabinams,
kad slaviški pulkai'austrų 300 skrynių patronų kulkakariumenėj pasiduoda ru- Gaidžiams, 200 skrynių ransams be mūšio.
kinių bombų. 1,000 gerų ka-

»
klupta, pasidavė visa austru i *
divizija su dviem genero-' AMTaS
lais.

čių pulkai vienas paskui ki SUMUŠĖ TURKUS NE TARP AUSTRŲ IR ITALŲ
EINA SMARKUS
TOLI TREBIZONDO.
to vis ėjo ir ėjo atakomis ant
MŪŠIAI.
išlaukinių forto apkasų ir
Kaukazo fronte, Horotofortas
paimtas.
duobių. Visas tas atakas kopo pietuose, rusai netikė
Trįs rusų armijos persekioja i
Tarp austrų ir italų mū
franeuzai
rėmė
savo
ugnies
priešininką.
į
tai užklupo turkus ir sumu šiai nesiliauja ir italai trau
siena
atgal.
Vokiečių
nuos

šė
juos.
Giumičekohano kias vis atgal. Austrai sa
Dabar tik pirmu kartu Ii-1 Po septynių dienų neat
toliai
buvo
baisus.
Bet
ank

linkui rusai prasimušė per ko, kad nuo šio mėnesio pra
kos patirta, kad austrus mu laidaus mūšio, per kurį ke
ša trįs didelės rusų armijos. lios kaizerio divizijos buvo sti seredos rytą Raynalio turkų liniją, užėmė jų pozi džios jie paėmė jau 12,400
Viena armija įsiveržė tarp i visiškai sunaikintos, galų- spėkos likos pirmu kart at ciją, paėmė daug belaisvių italų nelaisvėn, tų tarpe 215
vokiečių ir austrų spėkų, ku gale pereitoj sąvaitėj vokie kirstos nuo susinėsimo su ir karinės medegos. Turkai oficierių. Italai prisipažįs
rių sparnai susieina Pripe- čiai šturmu paėmė šarvuotą francuzų apkasais, esančiais paskui ėpjo kontratakomis, ta ,kad austrai atakuoja la
bai smarkiai. Oficijalis Ro
čio pietuose, ir tokiu budu fortą Vaux (ištark: Vo). apie 300 jardų į pietus nuo bet buvo atmušti.
forto.
Maisto
siuntimo
ke
mos pranešimas sako: ”Povokiečiai negalėjo duoti au Tai jau antras Verduno for
liai
buvo
jau
pirmiau
sunai

sina-Astico
fronte priešinin
VOKIEČIAI
PAĖMĖ
DAU

strams pagalbos.
tas puola po vokiečių smū kinti ir garnizonui stigo vai.
kas
sutraukė
savo spėkas
Kita rusų armija žengė giais. Pirmutinis buvo DouGIAU FRANCUZŲ PO
gio.
tarpe Santubaldo ir Vėlo
ZICIJŲ PRIE VER
ant Lutsko, Olyko, Rovno ir ;aumont, kuri kronprinco ar
Astico ir 7 birželio vakarą
Dubno tvirtovių, paėmė prie mija sutrupino ir užėmė ko "Tuo tarpu vokiečiai atsi
DUNO.
gabeno
šviežių
divizijų
ir
pradėjo užpuolimą Monte
Stripos Bučačą ir šluoja da kie keturi mėnesiai atgal, iš
Berlynas praneša, kad pe Giove
suglaustomis
eilėmis
metėsi
ir Monte Brazome
bar austrų liekanas Galici pat pradžios Verduno kam
reitoj su batoj prie Verduno
ant
forto
šturmu.
Prancū

link,
bet
tuoj buvo musų ar
jon, Lvovo link.
panijos. Apie keturis mėne zai pasitiko juos ugnies vokiečiai išvijo franeuzus
Tuo tarpu trečia rusų ar sius vokiečiai turėjo kovoti
dar iš kelių pozicijų. Vaux tilerijos išvaikytas.
mija eina pietų linkui ant ir dėti visas pajiegas, kad siena. Suglaustos vokiečių forto pietuose jie paėmė
”Sette Communi lygumoj
eilės
tirpo
viena
po
kitos.
Bukovinos sostinės — Čer paėmus antrą fortą. Iš vi
francuzų fortifikacijų, dau mušis tebesiaučia su nepa
novicų. Iš Vienos jau pra so apie Verduną yra apie 20 j Bet nepaisydami jokių nuos giau kaip 500 belaisvių ir 22 prastu įniršimu.
Seredos
tolių
jie
nesiliovę
ėję
urmu
nešama.
kad
akyvaizdoje
di

vakare pašėlusios priešinin
fortų. Jeigu visi jie laiky
kulkasvaidžiu.
Vien tik Pereitoj subatoj
paėmė 35.000 belaisvi,.
; ^kpZP^g7riam?jo X delių rusų spėkų, austrų ar sis taip, kaip laikėsi Vaux, ir po penkių tokių atakų
ko atakos ant musų (italų)
mijai liepta jau iš šiaurry tai kariaudami da penkis jiems pasisekė į suardytą TRAUKĖ PAŽEISTĄ LAI pozicijų Campomulo klonies
Petrogradas praneša, kad dens traukimui.
čių Bukovinos pasitraukti. I metus vokiečiai nepaims į fortą įsiveržti ir pavargu
rytuose nesiliovė iki 11 va
VĄ 10 VALANDŲ.
pereitos sąvaitėj bėgyje ru- | ”Per vakarykščią dieną Austrai bėga iš Černovicų. I Verduno. Tečiaus kuo dau-, sius jo apgynėjus apgalėti.
landai
nakties. Musų pėsti
sai paėmė išviso 115,009 be-j(io birželio) mes paėmėm
i giau fortų bus vokiečių ran- ■ Nuo to laiko apie gen. Ray Cunard linijos garlaivis ninkai išmušė labai daug
laisvių, iš to skaičiaus 35.000 nelaisvėn vieną generolą, Iš Ženevos atėjo žinių, kad koše, tuo sunkiau bus liku- | nalio ir jo žmonių likimą ne "Campania” traukė pažeis austrų.
Gavęs per vakar
tą jūrių mūšyje anglų skrai
austrų kareivių ir 409 ofi- 490 oficierių ir 35,000 ka- austro-vengrų kariumenė įsiems gintis, todėl visi taip! gauta jau jokių žinių.”
dieną
(10
birželio) labai di
duolį "Warrior” 10 valandų,
cierių buvo paimta vien tik
tik ;į reivių. Beto da mes paė- evakuoja jau Bukovinos sos ilgai laikytis nelabai galėsi
delių
sustiprinimų,
prieši
tinę Černovicus ir bėga, nes ir gali būt, kad jei karė greit i LIEBKNECHTĄ GALI bet galų-gale jis nuskendo. ninkas vėl pradėjo užpuoli
pereitos subatos imušyje.
" ’ ' mėm 30
“ armotu. 13- -kulka
—
t
- -—
-- "Campania" paėmė visus
Beto rusai turi jau paėmę
SUŠAUDYT.
svaidžių ir 5 bombasvai- didelės ordos rusų greitai nepasibaigs, Verduną vokiemą
ant
musų
pozicijų
Asiaartinasi prie to miesto , čiai galės paimti, jeigu galės j
paskendusio laivo kareivius. go ir Campomulo rajone,
130 armotų, 180 kulkasvai- džius.
Iš Amsterdamo praneša
dviem
sparnais
ir
nori
jį
apdžių ir neapsakomą galybę
"Iš viso per septynias die
ilgiau taip atakuoti, kaip ata
kurias pirma smarkiai bom
visokių karės įtaisų. Pana nas savo ofensyvo mes paė suDti. Žinios iš Petragrado kavo iki šiol. O išrodo, kad ma. jog tenai gauta iš Ber- TAIKOS DEMONSTRACI bardavo jo artilerija. Musų
šų grobį tik Hindenburgas mėm tris generolus, 1,700 sako, kad rusai jau pasiekė jų spėkos netik neina ma-Į lyni žinių, kad d-rą LiebJA PO KARALIAUS
alpininkai su pėstininkais;
knechtą
teis
kariškas
teis

Černovicų
priemiestį.
buvo paėmęs, kada 1915 m. oficierių, 113.000 kareivių,
LANGAIS.
žyn. bet, kaip tik priešingai, mas
___ už
_ ___
____
atkartotinai
atakas rė
išdavystę.
Kelios
vasario mėnesyje jis sumušė 130 armotų, 180 kulkasvai- Caro pulkai jau netoli Kar nuolatos auga ir jų atakų dienos atgal telegramos sa- Londone gauta žinių, kad mė durtuvaistas
atgal.
Tečiaus
rusų armiją tarp Mozurijos džių. 25 bombasvaidžius ir
patų.
pajiega eina vis didyn. Pa- kė, kad jo bvla jau prasidė- Austrijos sostinėj moteris kad išvengus nesiliujančios
ežerų ir suėmė apie 100,000 daugybę kitokiu daiktų.
Berlyne ir Vienoj kilo di staromis dienomis jų užpuo- j0, bet tai, matvt, neteisybė, Įtaisė taikos demonstraciją priešo artilerijos ugnies,
rusų.
"Paėmimas šitiek belais delė panika, nes rusų armi limai buvo kur-kas jau nes dabar sakoma, kad ji ir nuėjusios pas Schoenbrun musų kariumenė vakare pa
Nekuriose mūšio vietose viu ir karės grobio liudija, jos eina pirmyn negirdėtu smarkesni, negu kada nors bus nagrinėjama šiomis die- pilį, kur gyvena Austrijos sitraukė atgal į geresnes po
tarp austrų kilo toks sumi kaiD didelė buvo musų per-j greitumu ir sudemoralizuo- pirma. Ir po septynių die- nomis.
karalius, pradėjo reikalauti zicijas.”
šimas, kad jie bėgo didžiau galė. Tarp kita ko reikia ti austrai jau nebegali jiems nų nepaliaujamų atakų vo-;
taikos.
Policija tuojaus pra
Ir taip vis nuolatos italai
sioj betvarkėj, palikdami sa da pažymėti jaunos musų atsilaikyti. Jeigu jie eis ir kiečiai nustūmė savo frontą Liebknechtas yra Vokieti dėjo demonstrantes vaikyti,
traukiasi
į ”geresnes pozici
vo sužeistuosius ir visas ka kariumenės narsumą, kokį toliaus taip greitai, kaip ėjo apie mylią pirmyn. Jie pa jos parlamento atstovas ir bet moterįs įsiveržė pilies
rės įtaisas. Vietomis rusų ii parodė netoli Lutsko prie pereitoj sąvaitėj, tai šios są- ėmė pietinę dalį Cailette socialistų vadas. Jį arešta sodan ir ėmė po karaliaus jas,” ir vis po kiek laiko tas
atiduoda austrams.
raiteliai atkirto bėgantiems Stvro upės. Vokiečiai čio vaitės pabaigoj caro pulkai miško, dalį Chapitre miško, vo per gegužinę demonstra langais,šaukti, kad jis baig- j pozeijas
Popiežiaus
vaikams> nesiseaustrams kelią ir ėmė juos nai skubinosi austrams į bus jau Karpatuose. Vokie Damloupo kaimą ir Vaux ciją Berlyne, kur jis agitavo tų su Rusija karę. Moterįs
prieš karę. Valdžia vadina
ka.
tūkstančiais nelaisvėn.
pagalbą, bet musų jaunuo čiai bugdo visas atliekamas fortą. Su šitų fortu vokie tai "išdavyste” ir kariškas tuoj buvo areštuotos, o pilies
Paėmė tris tvirtoves.
liai po stipria artilerijos savo spėkas Galicijon, kad čiai sakosi paėmę daug ka-; teismas gali nuteisti jį su sargams paskui atvežta kul- VOKIETIJOS NUOSTO
Pradėję užpuolimą nuo priedanga užpuolė juos, pa padėjus tenai austrams lai nuolių ir nemaža belaisvių,! šaudymui.
kasvaidžių.
LIAI 2,924,586 KA
bet skaitlinių nepaduoda.
Pripečio upės, į pustrečios ėmė 2,000 belaisvių, 2 ka- kytis.
REIVIŲ.
Apie Vaux forto puolimą! PASKANDINO ITALŲ
dienos rusai prasimušė 25 nuoles. o likusius nugrūdo
NAUJAS KYNŲ PREZINuo karės pradžios iki
ITALIJOS MINISTERIJA francuzų oficialiam prane
TRANSPORTĄ SU
mylias per balas ir girias, atgal.”
•
DENTAS.
šių
metų gegužės mėnesio
šime skaitom šitokį paaiški
REZIGNAVO.
kurias vokiečiai vadino ne Užpuolimas buvo visai neti
KAREIVIAIS.
Mirusio Kynų prezidento pabaigos Vokietija išviso
pereinamomis, ir pasiekė
Pereitoj nedėlioj rezigna nimą.
kėtas.
Adrijos
juroj
austrų
sub

Juan
Šikajaus vieton likos i neteko jau 2,924,586 karei"Puolimas Vaux forto ir
Lutsko tvirtovę. Vokiečiai
vo
visas
Italijos
ministerių
marinai
paskandino
italų
paskirtas
Li Juan Hung. į vių, iš kurių 734,412 buvo
čia skubinosi austrams į pa Sužeisti ir paimti nelais kabinetas su premjeru Sa- nedidelio būrelio narsių jo garlaivį "Principe UmberKynų provincijos
jį užmušta.
galbą, bet didelė rusų armi vėn austrų oficieriai sako, landra priešakyje. Razig- apgynėjų yra labai apgailes to,” kuris vežė 1,000 karei Šiaurės
•_ __ •_ t-».• - .
Šitas skaitlines oficialiai
kad
šitas
rusų
užpuolimas
jau
pripažino.
Pietinės
tur

taujamas, bet visuomenės
ja tuo tarpu įsikišo jų tarnacijos
priežastis
buvo
ta

vių.
Kartu
su
tuo
garlaiviu
paskelbė
Anglijos valdžia,
būt reikalaus pirma tūlų
Se- .
pan ir užkirto kelią priešų austrams buvo visai netikė me, kad Italijos žmonių at-i dvasia dėl .to, nenupuolė.
_
.
_
.
,.,
j
plaukė
da
du
transportai
su
susijungimui. Lutskas tuo tas. Užpuolimo išvakariuo- stovų butas atsisakė nubalY^ux gintuve laikėsi did-1 kareiviais ir ginklais. Ne permainų ministerių kabi pasiremdama taip pat ofi
cialiais Vokietijos valdžios
se
austrai
apvaikščiojo
di

jaus puolė. Neužilgo rusai
suoti savo pasitikėjimą vai- vypskai, bet pašėlusioj ko- žiūrint, kad tuos laivus ly nete.
nuostolių raportais, skelbia
naėmė taipgi Rovno ir Du delę vokiečių pergalę Šiau džiai. Dabar agituojama už voj kareiviai per penkias; dėjo kariški laivai, du aust
bno tvirtoves. Šitos trįs rės juroj ir linksmindamiesi kabinetą, kurin įneitų visų dienas buvo atkirsti nuo rų submarinai ant jų užpuo ANGLIJOS NUOSTOLIAI mais Berlyne. Ir šitos skait
linės da neapima visų Vokie
maisto, o per 24 paskutines
-tvirtovės sudaro taip vadi gėrė konjaką ir šampaną, partijų atstovai.
EINA VIS DIDYN.
lė
ir
vieną
paleido
jūrių
dug

tijos
nuostolių, nes čia nevalandas ir visai susinešti
namąjį Volyniaus trikampį. kaip staiga rusų užpuolimas
nan.
Nors
skęstančiam
tuo

Anglijos
karės
nuostoliai
; priskaityta laivyno ir kolioPaėmę šitą trikampį, rusai suardė jiems visą šitą puo TURKAI SUMUŠĖ KAZO su jai nebuvo galima. Te
jaus
buvo
suteikta
pagalba,
kuo
tolyn,
tuo
vis
didesni.
I
nijų nuostoliai.
tą
ir
šblaškė
linksmybes.
Iš
čiaus atsitraukiant iš forto
dabar turi atvirą kelia į
KUS.
vienok
daugiau
kaip
pusė
Per
kovo
mėnesi
Anglija
ne

Pridėjus laivy no ir kolioLvovą, nuo kurio dabar jie kitų vėl šaltinių ateina ži Iš Konstantinopolio pra ! franeuzai vis da laikė aplin kareivių žuvo.
teko
iš
viso
20,424
žmonių,
nijų
nuostolius, Vokietija
nių,
kaip
netikėtai
rusų
rai

kines pozicijas.
jau nebetoli.
per balandį jau 20,511, o per bus netekus jau daugiau,
teliai pasirodė austrų užim nešama, kad po smarkaus ‘'Pasilikęs forte su nedide
Rusų pranešimas.
toj vietoj ir paėmė geležin mūšio su kazokais ties Cha- liu kareivių būreliu komen-t KRITO 6.000 KANADIE i gegužės mėnesi 39,237. Iš kaip 3.000,000 kareivių.
viso per tuos tris mėnesius
Oficijalis rusų pranešimas kelio stotį su visu persona nikinu (Persijos parubežy), dantas Raynal ir narsus jų
ČIŲ.
apie tuos laimėjimas sako lu. Už 15 minutų atėjo au turkai paėmė viršų, nuvarė forto gynimas padaro įdo Pereitos sąvaitės mušiuo-i Anglija neteko 81,172 žmo FRANCUZŲ KARVEDIS
taip:
LONDONE.
strų traukinys su kareiviais kazokus tolyn ir paėmė miausi incidentą visoj Ver se su vokiečiais Belgijoj kri-, nių.
"Musų ofensyvas Volyniu- ir karės reikmenomis. Ru Kazr-i-širiną.
to
6,000
Kanados
kareivių.
I
duno kampanijoj. Per pašė
Vyriausis francuzų kariu
je, Galicijoj ir Bukovinoj sai tuojaus jį apsupo ir vis
lusį bombardavimą, kuris Pulkininkas Buller taipgi • 650.000 AUSTRŲ PRIEŠI menės vadas gen. Žofras at
NASI RUSAMS.
pereitoj subatoj davė mums ką suėmė. Valandai pras RUSAI PASKANDINO 13 tvėrė septynias dienas be užmuštas. Kanadiečių pul
važiavo I>ondonan pasikal
TURKŲ
LAIVŲ.
naujų laimėjimų. Priešinin linkus atėjo traukinys su
jokios pertraukos, fortas kas buvo jau iššaudytas tris Rusai apskaito, kad jų bėti su Anglijos valdžia apie
ko armijos kenčia milžiniš šoviniais ir stačiai papuolė
Rusų minininkai Juodoj laipsniškai likos sudaužytas kartus ir dabar vėl atšauk ofesyvui dabar priešinasi karės reikalus. Drąsus jis,
kus nuostolius vien tik ne- į rusų rankas. Da kitoj vie juroj paskandino 13 turkų i skeveldras. Per visą tą tas iš fronto, kad dapildžius nemažiau, kaip 650,000 aus kad nebijo vokiečių submalaisviais.
toj taip netikėtai rusų už- laivą su prekėmis.
'rinų.
bombardavimo laiką vokie-1 spragas.
trų.
KA.-
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KELEIVIS

I REVOL1UCIJA, TIK NE

klesos reikalais; ir dėl to tai vieno savo atstovo ir butų
! "Keleivio” teorija su dabar- visur katalikų skriaudžiami.
L.š.F. PINIGAIS.
tinio gyvenimo praktika ir j Rašydamas toliau apie
Pereitam "Keleivio" nu- nesutinka.
I^enkų laikraštis ’Dzien- tuviai, kurių čia buvę ne
airių sukilimą "The Irish
nieryje mes jau rasėm, kad
DIDŽIAUS1S PASAULIO
"Ateičiai" turbut nereikia World" sako, kad anglų ka nik Poznanski" praneša, daug, tuojaus kreipėsi į vo
didelį
tautininkai pakėlė
]
TURČIUS.
aiškinti, kad šiandien so riškas teismas iš viso buvo kad "Koelnische Zeitung’os" kiečius su savo pretenzijo
dėl
riksmą c
. drg.
v Pruseikos cializmo
teorijos praktikuot pasmerkęs miriop 67 revo- korespondentas buvo aplan mis. Žydai noromis prisiė
Kas yra turtingiausis?
prakalbos, kurioj jis buk tai
tečiaus
negalima,
nes da ne liucijonierius, o oO buvo su kęs Lietuvą ir ką tenai ma mę mokyklose vokiečių kal
Rokfeleris, Morganas, Rot
pasakęs, kad šelpimo pini
ties muro siena ir tęs, visa aprašęs. Šitą jo bą. Lenkai turį savų mo
šildas, Krupas? Ne! Iš vi
gai turi būt sunaudoti revo įvyko tam tikra tvarka, taip statyta
sušaudyta be teismo. Juos aprašymą "Dziennik Poz kyklų ir dvi privatini gim
sų turčių didžiausis turčius
liucijos kėlimui.
Dabar kaip negalima plaukti tenai, užkasė ant Glasnevino kapi nanski” atpasakoja taip:
nazijų Toliaus korespon
yra Rusijos caras. Sakoma,
tiems niekeno nerinktiems kur nėra vandens.
dentas
rašąs, kad lenkai tu
Lietuvos
ir
Kuršo
vyriau

nių visus vienoj duobėj. Iš
kad jo pajamos siekia 2,000,L. Š. F. "globėjams" atsako
nuteistųjų buvo su siuoju viršininku esąs lauko rėję Vilniuje privatinių mo
000 rublių kas diena, kas
pats drg. Pruseika. Jis ra "VAGIŲ KOMITETAS," teismo
šaudyta
tik 15; kitiems: mir maršalas von Hiridenbur- kyklų, kurios dėl mokesnio
reikštų apie 730,000,000 ru
šo "Naujienose":
"Ateitis” išspausdino p. ties bausmė pakeista kalėji gas. Jis, drauge su slaptuo didumo (200 rub.) negalė
blių kas metai. Bet tai yra
“Aš prašyčiau jųjų mažiau Kavolienės
papasakojimą mu.
ju patarėju Lodendorfu ir jusios išplėsti savo veikimo.
tik spėjimas, nes ištik rujų
YČAS PRISIPAŽINO.
rupinties Lietuvos šelpimo
apie
šelpimą
nukentėjusių
Per sukilimą Dubline ci generaliuoju kvatermeiste- Dėl to lenkų jaunimas noro
caro turtų niekas tikrai ne Kada socialistų laikraš Fondo reikalais, nes jie Ilgšio!
žino.
"The Dayton Daily čiai andai paskelbė Žemaitės darė viską, ką tik galėjo, kad nuo karės žmonių. Tarp vilių žmonių buvo užmušta riu Eizengartu Roše, spren mis lankęs vokiečių gimna
tam Fondui sektųsi kuopras- kitko tenai skaitom:
180, o sužeista 604. Iš tų džiąs visus didžiuosius rei ziją Goldingene (w GoldynNews," kurį cituoja Bosto ■laišką, kaltinantį Lietuvos
čiausia.
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laikas
jau
bu

“
Vėliau
atvažiavau
į
Voro

kalus. Vietos, kurias ap dzie, vadinasi Kuldygoje).
pankui da 216 mirė.
no "Eveninį Trascript,” a- i klerikalų draugiją mėtyme tų ponams tautininkams at
nežą. čia daugybė lietuvių—
lankęs korespondentas, yra Tai esą ne taip, sako "Dz.
pie caro turtų šaltinius duo i pašalpos pinigų karmelitų
kreipti savo malonią atydą į
vis tai pabėgėliai iš Lietuvos.
padalintos
apygardomis: Pozn." Nei Vilniuje, nei vi
da šitokį paaiškinimą:
skandališką nesisekimą L.
Liūdna žiūrėti: daugybe ba
bažnyčioms
ir
ėmime
sau
S
LA.
Seime
Dr.
Šliupas
Kuršas, Lietuva (buvusioji soje Lietuvoje nebuvę nei
“Kaipo bažnyčios galvai,
Gelbėjimo Fondo? Metas jau
sų. nudriskusių, o beveik ir
Kauno gub.), Vilnius, Su vienos privatinės lenkų mo
jam priklauso visos viešpa I riebių algų, tai musų tauti
butu pažiūrėti savo panosėn.
nuogų. D. Kunigaikšėiutės
tystės bažnyčių turtai, kurių ninkų ir klerikalų spauda
“O dabar apie tą revoliuci
Tatjanos komitetas (komite
valkai,
Gardinas ir Baltsto kyklos, ir laisvės metais ne
vertė skaitoma biiionais rub pakėlė didžiausi lermą už
ją 'bernų ir kumečių’ galvose,
tas susideda iš ruskių) šelpia susirėmė su Bulota. gė (Belostok).
Apygardą buvę leidžiama netgi tiky
liu. Be to jo vardui priguli "šmeižimą" draugijos.
kuri į tokį strioką įvarė Chiteisingai lietuvius ir be jokio
valdąs
vadinamasis
Krei bos mokyti lenkų kalba. Jei
150,000,000 akrų ‘žemės, ant
cagos ir Erooklyno tautiškus
vargo galima gauti 20 kap. į
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dabar
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draugi

:
shauptmann
’
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prie
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esąs lenkų jaunimas vykęs KurDrg. Pruseika prisiuntė
kurios stovi puikiausios gi
redaktorius. Man viena aiš
dieną su tam-tikra išduota
jos
pirmininkas
Yčas
buvo
rios. didžiausios kasyklos ir
ku: bernai ir kumečiai Lie
knygele.
Bet 20 k. mažai, mums pluoštą žinių iš SLA. taikos teisėjas, žiūrįs teismo šan, tai tik dėl to, kad neno
dirbami laukai, iš kurių gali atvažiavęs škotijon. pasakė
tuvoje, taip lygiai kaip ir
nes viskas brangu ir beveik seimo, kuris buvo pereitoj bylas. Miestus valdą bur rėjęs lankyti darančių daug
ma butų išmaitinti visos tau Glasgovre kunigų sušauk
valstiečiai,
skriaudžiamieji
negalima gauti pirkti.
sąvaitėj Pittsburge, bet ka mistrai, skiriami iš Vokieti intakos
(rusifikuojamų)
tos žmones. Negana to, iš tam susirinkime prakalbą ir
daugiausia kenčia dėl karės
“Yra ir lietui ių komitetas, dangi pereitos savaitės "Ke jos. Valsčiuose likę tie pa vyriausybės mokyklų.
valstybės iždo caras gauna prispirtas žmonių prie sie į vargų, ši karė nesuiygins
kuris susideda iš kunigu:-$10,000,000 metams algos: ir
VargdieLietuvos
žmonių,
kun. Olšauskio, Kun. Tumo-, leivis" buvo jau spaudoj, tai tįs viršvlos ir vaitai. Kiek
Suvalkų apygarda:
prisipažino
prie
visko,
nos
jeigu jis norėtų da daugiau,
nių padėjimas, po karei. gal-Į p. Poderio ir kitų. Tas ko laipiname jas šiame nume viena apygarda esanti pada
tai jam užtektų tiktai para kas Žemaitės laiške buvo
linta. sekant rusų sistema, Suvalkų apygarda (10,000
būti, bus dar baisesnis, neg,:
mitetas tai tikrai vagių komi ryje.
buvusioji Suvalkilom.)
šyti reikalavimą, nes visa val rašyta. Apie šitą Y čo pra-1 buvo iki karės. Klesų kova
tetas. Jie šelpia savo gimi
apskritimis.
Seimas
šįmet
buvo
visai
kų
gubernija.
Joje visa ad
džia yra jis pats.
nesušvelnės. bet. veikiausia,
nes: pusseseres, švogerius ir
kalbą ir išpažintį "RankpelKurše
apygarda:
neskaitlingas:
vos
tik
83
de

“Caras pats apmoka ir sa nis" rašo taip:
taps dar aštresnė, štai ko
turtingus, o biednas turbut
ministracija ir mokykla esą
vo išlaidas. Tai yra. jis už
legatai.
žymesnių
Susivie
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sutvarkyta taip-pat, kaip ir
“Apskritai imant, visa pra
laiko savo rumus ir rezidenci
socialistams. ir musų šalinin
ris ir gavo, tai turėjo vaikš nijimo veikėjų iš toliau ne są Kuršo gub., išskyrus ry- Vilniaus apygardoje.
kalba
didelio
įspūdžio
į
klau

jas, kurių jisai turi apie šim
kams yra be galo didelis rci
čioti pas juos po sąvaitę lai buvo.
Chicagą atstovavo itų jos dalį.
Kuršo plotas Gardino ir Baltstogės apysytojus nepadarė. Po prakal
tą. Jisai taipgi rūpinasi užko kol gavo 20 kap.“
ta
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as
atkreipti
kuodidžiausią
a tokie vyrai, kaip Grai- į esąs 27,000 ketv. kilometrų
bai
leista
duot
klausimus
dėl
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gardi apimti tuotu miestu
laikymu visų karališkųjų šeiatydą į gaivinimą ir varymą1 Vis daugiau ir daugiau
įvairiu užmetinėjimų šelpimą
čiunas,
Drangelis.
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mynų namų. Tas išviso pasocialistiškos agitacijos Lie
jų apielinkėmis. Čia modraugijai. Tuomet vienas is
! Pana^ių balsų pradeda gir- Balučio nebuvo. Socialistų nistracija daugiausia susi jj su
daro apie 30.000 tarnu, 300
tuvoje,
į
budinimą
darbininkų,
kyklose
daugiau esą leidižapublikos paklausė: (1) ar tei
automobilių. 5.000 arklių, nesąmonės. į kėlimą rėvoliuciteivuuvi-ij dėtis apie kuniginės draugi ir šiaip pažangesnių žmonių dedanti iš vietos gyventojų ;ma lenkų kalbos, kaip tiksybė.
kad
Kaune
karmalitų
didelę armiją kareivių i r slapjos dar'oo žmonių galvose. jos veikimą.
buvo nedaug. Taigi seimą vokiečių: būtent jie skiriami :rojoje Lietuvoje. Esą tei
bažnyčiai šelpimo draugija
tą policiją. Taigi ir išlaidų
Ne tik Scrantono prakalboj,
valdė
atžagareiviški tauti esą miestų ir apskričių ta siama rusų įstatymais, bū
davė'
500
rublių
?
(2)
ar
tei

jisai turi pusėtinai.
bet ir prie kiekvienos progos
sybė.
kad
tūliems
draugijos
ninkai.
Posėdžių pirminin rybų nariais. Vokiečių san tent
“Visos Sibiro kasyklos yra
GEOGRAFIJA KALTA.
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neprietelingi,
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I
bilietą?
(3)
ar
tikrai
šelpia

Vadinas,
drg.
Pruseika
metų bausmių įstatymais.
“Męs. socialistai, esame tos
o girios dirbamos i statomąją
ma visi reikalaujanti pašalpos I kalbėjo Scrantone ne apie
nuomonės, kad didžiausias ka dorio, o raštininku — "Vie pagerėję. Kuršo gyventojų I Vyriausybės kalba esami
medegą. Visa tai neša milži
ir darbininkai, ar tik tai drau i ginkluotą sukilimą Lietuvoj,
rės kaltininkas yra kapitaliz nybės Lietuvninkų" redak didžiuma išėjusi kartu su vokiečiu.
niškus pinigus.“
Mokyklos, kiek
gijai geriau žinomi asmens?“
mo
sistema,
slaptoji
diploma

torius
P.
Norkus,
kuris
į
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rusų
kariumene.
Dėl
to
bet
apie
revoliuciją
galvose,
Todėl laikraštis pastebi,
tija ir karalių bei carų famili- dėjėjus sau pasiskyrė liūd laukų ūkis Stingas reikia galima, esančios organizuo
kad visviena kaip ilgai karė Ir
. čia
. , Yčas
. „ prisipažinęs reiškia, apie švietimą žmo
jamos tikybos reikalavi
jų gobšumas. Bet Londono lie nos atminties buvusį kadai mos priežiūros.
nesitęstų, Rusijos caras ba- pne„
^a rimtiej11.!?/' nių proto. Ir tam darbui,
mais. Pradedamosiose mo
tuvių kunigas, p. Matulaitis,
se
"Tėvynės
”
redaktorium
kelis drg. Pruseika sakė, reikėtų
do ir vargo nepamatys, tik krasciai jau net; jpo __
yra kitokios nuomonės. Sa
kyklose mokoma gimtąja
Lietuvos apygarda arba
buvo
žmonės turi vargti ir mirti kartus
..............
. užginčiję. Yčas jau pradėt rinkti aukų. Tau vo pasveikinimo kalboj Rusi Jokubyną.
mokinių
kalba, tik žydų mo
Kauno gubernija:
netik prisipažino, bet pasa tininkų korespondentai drg.
jos dūmos atstovams, kurie I Prieš seimo atidarymą
iš bado.
kyklose
—
vokiečių kalba,
M. Yčo vedami, apsilankė tautininkai
kė ir tai, ko iki šiol da neži Pruseikos mintį iškraipė, o
turėjo
savo į Lietuvos apygarda api nes ši laikoma jų gimtąja
Londono lietuvių klebonijoj,
manti 34,000 ketv. kilomet kalba. Mišrosiose mokyklo
ANGLŲ LAIKRAŠTIS RA nota. Pavyzdžiui, jis paaiš "rimti" jų laikraščiai pradė
tasai kunigas tarp kitko pa "Sandaros" susirinkimą, bet
kino, kad —
ŠO APIE LIETUVOS
jo šaukti, kad Lietuvos Šel sakė, jog tris milionai lietu nieko ypatingo tame nebu rų plotą. Apygardos valdy se vaikai mokinasi vokiškai,
“(1) Kaune karmalitų baž
vių dėl geografiško padėjimo vo. Tautininkai pasiskun mo centras esąs Tilžėje, ka lenkiškai ir, kur reikią, lie
NUTERIOJIMĄ.
nyčiai draugija davė ne 500 pimo Fondo aukos bus jau
atsidūrė
baisiausiame padėji dė, kad jų partijai nesą kas dangi Šiauliai sudegę, o tuviškai.
Administracija
Anglų socialistų dienraš rublių, bet daugiau kaip 5.000 ■ paleistos revoliucijai.
me.
Kaunas,
būdamas
tvirtuma,
veikti.
Ten buvęs net šelpimo
Taigi, anot tos rusų pasaesanti laikoma mokesniais,
tis "The New York Call" rub.
”Ne kapitalizmas ir ne ca
valdomas tiktai kariumenės kuriuos žmonės moką seno
skyrius Įvestas. (2) Tūliems kos: Fedot, da ne tot!
Buvo
prieš
Seimą
ir
vaka

rų gobšumas, bet geografija
įdėjo ilgą ir gana įdomų draugijos nariams, rūpinan
i
kaltai Riebu, stora, kunigiš rėlis Pitt Kotelyje, kur da valdžios. Lietuvos viršinin viškai, muito mokesniais ir
straipsnį apie Lietuvos iš-' tiesiems šelpimo reikalu, mo
ka ir- k’, aila
lyvavo apie 90 asmenų. Va ku esąs kunigaikštis Izen- monopolija.
pustymą. Sakomojo laikra kama ne 8 rub. dienai ir bi NORI PAAIŠKINIMO.
karėlyje kalbėjo d-ras Šliu į burgąs. Vokiečiams atėjus Redakcijos pastaba: Ta
ščio bendradarbis p. Cum- lietas II klesos. bet mokama
Andai mes paaiškinom, NESUSIPRATIMAS DĖ pas, d-rė Baltrušaitienė. i ši apygarda buvusi skurdo me padalinime į apygardas
mings padarė šitą straipsnį 15 rub. dienai, žinoma, nu kodėl
musų tautininkai link •
ir delko taip yra. Pir
Bračiulis, Račkauskas ir sve į pilna. Visi rusų valdinin- vienas dalykas mums išro
LEI "MADE IN GER
iš pasikalbėjimo su p. Bulo rodė
miau. sako, mokėdavę po 10 ’sta prie klerikalų. Mes nučiai iš Lietuvos: Bulota ir • kai ir mokytojai išbėgę, do labai keistas — tai tas,
MANY.
ta, kurio ir paveikslą patal rub. dienai, bet kuomet kitų
Žemaitė. Tarp Bulotos ir i Mokyklos buvusios uždary kad Lietuvos apygarda va
pino. Musų svečias karštai tautu šelpimo komitetai: len ■ rodėm, kad tie žmonės veik
Tarp
“
Laisvės"
ir
”
Keleioizmeriais, o jei ku
ku-
,, .- .
Šliupo įvyko susikirtimas. tos. Gyventojų dalis išsi dinama tik Kauno guberni
atsiliepia į amerikiečių šir ku. latvių, rusų pradėję jų ; visi yra biznieriais,
įvyko
nesusipratimas.
rie
da
nėra,
tai
tikisi
jais;H®.
į,
Mat Šliupas pripasakojęs krausčiusi dar prieš vokie ja. lyg kad Vilniaus ir Su
dis, kad jie kiek išgalėdami veikėjus paviliot, traukt prie ! būti. Jie tikisi pralobti, įgyti J.a CI
'
Smelstorius
"Ke^’
tuomet buvę prispirti
daug nesąmonių apie lietu čiams ateinant. Laukus pa valkų apygardos butų jau
šelptų nukentėjusius nuo • savęs,
yje
’
padarė
"Laisvei
”
mokėt iki 15 rub. dienai.
I savastį.
Su socialistais! 1 vių respubliką. Žinoma, ne dėjusi nuvokti kariumenė. ne Lietuva.
karės Lietuvos
žmones.
kad
ji
neteisin”(3) Yčas paaiškino, kaa jiems dėtis neparanku, nes;1 užmetimą,
. .
pati respublikos idėja yra Mokyklos organizuoti buvę
"Nevv York Call" paduoda j u draugija globojanti ir šel socialistai eina prie panaiki- ^ai. . issn eiske, buk airių
re- nesąmonė,
bet tie budai, ko labai sunku, bet ir organi RUSŲ NELAISVĖJ MIRĖ
pianti: mokslevius. ligonius
p. Bulotos žodžius taip:
>
made
in
nimo privatinės savasties. !^Oiluclja ,,^u'°
ntade
kiais tautininkų lyderis ma zuotosiose mokslas ėjęs di
17,000 AUSTRŲ.
“Mano šalies žmonės — j ir negalinčius darbo dirbti
(padaryta
i Germany"
Vodeliu
vargu.
Iš
pradžios
Klerikalai
gi
privatinės
sa

žmones.
Darbininkus,
kurie
no
respubliką
atsiekti.
Mat
skaičiuje apie 3.000,000 ypa
Iš 80,000 austru belaisvių
sali dirbti, nešelpia.'’
vasties principą gina, todėl kietijoj).
tų — karės Srityje badauja.
jo budai, tai ne revoliucija, mokytojais buvę pakviesti Orenburge 17,000 mirė jau
"Laisvė
”
tuomi
labai
įsi- ne organizavimas liaudies lietuviai iš Prūsų. Kadangi
Moterų ir vaikų vargas Lie
Prie šitos Yčo išpažinties tautininkai ir linksta jų pu
tuvoje yra
pasibaisėtinas. Rankpelnio" koresponden sėn, o neapkenčia socialistų. žeidė ir sako, kad ji kaip tik spėkų, bet diplomatija: ke gyventojai esą labai atkak nuo bado, šalčio ir ligų. AMaži kūdikiai ir moters pus
tokią nuomonę kritikavo. lionė Į Wasningtoną, papa ii lus katalikai, tai tie moky pie tai praneša Amerikos
"Ateičiai"
tas
nepatiko
ir
tas
nuo
savęs
prideda
da
ši

nuogiai turėjo be šilumos ir
Ji juodu ant balto parodžiu sakojimas
tojai neturėję pasitikėjimo. ambasados Austrijoj narys,
ji rašo:
vienam-kitam
maisto kęsti žiemos šalčius. tokį komentarą:
“Pirmiau Yčas buvo pasa
“Sulig šitos 'teorijos’ ir si, kad Airijos revoliuciją amerikonui, kaip lietuvių Tad jų vietosna buvę pasta kuris austrų valdžiai pra
Šimtai tūkstančių mano vien
kęs, kad visi j u draugijos na
’Keleivio’ leidėjai turėtų link pagimdė amžiais tvėręs toj kalba yra sena, kokių narsių tyti kareiviai ir unteroficie- šant buvo nuvažiavęs rytų
genčių liko be pastogės. Prie
riai dirbą su didžiausiu pasi
ti prie klerikalų, nes juk ir jie šalyje skurdas, o ne vokie
šo šoviniai suardė jų namus.
riai, kurie šiek-tiek mokėję Rusijon ir tyrinėjo belaisvių
kunigaikščių
Lietuva
yra
šventimu.
jiems
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tik
Lie
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'tikisi,'
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ir
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čiai.
Aš noriu, kad jus, amerikie
lietuviškai. Mokslo vadovė gyvenimą. Abelnai apskai
turėjus ir t. t.
tuvos reikalai ir viską aukoją,
nieriai. o po ’Darbininko’ lan
čiai, kurie taip prakilniai pa
liai reikėję gabenti iš Prūsų. toma, kad Rusijoj išmirė jau
Ant nelaimės mes to "Lai
gais statomi 'Keleivio’ namai
siskubinote i pagalbą kitų ka i darbą ir skatikus, jos išlaikyLaike
tų
prakalbų
kilo
juk taipgi visai neveda ’prie svės” numerio jau neturim skandalas. Bulota atsisto- Tose miestų mokyklose, kur trečia dalis visų karės belai
riaujančiųjų šalių aukoms, I mui. Dabar pats prisipažino,
mokiniai žydai, esą makama svių.
kad tie garbingi veikėjai, tie
panaikinimo nuosavybės.’ Ar ir todėl negalim pasakyti,
sušelptumėte ir mano vienkritikuoti
tautos mylėtojai, kurie tiek
'Keleivis’ neišaiškintų, kodėl katroj čia pusėj buvo klaida. jęs kalbėti ėmė
genčius.
vokiškai. Oficijaliniai skel
daug savo liežuvi plėšia dėl
gi jo 'teorija’ taip nesutinka Mes jau parašėm draugams Šliupo nesąmones, Kritika- bimai esą spausdinami vo ANGLIJA LMS VISĄ NOR
“Lietuva kenčia aršesnį
’’tautos” gerovės, jie dabar,
su praktika’?”
vargą, negu kuri kita šalių,
VEGIJOS ŽUVĮ.
"laisviečiams,” kad jie teik vo mandagiai. Nurodė, kad kiečių ir lietuvių kalba. To
jeigu nemokės po 15 rub.-die
per kurias perėjo priešo ar
respublika
yra
puikus
idea

Vadinas,
"Ateitis"
nesu

tųsi mums tą numerį pri
se Lietuvos apygardose ir
nai už darbą, spiauja ant vis
mijos. Kiekvienas sklypas
Anglija padarė su Norve
las,
bet
tokiais
budais,
kaip
pranta,
kodėl
"Keleivis
”
siųsti,
ir
kaip
tik
jį
gausime,
vietose, kur gyvena lenkai, gija sutarti, sulyg kurios
ko
ir
eina
pas
lenkus,
latvius,
Lietuvos žemės dabar yra už
rusus ar kitur. Tesižina tau skelbia privatinės savasties nesusipratimą atitaisysime. d-ras Šliupas mano, ji neį- busianti vartojama ir lenkų Anglija apsiima išpirkti vi
imtas vokiečiu ir visas kraš
tiečiai. tegul jie būna be jokio panaikinimą ir tuo pačiu
tas yra nuteriotas. Priežas
Tuo tarpu gi galime tik kunijama. Bulota nurodė, kalba, gyventojams prašant. są atliekamą Norvegijos žu
tis, dėl kurios ji nukentėjo i aprūpinimo atsidūrę svetima laiku stato namą?
užtikrinti, kad pyktis mums kad norint išgelbėti Lietuvą,
vį, kie tik Norvegijos žvejai
me krašte; tegul badu mirš
daugiau, yra ta, kad ir rusų
Vilniaus apygarda:
reikia organizuoti darbo
Jei
kas
ko
nesupranta,
o
dėl
to
nereikės.
ta. Ką jie giliuoja prieš vei
ir vokiečių armijos atliko ant
žmones, iš kurių beveik ir Vilniaus apygarda api gali pabauti. Tuo Anglija
kėjo kešenių. prieš 15 rub. prašo paaiškinimo, reikia
jos žemės keletą kruviniausių
susideda lietuvių tauta. Jo manti didesnę pusę buvusios išplėšė Vokietijai didelį kąs
dienos uždarbio, šitą tautie paaiškinti:
šios karės mušiu.
nį maisto, nes iki šiol visą
čiai turėtų isitėmyti ir pagal
“Didžiuma Lietuvos žemės
"Keleivis” stato namą dėl 2,000 AIRIŲ SĖDI ANGLI kios kelionės į Rymą čia ne Vilniaus gub. (18,000 ketv. Norvegijos žuvį išpirkdavo
vot, ar maža 'veikėjų’ musų to, kad namas yra reikalin
buvo paimta ir vėl atimta
JOS KOLĖJIMUOSE.
gelbės.
kilom.)
Didžiausia bėda Vokietija. Iš visų Europos
tautos rastųsi, kurie už 15 ru gas, o kitokiu budu jo įgyti
abiejų kariuinenių po du ir
Amerikos airių organas D-ras Šliupas taip įširdo, esanti — tai pristatyti Vil šalių Norvegija turi dau
blių visą Lietuvą parduotų, o
tris kartus. Kaikur geriausios
negalima.
Namai,
mat,
"The Irish World” gavo ži kad sukeikė ir pasakė, jog niaus miestui maisto, nes giausia -išvystytą žvejybos
ką jau bekalbėti apie darbi
žemės plotai išrausta ir pa
kaip
grybai
patįs
neauga.
nių, kad dėl Airijos sukili tokiam žmogui, kaip Bulo jame esą apie 200,000 gy pramonę.
ninkų reikalus I”
versta apkasais dar pirm mu
šiu. Keli šimtai tūkstančių
Gi privatinės nuosavybės mo dabar Anglijos kalėji ta, jisai nepaduosiąs rankos. ventojų. Vilnius misdavęs
Dabar musų "bepartvvišžmonių neteko pastogės pa
panaikinimą
"Keleivis” muose sėdi 2,000 airių. Su Salėje (jau buvo 11:30 nak pirmiau savo apielinkėmis AUSTRAI PAĖMĖ 36,500
čioje karės pradžioje. Jie bu kiems” tautininkams ir kle
per 200 kilometrų aplinkui.
vo išvyti iš namu, nes išgrio- rikalams lieka padaryt vie skelbia dėlto, jog yra įsi kilimas buvo apėmęs visą ties) kilo demonstracija.
ITALŲ.
vimas trobų turėio neva pa nas iš divejų: arba atšauk tikinęs, kad vien tik tuo Airiją, išskyrus tik Ulsterio Dauguma publikos demon- Dabargi visa reikią gabenti
lengvinti šalies gynimą.“
ti tuos protestus, kuriuos jie budu galima panaikinti dar provinciją. Ulsteris, kaip stratyviškai plojo Bulotai. iš Vokietijos. Vilniaus bur Austrai praneša, kad nuo
Anglų laikraščio bendra rašė prieš Žemaitės laišką ir bininkų Išnaudojimo siste jau žinoma, apgyventas yra Tautininkų dalelė inirtusiai mistru esąs paskirtas vokie to laiko, kaip jie pradėjo ant
darbis paklausė ?• “-'Mos, p. Bulotos prakalbas, arba mą ir prašalinti skurdą. protestonų ir nenori, kad šaukė ant Bulotos. Bulotos tis. Atėję vokiečiai mieste austrų užpuolimą, jie paė
išdrožti kitą tokį pat pro Vadinas, "Keleivis" rūpina katalikiškoji Airija gautų argumentai buvo tvirti ir, radę 18,000 vaikų mokslo mė jau 36,500 belaisvių ir
kaip pnsjjos žm< n
testą prieš patį Yčą. T”4a:^ si ne vien tik savo "bizniu,” savyvaldą, nes tuomet pro- nors labai mandagiai išreik amžiaus, 8,000 gimnazistų ir 300 kanuolių. Tarp belais
na
be degtinės, ' <d|
vių esą daugiau, kaip 700
atsiliepė į viesuome
gy j į padėjimas bus labai k • i kaip tai daro tautininkai, testonai. kaipo mažuma, ne šti, sumušė Šliupo svajones į tik 150 mokytojų. Tik vo oficierių.
kiečiams inėjus Vilniun, liebet ir plačios darbininkų galėtų išrinkti į valdžią nė dulkes.
venimą
visuotinos
vy- promituojantis.

bės įvedimas. Musų svečias
atsakė, kad įvedimas Rusi
joj blaivybės nėra toks jau
didelis progresas, kaip iš to
lo rodosi. Nereikia manyti,
kad uždarius monopolius te
nai jau išnyko girtuokliavi
mas. Nėra geros degtinės,
tai žmonės geria visokius
nuodus. Ir p. Bulota mano,
kad jei tik revoliucija da
bartinės valdžios nenušluos,
tai po karės Rusijoj vėl at
sidarys monopoliai.

Kaip vokiečiai valdo
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SHENANDOAH, PA.
■krasos laiškus dovanas ga
WORCESTER, MASS.
darbininkai neprivalą var
LAWRENCE, MASS.
žmonių susipratimas, apšvo: France Kutkiutė — gyžyti.
;vieta ir mokslas; jiems rupi
Gražus koncertas.
"Preparedness."
V. Jakubauskas bylą lai
ivų gėlių bukietą; Em. Ab! Geg. 28 LSS. 17 kp. įvyko
j tik kuodagiausia pristatyt
Birželio 5 d. įvyko čia Te raičiutė — dėžutę saldainių.
Ir šio miesto administra j prakalbos. Kalbėjo "Kel.”
mėjo.
su augštais bokštais bažny cija tarnaudama kapitalo
atrališkos kuopos surengtas
šventakupris.
čių ir paskui gąsdint tenai reikalams sumanė pavaryt : redaktorius S. Miehelsonas "Keleivyje” jau plačiai koncertas. Koncerte daly- _
žmones velniais ir kitokiais agitaciją už ginklavimąsi. apie klesų kovą ir klerikalų, buvo rašyta apie tai, kaip vavo taipgi iš Mahanoy Ci- išmislytais baubais. Tai ko Kadangi šiaip kitomis die tautiečių ir socialistų par Švento Jurgio Draugija at ty užkviestas LSS 46 kuopos į ;
trokšta Romos agentai! Mo nomis nesitiki didelio žmo tijų tikslus. Paskui kalbė sisakė išmokėt Kazimiero choras. Koncerto progra- L Kas mums . rašoma
I
nurodinėjo, Jakubausko posmertinę V.
kyklos ir mokslas jiems ne nių entuzijazmo ir triukš tojas aiškiai
mas
buvo
gana
platus
ir
duoda nieko gero, nes mo mo, tai nusprendė išnaudoti kaip socialistai pripažįsta Jakubauskui, velionio tėvui. margas.
Vadovaujant ir Carnegie, Pa.— Viršuti
kytas žmogus melo neklau 4-tą liepos tam tikslui. Iš tautas ir kovoja už jų liuo- V. Jakubauskas patraukė diriguojant gerb. K. Bub nėse dirbtuvėse čionai dar
sys ir nesiduos save taip iš- I siuntinėjo visoms vietos sybę, ir socialistai pildė Vil draugiją teisman, už tai niui sudainuota keliatas so bai eina gerai, ir uždarbiai
’JfttSPONDENCiJOS nauoti.
niaus seimo nutarimus, už
išmetė V. J. iš sa lo, duetų, kvartetų ir cho- nevisai menki; mokama pa
draugijoms pakvietimus da tai caro valdžia pasiuntė draugija
vo
narių
skaitliaus. V. J.
Darbininkai!
Nejaugi lyvauti parodoj 4-tą liepos,
rališkų dainų. Chorai dai prastiems darbininkams nuo
ant
kartuvių,
o
kitus
Sibiro
apskundė
teisman
šv.
Jurgio
CLEVELAND, OHIO.
mums nereikia apšvietos ir žmonės nesupranta ką reiš tyruose kankina! Sakyti,
navo vienų vyrų ir maišy 24 iki 30c. už valandą. Dir
Draugiją
antru
kartu.
Ge

Kaip Romos agentai mulki mokslo?! Juk mes bėgome kia tas "preparedness," kas
tais balsais. Viso sudainuo ba daugiausiai po 10 valan
socialistai
nekovoja
už
tau

gužės
12
d.
įvyko
teismas
ir
na ir išnaudoja darbinin iš savo tėvynės tik dėlto, suprastų, tai tiems užtyli tos ir Lietuvos laisvę, yra V. Jakubauskas bylą laimė- ta 22 dainos. Visos sudai dų į dieną. Darbas čia gana
kad buvo suvaržytas musų parodų tikslą, kad manytų,
nuota gerai. Ypatingai pu sunkus.
kus.
j
spjaudymas
ant
kapų
žuvu

Draugija
netik
pomirti

jo.
Anglių kasyklose dabar
judėjimas. Šion laisvės ša
tai bus tik apvaikščioji- siųjų už Lietuvos liuosybę! nę turi išmokėti mirusio sa bliką žavėte-žavėjo M. žvinIr kas šiame dvidešimta lin ėjome pasipelnyti ir šiek- jog
streikas.
Darbininkai iš pa
mas sukaktuvių Amerikos
me amžiuje nepasakys, kad tiek įgyti sau mokslo. Bet Neprigulmybės Dekleraci- f) jus, tautiečiai, nurodykit vo nario artimiausiai velio- giliutės solo "Ko vėjai pu- darytos su kompanija sutar
t. y. V. Jaku- čiat” ir K. ir M. Vilčinskiu- ties nepatenkinti, nes jų pa
Romos agentai pavertė baž šiandien, kaip matyti, mes jos. Tuo tarpu tokia už ap man kokis tautietis nuken i nio giminei
nyčias ir klebonijas į mulki nė svajoti nesvajotam apie siginklavimą paroda yra tėjo už Lietuvos laisvę? : bauskui, bet ir patį V. J. čiu duetas "Kada noriu, ver keltos mokesties pasirodė
kiu."
nimo ir biznio įstaigas? tai. Mums daugiau rupi kaip tik išniekinimu tų idea Musų tautininkai paraudo : priimti atgal į draugystę.
toli neužtenka pakilus pra
Reikia pasakyt, kad drau Publikos, pagal Shenan- gyvenimo brangumui.
Vargu kas rasis ir iš pačiu padėti Romos agentams sta lų. nes ten užreiškiama, jog navo it žemvuogė nuo sau
katalikų, kuris norėtų tatai tyti su dideliais kryžiais ba esame liuosi nuo imperijos lės... ir tyli. Reiškia, negali gija yra po kontrole vietos doah’rio lietuvių skaitliaus,
Carnegietis.
užginčyti. Tą liudija fak žnyčias. šiltas ir gražiai despotizmo, o čia norima parodyt. Kalbėtojas užinte- [ klebono. Tik jo rūpesčiui buvo nedaug, bet kurie bu
tas, kad tai vienur, tai kitur klebonija, negu savo būvio pavirsti Amerikos respu resavo publiką. Susirinku- i pasidėkojant ir buvo berei vo, tie išsinešė malonius įs- ’ Dės Moines, Ia.— Geg. 28
I šieji sumetė padengimui lė- kalingos tos tąsynės.
Jei pildžius.
kįla jau ir karštų katalikų pagerinimas.
dieną LSS. 160-ta kuopa sta
bliką imperijalistiska val jšų $6.00. širdingai ačiū.
' draugija nebūtų klausiusi Prie progos noriu paste tė scenoje dramą "Išgany
neužsiganėdinimas sauvalikapitalistų naudai.
Gegeužės 28 "Vienybės'’ Į savo patarėjo ir butų išmo- bėti, kad yra pas mus tokių mas.” Sulošta nepergeriau
škais "tėvelių" šeimininka Pagalvokime darbininkai! stybe
Reikalaujama
ginklų ir ar buvo
Jau laikas sustoti tikėjus į
mas-mitingas su pra l kėjusi teisotai prigulinčią tėvų, kurie bijosi leisti sa siai. Nėra ko daug norėti
vimais.
burtus ir prietarus, laikas mijų, kad butų kuo kapitali kalbomis. Kalbėjo Česnule j V. Jakubauskui pomirtinę, vo dukteris mokinties dai nuo paprastų darbininkų,
Čia aš privesiu pavyzdi iš susiprasti ir nusikratyti nuo stam darbininkų kovą už
vičius apie draugijų naudin nebūtų buvę tų bylų ir lėšų nuoti arba lošti. Mat, sako, dagi pirmu kartu scenoj pa
savo kolonijos, būtent Cie- savo sprando tamsybės jun savo būvį nuslopinti.
velando kunigėlio ir parapi- gas! O bažnyčios, kurios Musų vietinės net ir lietu gumą. Į draugiją prisirašė I dėlei jų vedimo. Klebonui i "socialistai išves iš gero ke sirodžiusių. Bet visgi pa
17 naujų narių. "Žiburėlio"’ vadovaujant draugijai pasi lio." Bet tie patįs žmonės girtina, kad veikia. Kai-kujonų santikių.
jau senos ir pūva, tegul ir vių draugijos rengiasi jau (vaikų) choras gražiai pa- darė nemažas nuostolis. Štai atėję į koncertą, gėrisi tais rie artistai, jei tik tolesniai
Prieš dešimti metų tasai sugriuva. naujų daugiau tą pakvietimą išpildyt, t. y.
vadovaujant A. i po teismo draugijos susirin darbais, kurie visai neran darbuosis meno srityj, gali
'"trijų pėdų milžinas” dirbo nestatykime, nes jos ne paroduot už apsiginklavi ; dainavo,
kime. kad pradėta bartis už dami ant jų "gerojo" kelio. išsilavinti į gerus lošėjus.
mainose ir gal niekados ne mums tarnauja, o tik Ro mą. rodos, jau užmiršo, ką Stankiukui.
Geg.
27
Vyčių
vaikų
buvo
jog reikės V. J—ui iš Mergaitės mokindamosios
Publikos susirinko ne vi
sitikėjo būti jokiu kunigu. mos trusto bizniui.
apsiginklavimas
surengė balius. Vaikai apkabinėti tai.
mokėti
ir
jį
patį
atgal
į
ko-nors
gražaus,prakilnaus,
sai
mažai. Linkėtina, kad
Bet nežinia iš kur pasisuko
S. šilkasparnis. Europai, o ypač musų tė kokiais ten sparnais ir kito ; draugystę priimti, tūlas p. nedaro savęs blogesnėmis. musų veikėjai darbuotųsi ir
besispardydamas mulas ir
vynei.
kiais barškalais atvaizdino T. D. net tokį savo sumany Jeigu jau jus, seniai, daboo nauda iš to bus
'"patropijo” pataikyti jam
Čia noriu atkreipti darbi "’aniuolus,” viršui jų galvų mą paduoda, kad paties J. jate savo dukteris, tai, bea- tolesniai,
didelė.
L0WELL,
MASS.
i apykaklę. Ši atsisuko at
ninkų domą į faktą, kad Įtaisyta lentyna ir ant jos V. skūra užmokėt jam po bejonės, daug nusikalstate
Pelnas to vakaro paskir
bula... ir nuo tos dienos per Musų tėvelio "gerumas." I juos šaukiama geląsti pei ■raitėsi
raudona
merga,
bū

smertinę.
Ką
tas
reiškia?
prieš
dorą
ir
tų
savo
dukte

tas L. š. Fondan.
mulą "pašventytas” pasili Gegužės 25 d. čionai kal lius ir kalti durtuvus, kad tent "panelė švenčiausia.”
Antra "Marijos Vardo" rų ateitį, nematydami, kas
Z. Kalvis.
ko kunigu.
bėjo gerb. Žemaitė ir Bulo tais peiliais ir durtuvais pa Tėvai ir motinos pagalvokit, moterų draugija irgi to pa veikias! katalikiškose gužy
Gal taip ir nebuvo, bet ta apie nukentėjusių nuo skui juos pačius skersti. kaip jūsų kūdikius mulkina. ties tėvelio globojama taip nėse, į kurias jus joms ne- Weaver, III.— Birželio 2
žmonės taip juokiasi.
Kariškas žvalgas. gi panašiai pradėjo elgtis. draudžiate lankyties.
karės lietuvių vargus. Ati Žmonės, pagalvokite, ar
d. per šią apielinkę perėjo
Išėjęs iš mainierių i "Die ku surinkta L. Š. Fondan ii daug turime proto, sužiniai
—
Tos draugijos narė ponia
Korespondentas. smarki audra. Ledai nema
vo tarnus*’ mainose juk ne "žiburėliui” $41.21.
gami nda mi
mėsininkams
BROOKLYN, N. Y.
O. Žolinskienė sirgo ke
tyto didumo (kai citrinos)
dirbsi, nes tenai tokių ponų
liatą savaičių, bet draugija N.S. P1TTSBURGH, PA. netik išdaužė daržoves, bet
Pagal Lovcellio lietuvių peilius, kad jie tais peiliais
Mockaus
prakalbos.
nereikalauja.
Reikia jieš- skaitlių, tai tokia suma išro mus skerstų? Kaip žemai
Ir musu didmiesti aplan- atsisakė išmokėt pašalpą. Drg. Pruseikos prakalbos. ir iškūlė namams langus,
pastatome save tokiu savo
koti kvailių, kurie uždyką do visai maža.
•
kur nebuvo langinyčių, kad
kė kun. M. Mockus. Jam čia O. Z. apskundė draugiją tei
I beprotišku darbu.
duotų pinigų ir i rankas da
LSS.
III-čio
rajono
su

sman.
Ir
šią
draugiją
teis

apsaugojus
Dauge
Priežasties
reikia
jieškoti
Lavrence turime 5,000 į surengė trejas prakalbas L. mas privertė prigulinčią O. rengtą maršrutą atlikda liui žmonių stiklus.
bučiuotų. Atvyko jis i Clepramušė ir gal
tūlų kapitalistiškos tvarkos lietuviu, jie visi darbinin į Apšvietos draugija. Visos
velandą.
Partneriams išmušė
apgynėjų politikoje.
Ap kai. Jiems tas kapitalistų : prakalbos pavyko visai ge Žolinskienei pašalpą išmo mas drg. L. Pruseika laiko vas.
Čia užtiko kaip tik šiltą ir garsinimus dalinant netoli
prakalbas, tveria Mot. Pro- daug vištų, ypač viščiukų.
kėti.
neprana rai. Nors ir įžangos buvo
pelningą jam vietą. Iš kar bažnyčios musų dvasiškas apsiginklavimas
gres.
Susivienijimo, L. Soc.;
Veaverietis.
10c.. bet žmonių susirinkda Prie ko veda draugijas
to "dvasiškam tėveliui"’ dar tėvelis, pagarsėjęs tarp vie šauja nieko gero, vien bai vo
Sąjungos,
Darb.
Lit.
Dr-jos:
:
toks
kelias?
Prigulinčius
daug, o ypač paskutinį
bas sekėsi neblogiausia. Per tos lietuvių katalikų savo senybes. Jeigu jau savo vakarą — apie 600 ypatų.
nariams pinigus vistiek tu kuopas ir stiprina šiap-jau. Manchester, N. H.— Lie
keliatą metų savo darbavi "gerumu,” pašaukė policiją, t protestais prieš ginklavimą Jis tikėjimo dogmas taip ri išmokėti, bet prie to ir draugjias.
Pasakė Pittsmosi surinko apie 1,500 pa- kad dalintojus areštavus. si mes negalime pertikrinti moka kritikuoti, jog ir tam bvloms iš savo kasos leidžia burgho apielinkėj 17 prakal tuvių Jaunuomenės Ratelis
kad sustiprinus save. 13 ge
rapijonų: nupirko medinę Policija dalintojų nearešta tuos apmulkintus nesusi siausias katalikas gali su pinigus, o taipgi ir iš tų sa bų.
gužės
surengė prakalbas,
koplyčią; įgazdino žmones vo, tai tėvelis po mišparų pratėlius, kurie pritaria prasti. Priegtam dar var vo nariu, kurie priversti per Jo prakalbos aiškios ir pa
pekla, velniais; iškeikė so bažnyčioje iškeikė socialis niekšiškiems savo klesinių toja ir humorą, kas publikai teismą jieškot teisybės, ati sekmingos. LSS. 55 kuopa pasikviesdamas Šv. Juozo
cialistus, pirmeivius ir ki tus ir uždraudė savo ištiki priešų siekiams, tai bent patinka. Ką tik nepaims ma nemaža jiems brangaus : oadidėjo 4 nariais. Kalbant sąjungos sekretorių Rama
tus, kurie nenorėjo duoti moms avelėms lankyties Į mes neprisidėti me prie tų kritikuoti, iš visko padaro i skatiko. Ar tai katalikiš.- kooperatyviškai draugijai nauską ir vyčių generolą
Karosą iš Bostono. Tie
jam pinigų ir rankų nebu kokius-nors socialistų su nesusipratėlių. Mes galime tik juokus.
į
susitvėrė
Mot*
Progr.
Sus.
kai?
žiaurus.
ažuot
sustiprinus, išniekin
savo organizacijose priimt
čiavo. žodžiu sakant, vis šaukiamus
kuopa, šią pastarąją vie- dami pirmeivius ir jų laik
susirinkimus. atsakančias rezoliucijas ir
Jis išveda, pagal biblijos,
kas ėjo kaip ant sviesto. Bet Tasai tėvelio burnojimas
i nok vyrai, kurių moteris bu- raščius, kaip tik užkenkė
EASTON, PA.
jog dievas tverdamas Ado
to neužteko; reikia kas nau gal da daugiau butų užken jas paduoti miesto admini mą jam įpūtė savo kvapą ir
jvo
susirašiusios, jau vėl iš- savo klerikališkam rateliui.
jo sugalvoti, kad biznis eitų kęs ir Bulotos prakalboms. stracijai, kaipo atsakymą Į tik tuomet Adomas buvo gy Bulotos ir žemaitės pra I ardė.
Ratelis pakriko.
Daugelis
kalbos.
dar geriau. Ir štai jis ap Bet kadangi LSS. 205 kuopa ta jos pakvietimą, užreikš- vas ir krutėjo; kol Dievas
A.P.L.A.
1
kuopos
kliubas
Geg. 30 d. čionai įvyko L. tariasi su S. L. kliubu dėl jo buvusių narių likosi už
skelbė, jogei reikia statyti prieš kelias savaites užkvie dami. jog mes pasipiktina i kvapo nebuvo Įpūtęs, Adonaują, murinę bažnyčią ir tė draugijas dalyvauti ren me ir pasmerkiame viso i mas buvo gabalas molio. S. S. 42 kuopos ir Laisvės suvienijimo abiejų kliubų gautais tų spykerių šmeiž
čystą. gražią kleboniją. Pa gime Lietuvos šelpimo rei kius imperialistų grobimo ■ Vadinas, Dievo kvapas, tai Draugijos surengtos L. Š. vienam Laukiama gerų re tais ir atsimetė nuo ratelio.
Dabar mano tverti sau kitą,
rapijoms iš to dideliai nusi kale prakalbų, tai prisiža ir pavergimo bandymus. i dūšia. Na, ir tau, žmogau, Fondo naudai prakalbos. zultatų.
liuosą
nuo klerikalų globos.
stebėjo, o daugelis net pasi dėjusios dalvvaut draugijos Mes darbininkai esame tau , kunigai liepia ganyti dūšią, Kalbėjo iš Lietuvos svečiai,
piktino, sakydami: "Nejau savo pasižadėjimo nesulau tų brolybės ir laisvės šali ikad ji nepapultų į pragarą. gerb. Bulota. Bulotienė ir A. P. L. A., L. M. K. D. ir Tas ratelis tik ir numarino
gi kunigas eina iš proto! žė. Tiesa, D. L. K. draugi ninkai ir pasmerkiame ka ■Jus, žmonės, į tai tikit ir Žemaitė. Bulota savo pra S. L. draugijos rengia ben LSS. kuopelę, daugelis lais
Dar tik-ką spėjome užbaigti ja buvo nutariusi aukaut L. rę, kuri tuos principus žmo ganot tą dūšią. Jus viską kalba atvaizdino netik bai- drą pikniką. Pelnas skiria vesnių draugų per du metu
mokėti skolas už senąją ko Š. Fandan $15.00; šv. Juo nių kraujuose paskandina. kunigams atiduodat, kad tik senvbes tos karės, kuri su mas nuo karės nukentėjusių darbavosi ratelyje ir kas
A. K.
naikino Lietuvą, bet ir tą pašalpai. Piknikas įvyks 2 I ant galo išėjo?
plyčią, o jau nori naujos, zapo Draugija — $10; Auš Taigi, šalin karė!
tą
dūšią
išgelbėjus
iš
praga

I
d.
liepos
Keystone
Parke.
t
V. želionis.
murinės bažnyčios ir kelis ros Vartų Draugija — $5.
ro. Jus meldžiatės, pasni- klerikalų politiką, kokią jie L. M. Kooperatyviškai i Woonsocket, R. I.— 31
kart tiek didesnės pasko Tas buvo ir plakatuose pa
kaujat, žemę kaktoms tri- varo naudodamiesi suau- draugijai sekasi. Beveik gegužės sustreikavus čia AMONTELLO, MASS.
los...” Subruzdo visa para garsinta, kad prakalbas ren
nat ir vis tik todėl, kad kautais nukentėjusiems pi kiekviename
susirinkime merican Wringes Co. darbi
pija ir didesnė pusė (900) gia bendrai su TJSS. 203 kp.
Musų judėjimas.
■ vargšė dūšia nepapultų vel nigais. Taigi ir iš gerb. Bu gaunama vis naujų narių. ninkams, reikalaujant pa
katalikų pabėgo nuo bažny šios minėtos draugijos, te Gegužės 23 sandariečiai niukui. Bet kuomet jus pa lotos prakalbos išvedimas
čios ir r.uo viso to mulkini čiaus pažadėtų savo aukų i turėjo prakalbas. Kalbėjo klausiu, ar matei dūšią, ke yra vien tas, kad užsitikėti- Privatiški biznieriai dantis kėlimo mokesties 15G, kom
mo. Tas nepaprastai "tėve jos nedavė. Kodėl? (Gaida ponas Jonas, daktaras Šliu ikia ji yra ir kur ji randas? nu Amerikos lietuvių visuo griežia ir stengiasi bendrą panija tuojaus panaudojo
darbą ardyti. Intrigos ne policiją ir streiklaužius.
lį” riugązdino.
atiduos? Red.)
pas! Jis trumpai aiškino Atsakysite "nematėm, ne menei fondu gali būti vien ša blėdį patiems intrigan
Birželio 5 d. streikieriams
Pereitais metais buvo iš Badaujantieji ir laukian Lietuvos istoriją, potam nu žinom." Jeigu nematėt, ne tik L. š. F. Aukų čia su
pasiuntus
savo pikietus. po
tams.
Dvasia šventa.
dirbęs tam tikrus plakatus, tieji iš musų pagalbos gali peikė kunigų-klerikalų par žinot, tai ką jus ganot? Ogi rinkta $65.61.
licija išvaikė juos į visas pu
kuriuos išsiuntinėjo per pa- padėkoti kunigijos juodai tiją, taip jau nepamiršo ir jus ganot ne ką kitą, kaip Gerb. Bulotienė apsakė,
ses. Areštuoja kiekvieną,
CARNEGIE, PA.
čtą visiems užsiregistravu politikai, kuri net ir taip socialistų, buk šie nepripa tik bibliško Jahovos kvapą. kaip Yčas pasirūpino palik
kas arčiau prie dirbtuvės
Kas veikiama.
siems į parapijos knygas šventą darbą, kaip miela- žįsta tautystės ir 1.1. O san
Na, ir sakykit, Dievas su ti badu mirti moksleivius,
prieina.
žmonėms. Reikalavo $25 širdystė, ardo, jeigu tas dar darą išgyrė. Užbaigus kal tvėrė velnius, kad jie gaudy kurie pasipiktina kunigijos
Pradedant šių metų pra
Prisiėjus man arčiau pro
ant statymo naujos bažny bas neneša naudos kunigijos ba pasipylė klausimai. Į tū tų Dievo kvapą-dušią ir pe politikavimais. "Žiburėliui” džia, baigiant gegužės mė dirbtuvę eiti, kad* išvažiuoti
čios ir $6 už velykinę korte bizniui.
lus atsakinėjo. Į paklausi kloj degintų! Į ką tas pa- eastoniečiai suaukavo 17 do nesio pabaiga, šio sezono Franklinan, policija mane
Bet
žmonės
tiki
lę. Prietam ir daugiau pri veidmainiams ir pildo jų ne mą: "Ar sandara pripažįs [našu? Tegul bus, jog tas lerių 87c.
laiku musų vietos pirmeiviai suėmė, teisėjas nuteisė, kad
dūrė :
"Kas neužsimokės dorus įsakymus.
darbavosi sulyg savo išga turiu užmokėt $26.10 Už
Reikia
pridurti,
kad
su

ta klesų kovą?” atsakė kvapas yra dūšia, tai koks
reikalaujamus pinigus ant
šiaip: "Dabar klesų kovos jums striokas, kad tas pats sirinko prakalbų klausyti lės.
ką? Streiklaužiai, tarp ku
bažnyčios ir už velykinę Bulota ir žemaitė puikiai nėra, visi lygus, ypač Ame Dievo sutvėrimas velnias vien tik pirmeiviai. Jų skai LSS. 108 kuopa sausio rių atsirado ir lietuvių, ma
kortelę, tasai be jokių pasi išaiškino, kaip klerikalai rū rikoj, ir mes nepripažįstam; Dagaus Dievo į tave įpustą tlius neperėjo 90 asmenų, te mėn. surengė dvejas kun. M. tomai papirkti liudijo, kad
priešinimų bus atmestas pinasi ir globoja nuo karės aš storas, o jus ploni ir no kvapą? Jeigu degs, tai ne čiaus pasirodo, kaip jie X. Mockui prakalbas, kas girdėję, jog aš atkalbinėjau
nuo kunigo, spaviednės, baž nukentėjusius. Žmonės, ro rite mane suvaržyti” Ma kas kitas, kaip tik paties duosnųs gelbėjimui savo ne nemaža sugadino sveiko darbininkus nuo darbo! Jei
dosi, galėjo aiškiai suprasti, tot, kaip daktaras supranta Dievo kvapas.
nyčios ir Dievo.”
laimingų brolių. Verti pa kraujo mulkintojams, Ro gu ir taip butų, tai koks čia
mos agentams. A.P.L.A. 3 prasižengimas?
Vienok žmonės neatkrei kas naudojasi jų suaukau- klesų kovą! Kuomet darbi Ir taip Mockus visai tikė gyrimo!
Bet taip
pė į tai atydos ir nedavė ku tais ir per kitus fondus kle ninkai sustreikuoja, reika jimo dogmas trupina, kad
Tą pačią dieną vakare kuopa vis mano pradėti ko [nebuvo, nes prie dirbtuvės
nigui reikalaujamų pinigų. rikalams siunčiamais pini laudami duonos kąsnio, tuo net patįs katalikai pradeda gerb. rašytoja Žemaitė kal vą prieš alkoholį, bet nepri niekam apart streiklaužių
Tik tada kunigas pajuto, gais, tečiaus aišku, kad ne met kapitalistai pavaišina iuoktis iš savo nežinystės ir bėjo M. P. Draugijos su- sirengia pradėti.
arti prieit negalima.
kad jau bus negerai ir per protauja.
švino kulipkomis. Vadinas, katalikiško tikėjimo kvaily rengtame susirinkime, Čia LSS. 108 kuopa gegužės
Tai mat kokių judošių
pamokslą pasakė, kad kas Lowelliečiai, susipraski- dygieji” turčiai žaidžia bių. Aš sakau, jo prakal surinkta aukų $5.10. Ap 22 d. buvo surengusi smagų darbininkai da tarp savęs
me kurlink mus veda tėve vargšų gyvastimis... puiki bos kunigams tūkstančius mokėjus susirinkimo lėšas, vakarą be svaiginančių gė-ii turi. Savo vergiją nesigėdi
kiek duos, tiek imsiąs.
Iš viso to matyt, kad "du liai?
lygybė! Ir Šliupo nuomone, dolerių iš kišeniaus iškrau- likusius $3.60 perduota L.Š. rimų. Užtai publikos buvo ja ginti net tokiais budais.
sių ganytojams” nerupi
Pinavijos žiedas. tų "storų” ponų "plonieji” sto.
Bedalis Vaclovas. Fondan.
V. Stankus, mažai. Už skrajojančios
St. Navickis.
Už pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimui esti tik pigi apgavystė ir
iA negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

I
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KA SAKO MISLINČIUS.

Javalas ir Juvalas;
Kaip susidėjo pasakos apieSinky^nSmiii vaikai:
pas Cillą buvo sūnūs Tuval- Gerbiami Svečiai
ir vaidai, kainas (sulig kom. Tovel) ir
važiuoja Chicagon
Adomą, Jievą ir jų vaikus. nesusipratimai
nes kaimininkai mėgsta api duktė Noema. Ados sūnūs

plėšti žemdirbius, kaipo la Javalas — tai kaimininkų
kad tyrinėjimo komisija
Tankiai atsitinka, jog du įkais gyvavo ir dar vis gy biau turtingus. Tai ve ši botis; jo brolis Juvalas — Gerbiamieji musų svečiai
New Yorke anais metais da los pat legendos variantai vuoja Įvairios matriarchato las nesusipratimas gal ir at griežėjų botis. Cillos sūnūs iš Lietuvos, Bulotai ir Že
lykus ištyrus užreiškė, kad ilgainiui ne tik lieka atski laikų liekanos. Šis apsirei- sispindi vaiduose tarp Kai Tuvalkainas — kalvis, ką maitė, vyksta jau Chicagon.
ant Manhattan salos vyras romis legendomis, bet dar I škimas atsakančiai atsi- no ir Abelio.
dirbo iš vario ir geležies dai Jie žadėjo būti tenai jau 16
.c
su
moteria
ir
su
trims
ne

ktus. Ir taip, mes matom, birželio, Jų priėmimu ir
viena kitą papildo, kaipo jos i spindi ir legendose. Greta
t < vfe %)
dirbančiais kūdikiais negali tąsa. Panašiai atsitiko ir patriarchališkų legendų dar Legenda pasakoja, jog jog pas Kainą lieka sekan prakalbų rengimu rūpinasi
/išgyventi, gaudamas $900.00 su legenda apie Adomą ir jo vis gyvuoja matriarchališ- Kainas užmušė Abelį. Gali tieji anūkai: Javalas kaimi- Chicagos Draugijų Sąjunį metus. Tas pat galima sa ainius. Legenda apie Ado kos; tankiai gi vienos ir ki ma daleisti, jog nuolatiniai ninkas, Juvalas -griežėjas, ga.
kyt apie Bostoną, Buffalo, mą. kaipo žydų praboti. ga tos susipainioja tarp savęs. kaimininkų užpuldinėjimai Tuvalkainas — kalvis ir
Chicagiečiai ruošiasi pri
i Philadelphiją ir Chicago, o na sena: ji užsimezgė dar Taip, padėkim. nors visur ant žemdirbių privertė pa Noema — moteris, tai yra, imti svečius iškilmingai ir
griebtis už gink tarp Kaino ainių mes ran
(taipgi ir apie gyvenimą ki- matriarchato laikais. Nors pas airijonus viešpatauja staruosius
mes tikimės, kad aukauda
lo,
ir
žemdirbiški
gentai su
I tuose didmiesčiuose. Te- mes su tos legendos varian patriarchatas, bet ligšiol
dam
kaimininkus,
bet
ne

mi jie neapsileis savo drau
j čiaus tuose didmiesčiuose tais susipažinę vien iš va žmonių pasakose, jų padavi simeta. susijungia, kad at randam žemdirbių, nors gams rytų valstijose.
gyvena keliasdešimtis mili riantų, jau perdirbtų užra- muose ne maža randasi ma- remti bendrą priešą, ir gal Kainas ir buvo žemdirbiu.
Rengėjai prakalbų turėtų
jonų šeimynų, kurių tėvai šytojais, nors jos turinys triarchališko elemento, šios tame susirėmime žemdir
(Toliaus
bus).
visuomet atsiminti, kad sve
uždirba tik po $460 į metus. smarkiai sudarkytas ačiū liekanos rodo, jog ir Arijoj biams pasisekė neramius
čiai
tik dabar atvažiavę iš
kaimynus
(Abelį)
arba
ap

I
Bet aš grįžtu prie Visgei- tik patriarchališkoms Įtek I kadaise butą matriarchališLietuvos,
nesusipažinę da su
I džio šeimynos. Tamista sa- mėms, viešpatavusiomis už i kų laikų, kuomet ir susidėjo galėti, arba išguiti iš savo Skaitytojų pastabos. šios šalies tvarka, nemoka
kai. kodėl jis nepasijieško rašymo laikais, vienok, kaip atsakančios legendos. Nuo apielinkės, arba ir stačiai
anglų kalbos ir todėl visados
sau tokio darbo, kuris duo toliau mes pamatysim, ma- jų mes dabar turim vien li išnaikinti. Dabar žemdir Kaip sau norit, bet tie so reikia juos ant stoties pasi
tų jam didesnę algą. Taip, triachato liekanos dar ir jo kučius. Panašiai buvo ir su biai lieka patįs ir ramiai sau cialistai, tai žmonės be logi tikti. o išvažiuojant palydė
begyvena.
Bet neilgai.
jis seniau gaudavo 12 dole je matosi. Tiesa, ir kitose žydiškomis
legendomis. Legenda sako, jog dievas kos. Prie kiekvienos pro ti. Labai butų gerai, kad
u
rių į sąvaitę algos. Jis tu žydiškose
patriarchališkų Greta grynai patriarchališ
gos jie užsipuola ant kuni Chicagos Draugijų Sąjunga
rėjo darbą švino dirbtuvėje. laikų legendose aiškiai ma kų, randasi taipgi nemaža Jahva, veikiausiai kaipo vy gų. kam kunigai gązdina paskirtų toki žmogų, kuris
Po kelių metų darbo jis greit tosi matriarchato laikų lie matriarchališkų elementų. riškių—kaimininkų dievas, žmones velniais ir pragaru. Chicagoje ir jos apielinkėse
nuseno. Jam daktaras už kanos. Laikas nespėjo iš Prie pastarosios rųšies le keršija už savo tarno nu- Girdi, kam apie tokias bai visados važiuotų kartu su
skriaudimą ir išguja Kainą
draudė tą darbą dirbti; pa- braukti jų.
gendų priklauso taipogi pa iš jo motiniškai-tėviškos že dykles pasakot, juk tokių svečiais. Juk nereikia už
Kas tai yra alga*?
I sakė, kad jis gavo taip vadi
Įvairus tyrinėtojai mano, sakojimai apie Adomą ir jo mės. Kainas persikelia į dalykų visai nėra!
miršti, kad svečiams reikia
— Taip, tamista. Sakai, i namą ligą ’Tead poisoning.” jog legendiški (pasakiški. ainius. Sulyg manęs, pasa Nodų šalį, kur ir apsiveda. Teisybę sakant, žinomas šio-to ir nusipirkti, o neži
kad mano filozofijos nesu Buvo kiek susitaupinęs, bet Red.) Kaino ir Sifo ainiai, kojimai apie Kainano ainius Galėjo būti taip: Sukultų daiktas, velnio nėra, bet mu nant kalbos nė krautuvių
pranti, nes aš kalbu apie sveikatos atitaisymui senai tai Įvairių legendariškų kil priklauso prie vėlesnių lai kaimininkų likučiai kreipia žikams to juk negali pasa tas juk labai sunku. Net ir
tuos dalykus, kurie nuo kas visus išleido. Sveikata vie čių bočiai. Ištikrujų gi tai kų. kada paėjimas pagal tė si prie giminiškų arba kitų kyt. Pasakytum jiems, kad valgyt sunku užsisakyti ko
dieninio gyvenimo labai ati nok nesugrįžo. Jis tankiai tos pat legendariškos ypa- vą jau pilnai užviešpatavo; piemeniškų gentų ir su nėra nė pragaro, nė velnio, nori, jei angliškai nemoki.
tolinti. Išeina, kad tamista sirguliuoja ir džiaugiasi, tos .tik apipasakojamas dve o pasakojimuose apie Kaino pastarųjų pagalba priverčia nė vienas kvailys tuomet Nors p. Bulota vartoja fran
aiškiai gali suprasti tik tuos kad jo visai iš darbo nepa jose paraleliškose legendose ainius atsispindi pereinami žemdirbius, gal savo nuola mišių neužpirktų.
cuzų ir vokiečių kalbas, bet
dalykus, su kuriais nuolat varo. Jo vietą užimti lau —variantuose. Tųjų gi pa- laikai nuo matriarchato prie tiniais užpuldinėjimais, iš
Kunigas.
amerikonai kitaip nemoka,
$
♦
♦
kia daugelis da stiprių vyrų. raleliškųjų legendų, ką il patriarchato.
gyvenime susiduri. —
kaip tik angliškai.
sinešti į kitą žemę. Šie išsi— Tamista sakai taip... Jis pirma samdėsi savo šei gainiui dirbtinu budu liko
Popiežius
uždraudė
kata

Prisižiurėkim arčiau pir nešusieji žemdirbiai ir bu
Pamąstyk, ar tamista pats mynai gyvenimą už 15 dole sujungtos i vieną, skirtu miems "Buities" skyriams. vo, sulyg manęs, senobiniais likams Amerikoje šokti.
rių mėnesiui, bet neišmokė mas tame, kad tikrojo Kai
sau nemeluoji? —
Žmonės paeina nuo žemės legendiškais žydų bočiais. Turbut jis jau dažinojo, Rooseveltas ir Hughes
jo
randos
ir
namų
savinin

no
ainiai
priklauso
prie
lai

— Nugi pažiūrėkime. Ta kas paėmė geriausius jo ra
ir gyvasties. Kadangi se Bet gal kas suriks: Jei kad lietuviai katalikai net
U pobažnytiniuose
skiepuose nominuoti! kandidatais.
mistos alga, tai yra tas da kandus. Su likusiais rakan kų, pereinamų nuo matriar niausi žydų bočiai savo na taip, tai žydai Kaino ainiai!
chato
prie
patriarchato,
o
šokius
rengia.
Popiežius
pa
lykas, kuris nesiskiria nuo dais, su žmona ir vaikais jis
minius dievus, kuriais tan Ir ištikrujų, žydai buvo leSifo
arba
antrojo
Kaino
tamstos kaip tas šešėlis. dėlto atsikraustė čia. kur
kiausiai būdavo mirusieji gendariško Kaino. Kaino- bijojo, kad katalikai neįsi(Kainano)
ainiai
priklauso
Tai dalykas, apie kurį tu moka tik 9 dol. į mėnesį. Jis
bočiai, lipino iš molio, tai ir žemdirbio ainiais, tai yra. i kraustytų su "tango” sta Pereitoj sąvaitėj Chica
jau
prie
grynai
patriachari atminti gulant, keliant, lankiai nedirba. Aną vasa
žydų protėvis Adomas, tai žydų bočiai kadaise sutvė čiai bažnyčion, todėl ir už- goj buvo republikonų ir
valgant ir dirbant. Bet ar rą jų dirbtuvė stovėjo išti •iškų laikų. Dalykas tame, lyra Žemė-Žmogus, liko nu rė legendą apie jų protėvius draudė jiems rengti šokius. "progresistų" konvencijos,
"švcr.t^:. 1tė3  kurių tikslas buvo nominuo
tamista supranti, kas tai sus du mėnesiu uždaryta. jog išpradžių buvo tik vie lipintas iš molio.
Vienok, žemdirbius. Kad taip buvo, Bet veltui tas "šventas
na
legenda,
ką
pasakojo
vas” savo galvą "klapuči- ti busiantiems prezidento
yra alga?
Namų savininkas, krautuvi kaip žydai paeina nuo Kai moliniai žmonės be gyvas toliau geriau suprasime.
ties. Ir prisiėjo iš žemės, iš Bet kila dar viena abejo na.” Pirmiau išstips visi rinkimams kandidatus ir iš
— Sakai, supranti ir tokie ninkas ir mėsininkas tečiaus
no.
Ši
legenda
susidėjo
ma

molio gyvastį išimti, kad nė: Kodėl žydai, savo le Amerikos šunis, negu kata dirbti programas. Republidalykai irgi nereikalingi ai per tą laiką Visgeidžių šei
triarchato
laikais.
Pereikonai nominavo vyriausiojo
paskui suvienijus ją su Že- gendų tvėrėjai. Dievą Jah- likai pames❖ šokius.
škinti. Aš tamistai parody mynai be užmokesčio neda
♦
$
šalies teismo
(supreme
siu. kad šio klausimo — kas vė nei buto, nei drabužio, nei namoj gadynėj nuo matriar me-žmogumi daugiau žmo vą privertė stoti Abelio šali
chato
prie
patriarchato
liko
Icourt)
teisėją
Hughes
(iš
nių gauti. Ir ve: iš molio ninkų. o Kaino, savo protė "Ateitis” prašo "Keleivio*
tai yra alga — milijonai maisto.
Įvestos
atsakančios
atmai

tark:
Juz),
o
"progresistai
”
nulipintas žmogus (Ado vio, priešu? Nereikia už paaiškinti, kaip tokia "teo
žmonių teisingai negalėtų — Tamista nerimauji.
Nė vienas
atsakyti. Jei tamsta sutik Sakai, tokie dalykai nėra nos i legendą. Matriarcha mas) gauna žmonos Gyvas miršti. jog mes neturim se rija" išeina, kuomet "Kelei — Rooseveltą.
to
laikuose,
paėjimas
skai

kandidatų
konvencijoje
ne
tį < Jievą). Adomas ir Jie- niausio tos legendos varian vis" nepripažįsta privatišsi nors retkarčiais mane ap galimi. Visgeidis turi eiti
tėsi
pagal
motiną.
Tėvas
va išpradžių gimdo Kainą, to: pas mus randasi vien vė kos nuosavybės, o tuo tarpu dalyvavo. Kada jiems pra
lankyti. aš bandysiu pa vogt, pasiust ar nusižudvt.
tuomet
nebuvo
svarbus.
ką užsiima žemdirbyste, o lesnių laikų perdirbtas pasa- statosi sau namą. Tur-but nešta telegrafu, kad jie no
aiškinti, kas tai yra alga. Gal prie to prieis, bet kolTujų
laikų
legendos
paduo

vėliau jau—Abelį—piemenį, įkoiimas, pritaikytas jau "Atetitis" manė, kad "Kelei minuoti, teisėjas Hughes
— Sakai, tamista žingeidau- kas panašiai su juo da neat
da
vien
motinų,
žinoma
leIS ’’ klausimo tuojaus rezignavo iš dabar
larp Žemdirbio ir Piemens prie bastuniškai-piemeniškų vis" to "keblaus
ji. Labai gerai. Žingeida- sitiko. Badauja ir šaukiasi
gendiškų,
vardus.
prasideda
nesusipratimai, žydų supratimų. Seniausio ncga’ėdamas išaiškint, ims tinės savo vietos ir priėmė
vimas yra svarbiausiu mok negirdžiančio Dievo susimyPereinamoj gadynėj, nuo ir Žemdirbis užmuša Pieme
ir pasidalys tuo namu su nominaciją. Rooseveltas gi
slo, civilizacijos ir žmonijos lėjimo. Jo vyriausioji mer
ji
legenda
apie
Kainą
tve

tobulinimosi akstienu. Kas gaitė, kuriai šiemet ant matriarchato prie patriar nį. Taip legenda skelbia. riasi dar matriarhato lai "Ateičia.” taip kad jai nors nominaciją "atmetė." Ištik
"kičinas” tektų. Adomas. rujų gi tai jis neatmetė, tik
žingeidauja, tas jieško tei šventos Onos šukaks 14 me chato. legendų tvėrėjai prakais.
tuomet
Jahva
dar
nėjo
Kaipgi
gaiėjo
būti
ištikru

♦
❖
❖
padarė gudrų manevrą. Jis
sybės. Kas tą jieškomą tei tų. iki vienuoliktų metų lan- motes pamaino protėviais. jų? Veikiausia taip buvo: ! prieš žemdirbį, nes tuomet
pastatė
savo partijai tokią
Patriarchato
gi
laikais
visos
sybę patyrė, tas vienu laips ' kė mokyklą. Ilgai jos lan
Tais laikais, kada tvėrėsi le ir paties Jahvos dar nebuvo: Kalvis iš savo profesijos išlygą: "Aš negaliu priimti
pramotės
lieka
išguitos:
le

niu augščiau stojo Žinijoj ir kyt negalėjo, nes mergaitės
genda apie Abelio užmuši ■jis atsiranda kartu su Sifo Įpratęs meluoti (3 kartus
tobulybėje. Prie patyrimo ją išjuokdavo, kad ji apdris- gendoj viešpatauja vien mą. žydų bočiai užsiimdavo atsiradimu. Bet kuomet įpuša Į priekalą kol sykį už j kandidatūros, pakol republiVienok nebuvo
teisybės turime eiti žingsne kėlė. Ji atsisakė eiti moky protėviai.
gauna kuju į kalamą geležį) i komi kandidatas nepaskel
pas
žydus
pilnai
užviešpata

žemdirbyste,
prieg
to
žem

"Ateityje” ant bė. kaip jis žiuri į svarbiuo
liais, kiekvieną užpakalyje klon ir su ašaromis ėmė pra tokios kilties, kurioj pa dirbystė buvo pirmuose sa vo patriarchatas.kuomet vy anuosyk
savęs paliekamo kelio pėdą šyti tėvo, kad ją leistų dirb- triarchališki santikiai umu vo besiplėtojimo laipsniuose. riausiu žydų dievu liko bai kiekvieno teisybės žodžio sius šalies klausimas. Todėl
netik apžvelgdami, bet ir jtuvėn dirbti. Tėvui buvo laiku užviešpatautų: be to Tokiais gi laikais žemdir susis Jahva, tuomet prisiė- prikalė po tris žodžius me ’ jei konvencija nori, kad aš
I bučiau kandidatu, tegul ji
apčiuopdami, kad drąsiai gaila kūdikio, bet bučeris, dar ilgai ir patrarchato lai- biais tankiausiai
būdavo j jo ir legendą atsakančiai lo. o paskui ant galo apsi palieka mano kandidatūrą
galima butų paskui pasaky namų savininkas ir krautu
moteris; vyriškiai gi užsiim taisyti. Be to galėjo atsitik verkė. kad bosai persekioja
ti, jog tikrai žinome tą ke vininkas reikalavo iš jo pi kraščius, kad patenkinus davo kaimininkyste, me ti. jog naujoj apsigyvenimo darbininkus už apvaikščio- komiteto rankose. Jeigu
komitetas matys, kad repu
lią, kuriuo ėjome.
nigų. o jis buvo be darbo. sensacijomis savo tuščią žin džiokle bei karėmis. Delei vietoj žemdirbiški gentai iimą savo gegužinės šven blikonų kandidato deklara
— Nesikarščiuok, tamista, Nuėjęs padarė neteisingą geidumą. ir Algirdukas tuo to ir Abelio užmušėją Kai susidėjo, susiliejo su pieme- tės.
cija sutinka su šalies reika
be kantrybės negal būt pro paliudijimą, kad mergaitė budu į sąvaitę uždirba 2 do ną persekioja vyriškių Die ninkiškais, ir pastarieji pa Nėra ko verkti, ponas kal lais. tada komitetas gali
greso. Kad galėtum supra jau baigus 13 metų amžiaus, leriu, kaliais su centais.
vas Jahva. Be to, legenda ėmė viršų. O jei taip, tai vi. Tamistos, beabejo, tie skaityti mano atsisakymą
bosai nepersekioja, nes pas
sti, kas tai yra alga, pradė ir įstatė ją dirbtuvėm Jinai
— Tamista sakai, kad apie Kaino ainius dar per vyriškių-piemenų dievas ne merki
visokį darbininkų priimtu. Bet jeigu komite
sime nuo tau pažįstamo Vis- uždirbdavo 2 doleriu i są nors mergaitė jau žuvo kur imta matriarchato laikų gali padėti žemdirbiui; jisai
tas pono Hughes pozicija
geidžio šeimynos, Jis turi vaitę. Visus atiduodavo tė paleistuvystės baloj, bet iš dvasios liekanomis.
Nors padeda vien saviems kaimi- protestą prieš išnaudotojus bus nepatenkintas, tada...”
žmoną ir ketvertą vaikų; vams.
Ją ir dirbtuvėje vaiko išaugs puikus žmogus. tų laikų žydai ir užsiimdavo ninkams. Ir ištikrujų. Kai ir prispaudėjus.
tada Rooseveltas "runys.”
gyvena jie prastoj, sveika draugės išjuokė ir kvaile Iš mažens išmoksta kaip sau žemdirbyste, bet kiti žydų nas Nodų žemėj veda žmo Jeigu tamistai pikta, kad Ir kada jis "runys
”------- " po tokių
tai neatsakančioj lušnioj. vadino už tai. kad buvo api-į pagelbėti, kad nebūti tokiu bočiai, arba bent vyriškiai, ną. tai yra, žemdirbiai nau darbininkai trauko tuos ceremonijų, tai tas turės jau
prie siauros, pilnos nešvaru plyšus ir visuomet susirau- ! mulkiu, kaip jo tėvas. Taip, arba jų kaimynai buvo kai- joj gyvenimo vietoj susilie pančius, kokius jiems tami reikšti, jog
republikonų
mų gatvelės. Jo žmona ser ! kus, nes visuomet buvo ai- į gatvė tą kūdiki išmokina mininkais. Jei kaimininkais ja su vietiniais gyventojais. sta su panašiais sau kalviais kandidatas yra neatsakan
ga reumatizmu, du jaunes kana. Vieną sykį jos drau-! visko, kas tik didmiesčių buvo tų pat genčių vyriš- Iš kitų gi legendų mes ži nukalėt, tai pasidžiaugkit tis Amerikos reikalams.
tuo, kad '’karės paro
ni kūdikiai baisiai kosti ir gė susimylėjo ant jos. Pa-' gatvėse perisi.
Išmokina ; kiai, tai aiškus lieka mums nom, jog legendariški žydai nors
Gudrus manevras, ar ne?
nuolat
išbalę. Visgeidis mokino ją kaip galima gaut ’ ubagavimo, apgavystės, me nesusipratimui tarp žemdir — tai nuolatiniai bastūnai, doj” da pasirodė būrelis avi
nų,
reikalaujančių,
kad
kalDemokratai turbut statys
gauna algos 9 dolerius į są pavalgyt ir net įvairių sma lo ir vagystės. Andai eida bių ir kaimininkų (pieme ką nuolat kilnojasi iš vietos!
tumėt
peilius,
kuriais
jie
bus
tą
patį savo Wilsoną.
vaitę. Už butą, susidedan gumų neturint pinigų. Tik j mas gatve pats savo akimis nų): tai lytiški tų laikų ne-lji vietą. Toki bastūnai nega-;
Tirpintojas.
Darbininkams tečiaus visi
tį iš dviejų kambarių ir vir reikia gražiai į vyrus šyp-1 mačiau, kaip italijonui nu susipratimai, kada vyriškiai Ii tinkamai užsiimti žemdir skerdžiami.
tie ponai yra lygus, nes visi
tuvėlės, jis namo savininkui sotis ir žaisti akimis. Onu nešus į vieną stubą bananų, pradeda paveržti moteris, byste. Matomai, jie labiau
buvo
piemenimis,
kaip
ar

jie yra kapitalistų kandida
aimanuo"Darbininkas
”
moka $2.25 į savaitę. Jam tė išgudrėjo ir Visgeidžiai' Algirdukas prišoko prie pa i Jei taip buvo, tai išpradžių
J
tojais.
Ir
prisieina
užtai
le

ja, kad laisvamaniai rašo tai. Darbininkai turi savo
atlieka $6.75. Už maistą še jau nežino, kur jinai randa- likto vežimo su vaisiais ir, , pasisekimas buvo moterų
šiems per sąvaitę jis išmoka si
Prisiėjo pasiųsti dar-, pagriebęs porą bananų, nė- 'žemdirbių pusėj; vienok to- gendoj Jahvą siųsti prieš dievą su mažąja d. Mat kandidatą ir už jį privalo
visus atliekamus.—
ban vyriausi vaiką, kuriam rė kai lydeka užkaborin. jliau viršų ima vyriškiai-pie- Kainą, ir prisieina net patį tiems ”Darbininko” mokin- balsuoti; t. y. drg. Benson,
— Sakai, kad už 1 dolerį užvakar sukako 12 metų. (Vaisių pardavotojas matė, mens, nuo kurių tai vardo Kainą pakeisti Kainanu (Si tiems vyrams, net ir po kurį nominavo Amerikos
nams Ditkams, pamačius pa Socialistų Partija.
vienas žmogus išsimaitini Jis gavo darbą pardavinėti bet kur tu pavysi vaikėzą, Jahva išguja Kainą, tai yra. fo anuku).
Senesniame
variante
apie
rašytą dievą su mažaja d,
per sąvaitę negali. Kaipgi gatvėse didžiuosius turčių Į Dingo kai kamparas ir vis- paveržia moteris. Vienok
Reikia paša-' kas. Vargšas italas grąsin- šioj legendoj greičiausiai at- žydų bočius mes randam, sunku dasiprotėti apie katrą
negali! Juk Visgeidis turi dienraščius.
turėt ir drabužį sau. savo kyt. kad greit išmoko ubą-(damas kumsčia ir keikda- ’ sispindi nesusipratimai tarp iog pas Kainą buvo sūnūs iš visos begalinės eilės die ŠAUDO STREIKIERIUS.
Pietų Amerikoj, Talaros
’*
jis
" kartais j mas nustūmė savo vežimą žemdirbiškų ir piemeniškų Enochas; pas Enochą—Iro-' vų laisvamaniai kalba.
žmonai ir keturiems kūdi gauti. Per dieną
susiramindamas , gentų ar kilčių. Žemdirbiai das (sulyg kai-kurių komen Well, o jei šie pastarieji miestelyje buvo sustreikavę
kiams. Sergančiai žmonai uždirba 50 centų. Didelė tė .toliaus,
’ minčia, kad jis vagilių paži-, paprastai laikosi tūlos ko- tatorių. Gaidadas); pas Ira- pradėtų rašyti su didžiąją žibalo išdirbvstės darbinin
ir dviems jaunesniems kūdi vui parama.
kios-nors gyvenimo vietos; dą — Mechialis (sulyg kom. D, tai vėl musų teologai ne- kai. Streikui slopinti buvo
— Kaip gerai sekasi ir ne- ‘sta ir pasigaus...
kiams reikia daktaro ir gy
perdaug alkanas, o da su — Ar tamista supranti 1 kaimininkai kilnojasi iš vie Maleleilas): pas Mechiali — žinotų apie kokius dievus pašaukta kariumenė; Įvyko
duolių.
— ir v«i tamsta ginčiji, galvoja koki melą ir prade kas yra alga? — Pagalvok, j tos Į vietą; jie bastūnai. Matuselis; pas Matuseli — kalbama: ar apie Dievą - susirėmimas ir kareiviai
kad iš tokios algos negalima da garsiai šaukti, tai praei- Kitusyk papasakosiu dau- i Tarp žemdirbių, ką papras Lamechas, ką turėjo dvi Jauti, ar apie Dievą-ŽaltĮ. pradėjo darbininkus šaudyt.
Panteistas. Streikas likos sulaužytas.
tai ramesni ir mažiau kar- žmonas: Adą ir Cillą. Ados
išgyventi' Tamista sakai, viai apsigaudami perka lai- giau.
4
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;$ AMERIKOS

PROGRESAVIŠKIEJI
BALSUOS Už WIL*
ŠONĄ.

m

Andrius Vanagas. Kauno gub.. RaSUKILIMAS SAN DO- ■ šeinių
pav., Švėkšnos parap., iš rusų
MINGOJ.
kariumenės pajieško per žemiau pasavo brolių Jurgio, Adomo
Jungtinių Amerikos Vals i1 irsirašusią
Kazimiero Vanagų, taipgi seserų
tijų kariumenės vadas, ad- ! Rozalijos ir Barboros ir kitų savo
Amerikoj.
Kreipkitės dėl
mirolas Capertan, praneša giminių
plete.snių apie jį žinių šiuo adresu:
iš San Domingos, kad pa
Agota Brazaiėiutė,
(24)
Simsburv, Conn.
vestoj jo valdžiai territo- BOK 128,

SUFRAGISTe VAŽIUOJA
I ST. LOUISĄ.

I

Pranešu visuomenei, kad apsisau
Pajieškau draugo Petro Bartaškos
gotų nuo Prano Markūno ir Kazio Suvalkų gub* Kalvarijos pav., Kai
'Balčiūno. Jiedu tuli ilgas
_
rankas, vių kaimo. Yra svarbus reikalas.
Pranas.--------juodais,-----plaukais,
pėdų. 5
-------1—L, 55 pėdų.
Tony Bendrick.
augštas. Kazys 5 pėdų 7 colių j 85 Co. C. A. C.
Fort Casey, Wash.
i colių
I augščio, rudais plaukais, Jiedu ap-i
vogė mane. Malonėkite kas suseks
Pajieškau draugo Juozo Sukacko,
i juos man pranešti.
Vilniaus gub., Trakų pav., Varėno.
valsčiaus. Gerai tes kaimo.
Jos. Kukulski,
5324 So. 33rd st.,
Omaha. Nebr.
V. L. Grigonis,
25 Suffield st.,
Worcester, Mass.
Pajieškau savo žmonos Bronislavos
Aš Pianas Petrauskas jieskau savo
Jasikienės. Ji išvažiavo 24 gegužės sesers, ji pirmiau gyvei.o Cambridge,
Pajieškau apsivedimui merginos,
su kitu vyru iš Stoughtono ir pasiė Mass., 113 Gore st. Ji pati arba kas ar našlės ne jaunesnės 20 metų ir
mė su savim mergaitę Elzbietą 7 me I apie ją žino, meldžiu pranešti, už ką ne senesnės 35, nežiūrint kokių pa
tų ir bernaitį 1 metų 9 mėnesių, to- atlyginsiu.
(26) žiūrų jinai butų. Aš esu 28 metų.
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo.
Krank Petrauskis,
Antanas Goštautas,
(26)
1223 Forest avė..
Lima, Ohio.
11917 Calumet avė.,
Pajieškau Stanislovo Kolis, su ku
Kensington, II).
riuo kartu atkeliavova iš Argentinos
New Yorkan 1913 metais. Jis iš ma
Pajieškau Mikolo Karalevičiaus.
nęs pasiskolinęs pinigų išvažiavo į Girdėjau gyvenąs apie New Yorką.
Pittsburgą. Jo paties meldžiu atsi Paeina iš Adomavos, Pumpėnų valč.,
šaukti ar kas jį žino pranešti.
Panevėžio pav. Meldižu atsišaukti.
St. Zurlik,
Stasys Jasilionis,
432W. 25th str., New York, N. Y. 30 Hazel st.,
Binghamton, N.Y.

Per republikonų ir proSUDEGINO AMERIKOS
Teodorui Rooseveltui at- gresistų konvencijas ChicaKONSULIATĄ.
siakius priimti kandidatūrą’goj sufragistės rengė paro- 1
Meksikoj prasidėjo didelės nuo Bulmoozerių partijos, das ir demonstracijas, reidemonstracijos prieš ameri tos partijos delegatai sugrį kalaudamos, kad republikokonus. Durangos mieste I žę iš Chicagos aplankė Roo- nai įrašytų į savo programą rijoj sandomingiečiai sukilo.
demonstrantai uždegė Ame i seveltą jo rezidencijoje Oys- reikalavimą moterims bal 200 revoliucijonierių Monte
rikos konsuliatą, paskui nu ter Bay ir turėjo su juo sla savimo teisių.
Bet vietoj Christi užpuolė amerikonų
traukė nuo jo žvaigždėtą vė- ptą pasikalbėjimą. Jie da reikalavimo, republikonai kariumenės abazą, bet likosi
livą ir valkiojo ją gatvėmis. bar paskelbia, kad visi pro- tik įrašė, kad jie pritaria nuveikti. Iš amerikonų pu
sės nuostolių nebūta.
Konsuliatas sudegė. Ame gresyviškosios partijos na moterų balsavimui.
rikos valdžia uždraudė ame riai ateinančiais rinkimais Nepatenkintos republikoMIESTO VALDOMAS
rikiečiams važiuoti Meksi- balsuos už demokratų kan nų pasielgimu, sufragistės
didatą, bet niekad už senos dabar pilasi iš visų pusių į
SALIUNAS.
kon.
republikonų partijos kandi St. Louisą, kur šioj sąvaitėj
Wisconsino valstijoje Aldatą Hughes’ą. Jie taipgi demokratai laiko savo suva toona miestelyje, kuris auri
UžMUšĖJYSTĖ TARP
apskelbia, kad Progresvviš- žiavimą. čia jos taipgi savo savistovį čarterį, pa
KAZIRNINKŲ.
Pajieškau sunaus Felikso TurausPajieškau pusbrolių Povilo ir Emi
Birželio 11 d. Lawrence, kujų partija nepasiliauja rengs demonstracijas ir rei naikinus privatinius saliukio,
Kauno
gub.,
Šiaulių
pav..
Viekš

lijos
Sakalauskų; girdėjau gyvena
namuose po nr. 24 Tylor str. gyvavus, nežiūrint, kad šiais kalaus, kad demokratų kon nus likosi įkurtas vienas sanių parap., Žibikių sodos, gyveno Chicagoj.
Antano Krikščiūno iš
Phiiadelphijoj.
žadžiunų kaimo, Šiaulių pav. Rapo
keliatui kazirninkų susigin j rinkimais ir pasilieka be vencija įrašytų savo platfor- liunas, kurį valdo miesto
Antanas Turauskas.
lo Krikščiūno, girdėjau, gyvena New
mon „balsavimo teisę mote valdžia ir kur dirba miesto
čijus, kaip paprastai prie kandidato.
733 Winewood st..
Detroit, Mich. 'or.*‘e- Taipgi Vinco Navicko, Ve
rims.”
ronikos Kutaučiutės abu iš Radviliš
pastatyti žmonės. Pasek
kazirių, kilo peštynės. Tū
kio ir Kaz. Braciuko iš Šiaulių. Tu
Pajieškau
Jono
Bagdono.
Kauno
GELBĖJIMUI
LIETUVIU
mės labai geros. Svaigalai
las Hariton išsitraukęs re
gub.. Pavandenės parap., Žviržų so nu daug svarbių reikalų, malonėkit
DVILIPIAI DVINAI.
ATEIVIŲ.
atsišaukti.
neparduodami
dėl pelno ne
dos, gyveno Scranton, Pa.
volverį šovė į Konstantiną
Paul Caspar,
Keturi
metai
atgal
laik

Antanas Krikščiūnas,
Seattlyj
D.
L.
K.
Gedimi

neša
blėdies
žmonėms,
nes
Bondaruką^sako, jis yra ru
401 7th str.,
Windber, Pa. 5 Reed Pk.,
Rochester, N. Y.
raščiuose
buvo
daug
rašoma
tame saliune darbininkams
sas), pataikydamas jam į no lietuvių draugija savo
Pajieškau brolio Antano Gražio,
REIKALINGAS KRIAUŠIUS
susirinkime apie dvilipes mergaites, ku leistina parduot tam pačiam
pilvą. Mirtinai sužeistas mėnesiniame
nuo
senai gyvena Rochester, N. i.
Mokantis gerai siūti kostumeriškus
rios
gimė
Bostono
ligonbuyra
priėmusi
nutarimą
neš

žmogui
tik
vienas
stiklas
ar
Labai prašyčiau kas apie jį žino man koutus. Darbas ant visados. Mokes
Bondarukas ligonbutyje mi
tyje
krūvon
suaugusios.
Da

dėl
pranešu,
kad
apsisaugotumėt
ir
ti
pagalbą
atvykstantiems
pranešti.
pavimui
du.
Apsvaigusiam
tis gera: nuo 15 iki 20 dol. į sąvaitę.
rė. Užmušėjas ir kiti kaRozalija Patumsiene,
malonėsit man pranešti.
(24)
ktarai
norėjo
daryt
operaci

(26)
per
San
Francisco
lietu
čia
jokiu
budu
svaigalų
nu

zirninkai pabėgo. Jų var
575 Grand st„
Jersey City, N. J- Kreipkitės pas
Pranas Jasikas,
ją
ir
vieną
kūdikį
nuo
kito
F.
G.
BULTRUM.
201
Perry
st.,
Stoughton,
Mass.
viams
ateiviams.
Draugija
sipirkt negalima.
dai nežinomi.
Policija ty
Pajieškau brolvaikių Onos Gilvi- 759 Springwells avė* Detroit, Midi.
atskirti,
bet
bijojo,
kad
kar

pasiėmė
sau
uždavinį
su

rinėja ir jieško šoviko.
Pajieškau seserėno Liudviko Ba- daitės, Povilo Šlapelio ir P. Dauko.
teikti patarimus atvyku- tais nebūtų mergaitės suriš DAUGIAU KARIUMENeS gočiaus, Kauno gub.. Telšių pav., Pa Visi Kauno gub., Vilkmergės pav., Sivandenės parap.. Milvidiškių kaimo. manių parap. Taipgi ir kitų drau
MONTELLO, MASS.
MEKSIKON.
SUFRAGIZMAS „PUOLA” siems į Seattle, Wash. por tos bendru organizmu. Ir
Jonas Rupeika.
(24) gų prašau atsišaukti.
T. Jurėnas,
Huntington Sta., N. Y.
Chicagos stambieji laik tą savo broliams, bet reika mergaitės auga krūvoj. Da Birželio 12 d. iš Bostono BOX 506.
P. O. BOK 62,
Lewiston, Me. Pirmas toks didelis Teatras
bar
jos
gyvena
Holyoke,
lui
esant
gelbėt
nuo
grąžini

raščiai paskelbė, kad sulyg
išsiųsta
dvi
artilerjos
kom

Pajieškau
dėdės
Martino
Alsio,
brolių Antano ir Jono
apskaitymo, tai sufragisčių mo jų atgal ir gelbėti mate- Mass., ir joms sukako jau 4 panijos, taipgi ir iš kitų 25 m. Amerikoj, gyveno Springfielo, ir Pajieškau
Matulevičių.
Suvalkų gub.. Seinų
metai.
Vienos
vardas
Mar111.. iš Triškių miestelio, Kauno gub.,
skaičius Amerikoje labai rijališkai. Tuo tikslu išrin
pav., Leipunų gmino, Vilkininkų kai
Naujos
Anglijos
miestų
iš

ir
pusseserės
Elzbietos
Alsaitės.
mo, taipgi tetos Ono Glanesauskiutės, Dviejų veiksmų istoriška Melodrama.
ko komitetą, kurin įneina garetė, kitos — Marė; tėvų viso išsiųsta 15,000 vyrų Memažinasi.
Aleksandra Alsis,
(24)
meldžiu
atsišaukti.
pavardė
—
Gibb.
Mergaitės
E. E. Taylor Co.,
Vaidins
Iowa valstijoj visuotinas Aleks. Kalvaitis, Jurgis MaAntanina Višniauskiutė.
ksikos pasienin.
New
Bedford.
Mass.
suaugusios
per
šoną
ir
labai
delackas
ir
Baltr.
Sitko.
Su1811
Peoria
Road,
Springfield,
III.
Lietuvių
Mokslo
Draugystės Choras,
balsavimas pereitą savaitę
vargsta.
Isižinoti
su
tuo
komitetu
ga

po vadovyste komp. M. Petrausko
Pajieškau Jokūbo ir Jono Augus4.655 balsų didžiuma atme
Pajieškau pusbrolių Pijaus Stanke
DR-STĖ B. P. LIET. DARB. taičių,
Vilniaus gub., Trakų pav.. Jez- vičiaus. Vilkaviškio parap. Opšrutų
lima
sekančiu
antrašu:
tė sufragisčių reikalavimą
SU BATOJ,
COURTNEY, PA.
EKSPRESO KOMPANI
no parap., Vilunėlių kaimo. Taipgi kaimo ir Juozo Kilkevičiaus, Pilviš
A. Kalvaitis, 210 Main st., JOS
Antano
Brazionies,
Pakrovo
kaimo.
pripažinti moterims lygias
kių parap., Dabruliškės kaimo, abu 24 BIRŽELIO-JUNE, 1916
PELNIJO $6,691,000.
Šiuomi pranešame visiems Gyveno Illinois valstijoj.
(24) Suvalkų gub.
Seattle, Wash.
politiškas teises.
Jonas
Bražionis,
Amerikos ekspresų kom sąnariams, kad šiais metais
Jieva Stankevičiutė-Tamašauskiene
LIETUVIŲ SALĖJ,
420 \Vooster avė..
Akron, Ohio, 2318 N. 15th st.,
Lousiannos legislatura
Springfield. III.
panijos,
kurios
pereitais
me

Draugystė
turi
daug
ligonių
VILLA
PAĖMĖ
AMERI

taipgi atmetė 60 balsais
ant Main str., kampas Vine,
tais turėjo $596,000 nuosto ir negali išsimokėt, todėl nu Pajieškau apsivedimui apsišvietuPajieškau apsivedimui merginos,
KIEČIŲ
KARIUMEprieš 49 sufragisčių reikala
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, laisvų
lių. šįmet i aštuonis mėne tarta pakelt mėnesinę mo sios, laisvų pažiūrų merginos. nuo 18 pažiūrų,
Montello.
NĖS MAISTĄ.
blaivą ir dorą gy
iki 26 metų amžiaus. Aš 27 metų,
vimus.
sius padarė $6.691,000 gryno kestį 25c. daugiau. Visi na blaivas, inteligentiškas ir turiu gerą venimą. mylinčios
Sėdynių kaina: 75c* 50c.. 35c.
Su pirmu laišku meldžiu
Iš Washingtono praneša pelno.
Buržuazija tuomi mato
(26)
darbą. Su pirmu laišku medžiu pa paveikslo.
Tikietus pirkti iškalno galima pas
riai
nuo
dabar
turės
mokėt
Petras Jakubonis,
veikslo.
(24)
mai džiaugiasi ir skelbia, ma, kad Meksikoj, netoli
Choro narius; pas Jocas Brothers,
mėnesinės
po
75c.
iki
nesu

BOK
18,
Van-Lear, Ky.
Br.
Uišinas.
116 Ames st.. pas A. Liutkų, 670
kad sufragizmas puola, nes Namiųuipos, Vilią paėmė 11 AMERIKONIŠKOS ATMA plauks į iždą užtektinai pi (‘•95 Edgewooa avė., Akron, Ohio.
Pajieškau savo vyro Antano Sa- Main st. ir pas D. Lapeikį, 77 Crapo
valdančioji klesa moterų ne t rokų maisto, skiriamo ame- TOS EUROPOS ŽMO nigų.
(24) Pajieškau apsivedimui merginos, beekio. kuris mane paliko su mažais str.. Bridgewater.
pripažįsta žmonėmis.
Tas riikečių kariumenei.
NĖMS ŽUDYTI.
Kviečia visus KOMITETAS.
Ad. Poteliunas, rast. nuo 18 iki 22 metų amžiaus, aš esu vaikais. Nenorėdama atiduoti vaikų
nepripažinimas moteries ly- Vilią atima amerikiečiams Columbus, Ohio, miestas
24 metų, laisvų pažiūrų, tokių pažiū į prieglaudos namą, kad galėčiau eit
rų reikalauju ir draugės. Su pirmu dirbtuvėn sau duoną pelnyt, meldžiu
gum žmogumi negali amžius arklius, atima jiems maistą, paskelbė, kad vietos amuni M
(24) vardan tų nelaimingų kūdikių sugrįž
laišku meldžiu ir paveikslo.
bet
amerikiečiai
negali
jo
tęsties, dėlto senovės lieka
Parsiduoda Farma!
ti. Jeigu kada dėl savitarpinio nesusi
cijos dirbtuvės turėjo pelno Keleivio’' Kalendorius.
P. Bartašius.
įžeidžiau, prižadu to vengti,
nų apgynėjai negali girties {surasti ir gana. Tikra mis 75,000 doleriu, kuriuos joms Dabar sugrįžo daug "Ke 986 East Market st.. Akron. Ohio. pratimo
75 akrų žemės, nauja. 7 ruimais
tik meldžiu sugrįžk. (Laba: bučiau
naujas kluonas ir tvartai (baterija.
savo pergale.
atnešė tatai, ką namų šeimi leivio” Kalendorių iš Angli Pajieškau apsivedimui merginos dėkinga, jei kas priduotų man jo an ji stuba.
nė), vištinyčios, stuboj steani šilu
ar našlės ne visai jaunos, mylinčios trašą).
ma. miesto vanduo. Šalimais randa
ninkės išmeta lauk mėšly
Mrs. Katie Sabecki,
gyvenimą.
Ypač pažįstamųjų
si krautuvės reikalingiems daiktams
SENATAS UŽTVIRTINO. HUGHES BUSIĄS AME nam Iš daržovių žievių ir jos. Todėl kurie norite, ga dorą
Danville, III. nusipirkti. Čia taipgi arti moterų
meldžiu atsišaukti, platesnes žinias 626 Blaine st..
RIKOS „VALDONAS.” išmetamų riebalų, kuriuos' lite užsisakyt. Kaina 25c. suteiksiu per laišką.
Jungtinių Valstijų augškepurių dirbtuvė, kur galima gaut
APSISAUGOKIT!
Aug. Kilevicz.
(24)
■darbas.
Tik keliolika minučių kelio
New
Yorko
gubernatorius
Kel.
”
skaitvtojams
10c.
čiausiojo teismo teisėju pre
kaipo atmatas metama ar- ■
BON 113.
Bearcreek, Mont.
Birželio 6 d. prasišalino iš So. Bos iki elektrikinio gelžkelio stoties.
pasakė,
kad
republikonų
notono Vincas Daubara. neužmokėjo
„KELEIVIS.”
zidentas Wilsonas, kaip jau
ba pigiai parduodama tamSavininkė nori greit parduot iš
Pajieškau brolio Antano Dulkio, apie $50 gaspadinei ir paėmė $30 nuo priežasties savo senatvės. Kreipki
yra žinoma, paskyrė Bosto minuotasai į urezidentus likriems atmatų rinkėjams, { 28 Broadvvay,
Kauno gub.. Raseinių pav., Aleksan- Jievos Zajenkauskiutės. Daubai a yra tės pas
So. Boston. Mass. drovsko valsčiaus. Vanagų sodos. I Suvalkų gub.. nuo Naumiesčio. Kas
no advokatą (žydą) Louisą kandidatas Hughes yra tin- amunicijos fabrikos perdir-{
MRS. E. S. LAWRENCE,
Turiu iabai svarbų ir neatidėtiną rei apie jį sužinosit, meldžiam pranešt.
I). Brandeis’ą. Dėlto buvo kamiausis žmogus būti šim ba į gliceriną, o iš tos vėl i
Agota
Draugelienė.
(25)
BOK
316
West Upon. Mass.
kalą susižinoti su juo. dėlto meldžiu
So. Boston, Mass.
kilęs triukšmas, Stambio- to milionų žmonių valdonu. daroma sprogstanti mede-1
kas žino pranešti.
(25) 164 Bolton str..
AUKOS
PARSIDUODA FARMA.
Antanas Ogintas,
sios korporacijos sušuko Demokratų organai tuo ”pa- ga, kuri siunčiama Europon ■
60 akrų išdirbtos žemės, 40 akrų
520 Hughitt Avė.,
Superior, Vis. PRANEŠIM XS JUOZAPUI TACK1.
LIETUVOS
ŠELPIMUI.
i
-iniktino
”
ir
sako,
kad
„valper savo agentus, kad L.
karės laukan.
Mes apturėjom nuo Jūsų žmonos ganyklų ir miško, 20 akrų juodžemis
~
kuogePajieškau draugo Stanislovo Kau- Kotrynos laišką, kurį laikraštyje iš su moliu, ir smėlis. Triobos
Brandeis negali
užimti ; inno„ mums nereikia. Pre Sakoma, kad ir kitų mies
lauskio. Kauno gub., Panevėžio pav.. tisi talpint neparanku. Ji labai gra riausios.. visos mašinos reikalingos
HERR1N, ILL.
zidentą*
turis
būt
žmonių
augščiausio teisėjo vietos.
tų išmatos neša dideli pelną 1 D. L. K. Vytauto draugijos pikni Smilgių valsčiaus. Manaitų kaimo.
I
žiais žodžiais išdėsto kad nieko blo ukvje. Pora
jaunų arklių ir 9 karvės.
1
go nemanė daryt ir meldžia sugrįžti. 3 kiaulės ir apie 30 vištų, Visa tai
ke 4 d. gegužės suaukauta L. Š. Fon gyvena Phiiadelphia. Pa.
nes mat jis persekiojąs trus- : „tarnas." o ne "valdonas." amunicijos
fabrikantams i du
Laišką, kurį 5 gegužės siuntėt, ji ga parsiduoda už 3,800 dolerių, GeriauMikas Gelažius,
$3.30.
M. Poiiskie.
tus. Po 5 mėnesių ginčų ir Bet klausimas, ar labai žmo Amerikoje.
vo. Priduokit savo adresą, o mes šiai pirkt tiesiog iš savininko, PlaPinigus $3.30 priėmiau.
814 Beaver avė.,
prisiusime tą Jūsų žmonos laišką. tesni-.i žinių kreipkitės pas
(23)
N. S. Pittsburgh, Pa.
K. Šidlauskas. LŠF. ižd.
triukšmų senatas galų-gale nėms "tarnauja" demokra
Jos
adresas
sekantis:
_
(25)
J.
R.
užtvirtino prez. \Vilsono pa tiškas Wilsonas?
TRAUKINYS UŽBĖGO
R. 7. BOK ."2.
Stevens Point. WisKotrina Tacki. c,c Fred Kaeser
Pajieškau dėdės Vincento Dilio.
Strafford. Conn.
{Slepsiškių sodžiaus. Svėdasų parap.. Brunce avė..
—
sirinkimą. Balsavima®. ar
ANT DARBININKU.
PARSIDUODA DU NAMAI.
Kauno gub. Taipgi savo pažįstamų
Brandeis ileisti i teisėjus ar MEKSIKIEČIAI AKMENI CIeveland, Ohio. miestan Put ieškojimą =i Marės
Rudikaitės, V. Žavės. A. GimLabai geroj vietoj, netoli nuo For
Pajieškau apsivedimui merginos,
MIS BOMBARDUOJA
! bulaitės ir kitų.
ne. davė šiokį rezultata: už
nuo 17 iki 30 metų amžiaus, apsišvie- do dirbtuvės, parsiduoda pigiai! Abu
12 birželio einantis iš New
~ •įnešt
- reikia
-P. Rimkus.
tik
tusios,
mokančios anglų kalbą, kad namu iuž’ $13,000,
AMERIKONUS.
Juozas
Baginskas,
kurio
moteris
su
balsavo 47 senatoriai, prieš
Yorko ekspresinis trauki vaiku Lietuvoje. 31 gegužės išvažia 528 Joseph avė.,
Rochester, N.Y. pagelbėt vedime biznio. Aš esu jau- $3,000. o kitus ant išmokesčio po
22. Trįs republikonai bal Į Iš Chihuahua City (Mek nys, kad buvo dėlei tirštų vo su svetimo vyro moteria Bane
nas vaikina-vertelga. Meldžiu su $100 į mėnesį. Bandos gaunama po
pusbrolio. Jono čenkaus. pirmu laišku paveikslo.
$125 mėnesyje, Platesnių žinių
’ J klausavo už, o tik vienas demo sikoj) pranešama, kad mek rūkų susivėlinęs 2 valando Lakštauskiene. Čia jojo paveikslas 5 Pajieškau
metai atgal gyveno Haverhill, vė
skite.
Jonas Mačys,
(26)
sikiečiai
tame
mieste
turėjo
liaus
mačiau
New
Yorko
valstijoj.
kratų balsavo prieš.
2220 Callovhill st.. Phiiadelphia, Pa.
mis, dėlto nesitikėta jo atei
F. J. WALANTIEJUS.
Turiu lavai svarbų reikalą. Jis pats,
didelius protesto susirinki nant ir ant tų pačių bėgių
136 Grey avė.. Highland Park. Midi.
ar kas ji žino malonės pranešti.
Pajieškau apsivedimui merginos,
mus. reikalaudami, kad Car- pastatyta darbini vagoną su
Jonas Verseckas,
OPIUMO REIKALE.
nuo 17 iki 20 metų amžiaus, laisvų
45 Light st.,
Wes Lvnn, Mass. pažiūrų, mylinčios dorą gyvenimą, P ASINOU BOKITE. VAIKINAI!
Jungtinių Amerikos Vals ranzos valdžia išvarytų a- 200 darbininkų. Traukinys
Parsiduoda puikus, geroj tvarkoj
mokančios skaityti ir rašyti anglų sportiškas automobilius, mažai važi
i merikonų kariumenę iš Me
tijų viršiausias teismas iš
atbėgęs trenkė i vagoną su
Pajieškau brolio Vinco Balčiulio, kalboj. Aš esu 20 metų, turiu gerą
Kauno gub., Panevėžio pav., Velizių darbą. Su pirmu laišku meldžiu pa nėtas, tik už $200 (du šimtu). Prie
davė savo nuosprendį, kad ksikos. Po mitingų minia visu smarkumu. 2 darbinin
žastis pardavimo ta, kad savininkas
vaisė.
Kairių kaimo. Metai tam veikslo.
važiuoja į vakarines, valstijas. Kreip
priimtas 1914 metais įsta padariusi demonstraciją ga kai ant vietos likos užmušti,
atgal išvažiavo iš Chicagos, kas žino
Chas. Kavaliauskas
ėtės tuojaus šiuo adresu:
malonės apie jį pranešti.
20 Crosby st.,
So. Lawrence, Mass
tymas. uždraudžiantis par tvėse ir akmenimis bombar 3 mirtinai sužeisti, o daugy
JOSEPH A. ŽILINSKAS.
Antanas
Balčiulis.
davinėti narkotikus, ypač davo visus amerikonų apgy bė lengviau sužeista. Už
8436 Vincennes avė., Chicago.
Pajieškau švogerio Petro Zenkevi Watertown st.. East I^exington, Mass.
Tel. Lex. 146-M.
čiaus, Suvalkų gub.. Marijampolė®
opiumą, paliečia tik tuos, ventus namus.
muštųjų ir nuo žaizdų miru
Pranešu visuomenei, kad apsisau n-tv.. Ba!b:eriškio valsčiaus, gyveno
kurie narkotikus pardavinėsiųjų vardų nesužinota.
gotų Juozo Puplausko, kuris balan Phiiadelphijoj. paskui Tcrrington.
GERAS DERLIUS.
džio 24 d. apleido mane, palikdamas Conn.
but baudžiami.
Paskutinė Proga!
dideliame varge su 3 kūdikiais. Jis
Vincas Mežys.
New Yorko birža apskai TRAUKINYS SU DELE
ja. Bet tie, kurie turi opiu
26 metų, tams-geltonais plaukais, 1720 Carlton st..
Philadsiph a. Pa
Pasinaudokite. jei manote pirkti
apskritaus veido, rudų akių, kairėj
mo ir vartoja patįs sau, su- to, kad šiemet Jugtinėse
GATAIS SUDUŽO.
pusėj turi dvilypį dantį, mikčiojant
Pajieškau brolie Vilimo R’b’-is' o. >au lotą Dorchesteryje. netoli Nelyg to įstatymo jie negali Valstijose pasėliai atneš
Pasažierinis traukinys,
šneka. 6 pėdų augštas. Keturi metai Suvalkų r'>b. Šerno oav.. L?ipur..: ponset, 5c. trumpo važiavimo kelio
kaip iš I.ietuvos. Kalba lietuviškai, parap. Vilaikių kaimo.
nė į visas puses aplink Bostoną, 10
farmeriams pelno 250 mili ant Louisville, Henderson ir
bu tbaudžiami.
lenkiškai ir biskį angliškai. Visą lai
min. ėjimo į gražią jūrių maudynių
K. Ribinskas.
jonų
dolerių.
Visose
valstiw Jungtinių Valstijų fedeSt. Louis gelžkelio, netoli
ką gyveno Minesville, N. Y. Dirbo 12 Felawre st.,
Hartford, Conn. vietą. Lota- parsiduoda už 250 doL.
geležies kasykloj. Kas patėmys, mel
kuomet visi kiti čia parduodam: po
ralė valdžia uždėjo augštą jjose derlius užsisako labai Ovensboro, Ky., stoties susi
džiu pranešti.
(27)
Pajieškau pusbrolių Igno ir Jono 500 ir 800 dolerių už vieną. Bet aš
muitą ant įvežamo opiumo gerai. Y pač ženmvuogių. daužė. Trįs miegamieji va
Mrs. Anna Puplauskienė,
Stelmonų. Vilniaus gub. Trakų pav.. parduodu savo už pusę kainos dabar,
jeigu tuos žmones pamatysite, BOX 112,
Minesville, N. Y. Jundiliškių Kaimo, Ig. Stelmokas gy dėlto pasinaudokite. Galima auginti
ir baudžia pardavinėtojus. sako, bus surinkta mažiau gonai nuvirto nuo bėgių ir irmeldžiu
duot man žinią. Kuris pir
vištas ir karvelius, gražus sodnas
Pardavinėti opiumą tokiu siai už 20 milijonų dolerių. tuoj užsidegė. Ugnis tuoj masis praneš, duosim $15.00 atlygi Pajieškau apsivedimui merginos, veno Scrantone.
čia pat. Tokis pigumas už lotą ne
Barnasius Stelmokas.
nimo.
nuo 19 iki 26 metų amžiaus, aš esu 106 Ealor avė.,
budu galima suvaržyti ir be Žemvuogės da niekad taip sunaikino vagonus ir iki šiol
So. Akron. Ohio. greit pasitaikys, dėlto pasinaudokite.
Petras Lakštauskas,
24
metų,
turiu
gerą
darbą.
Su
pir

Atminkit, kad šis apskelbimas bus
neužderėjo.
įstatymo. Taip aiškina vir
nežinoma, kiek juose žmo 142 VVashington st., Peabody, Mass. mu laišku meldžiu paveikslo.
Pajieškau švogerio Andriaus Szui- laikraštyje vieną kartą. Dėlto užsišiausias teismas, sakyda
Joseph Laukis,
kausko. Požerių kaimo. Kazimiero rašykit sau antrašą ir atvažiuokite
nių žuvo.
Pajieškau draugų Jono Blazgio. -Jo 21 Rose st.,
New
Haven.
Conn.
Bambulio Antininkų kaimo. Paulinos bei ateikite apžiūrėti bile laiku.
DEMOKRATŲ KON
mas. kad ypatos turinčios
Tarpe pasažierių sudužu- no Augustainio, Antano ir Justino
Martinkaitės Gaidėnų kaimo; visi
Damijonaičių,
visi
Suvalkų
gub..
VENCIJA.
FRITZ NEEDER.
opiumą ir vartojančios jį
Pajieškau Dominiko Kažukausko, Kauno gub. Raseinių pav.. pirmasai
siame traukinyje buvo Ken- Naumiesčio pav. Meldžiu srreit atsi- Kauno
gub., Vilkmergės pav., Viža- Girdiškių parap.. pastarieji Kaltinė 42 Swains Pond avė* Melrose. Ma&s.
„sau” su drausme visai ne Šioj sąvaitėj St. Louis tucky valstijos gubernato šaukti.
(25) nų parap., Varkujų sodžiaus.
nų parap. Meldžiu atsišaukti.
C. Semen.
susiduria. Taigi atidaroma mieste prasidės demokratų rius A. O. Stanley ir buvusis
Petras Vegėia.
Juozapas Jankauskas.
ANYOX, B. C..
Canaria. 118 Lafayette avė..
Racine, Wis. BOX 399.
MC Donald. Pa.
varteliai, pro kuriuos galės konvencija. Massachusetts, gubernatorius McCrearv.
Tikri ne Pinigai!
Pajieškau brolio Jono Matulevičiau,
Pardavinėtojai išbėgti, kada Maine ir New Hapshire val Visi tie pasažieriai specialiu Suvalkų
Pajieškau brolio Jono Kakulskio.
Pajieškau
savo
brolio
Petro
JaroAukštosios Panemunės, Kauno gub., Telšių. pav.,
30 netikrų popierinių
Alsėdžių
------ ---------* pa- , nio Senabudžio kaimo. Gudelių vaisė.,
Peiktų stot prieš atsakomy- stijų delegatai išvažiavo pa- traukiniu važiavo į St. Louis pirmiau gub.,
gyveno Michigan, vėliaus r*7
*" “ 1kaimo, 11 metų •kaip
• Ame- j Marijampolės pav.. Suvalkų gub.
rap..
Alkų
GERAI
PADARYTŲ PINIGŲ Ut 25c
(25) —
nedėlyje iš Bostono specia i Demokratų partijos kon dirbo mainose.
__
I _
Juozas Jaronis.
t Štampas priimu).
(25)
I rikoj.
Simanas Matulevičius
Jos.
Kakulski.
'1506
Hamilton
avė..
Vis tai kapitalistiškai.
CHAS.
P.
URBAN.
liu traukiniu.
venciją.
17 C street.
Dėt roi t, Mich 5324 So. 33rd st*
Omaha, Nebr.
Grand Rapids. Mich.
I

I
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• 22 Riverdale avė*

Yonkers, N. Y.

KELEIVIS

6

žengia tėvo pėdomis.
turi būt danguje... Pažiūrė
■ J*
APTIEKA
— Ar tamista balsuosi,
kit i knygas, gal surasit.
Ar
nori
būti
gražus?
Teisingiausia
ir Geriausia
‘
T
Šventas Petras peržiurėjo kad panaikinus kapitalo vie
Sutaisant Receptus su
31
špatavimą?
knygas.
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, džiausiu atyda, nežiūrint ar iš
kurią
išdirba Menthoiatum Co. ir visi •• Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
—
Ne.
Kapitalas
buvo'
— Tokio pas mus nėra.
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge 1 Gyduolių galite gauti, kokias tik
geru mano tėvui, turi būt riausia.
pasaulije vartoja, taipgi
lK............................................
.. visados
Parapijonas užsimąstė.
"randasi lietuvis aptiekorius.
Ištepant
moste
veidą
prieš
einant
geras
ir
man.
— Na,
Na. tai pasakyk, ką tu
Galite reikalaut ir r>er
lai
per laiškus,
gult per kelis vakarus padaro veidų
-j-o
mes
per
ekspresą
gyduoles
atesi gero padaręs, kad vadini
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso T siusime.
kius
spuogus
ir
dėmes
(plėtmus)
sau
save "geru parapijonu?" —
kus nuedeginius ir lašus. Kaina dė S
EDVARD DALY, Savininkas
paklausė dangaus vartinin Redakcijos atsakymai. žutės 50c.
Merginoms, kurios nori būti raudo- T
t
18 Broačw2y, So. Boston.
kas.
i nos, mes turime prie tos niosties piireikalaut ir per laiškus, ''
— Kada buvo parapijoj Sopulukui.— Eilės neeiliš- 1 taikytą odos pudrų; vakare reik iš T:. u Galite
mes per ekspresą gyduoles at
tepti
moste
veidų,
o
ryte
patrint
su
i
•
streikas prieš kunigą, tai aš kai parašytos, o žodžiuose i musų pudru. veidas palieka skaisčiai siusi m
neprisidėjau... vienam strei- juoko nėra, nors juokais pa baitas-raudonas. Tas pritinka ir vy
5oc. ir $1.00.
kieriui da ir per pakauši už vadinti. Pašaipa netikusi, li ams.
Odos Muilas tiKrai išgyd > spuogus, j
važiavau. kam buncavojasi nes išniekinama tik tūla, I jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos, j Visose dalyse Amerikos ir Kanados
;na 25c.
— aiškino "geras parapijo matomai autoriui nepatin KaJeigu
jūsų kvapas dvokia, niazgo- VienintelC mokykla, ku- oj kiekviena* frtili i -mok
kaiiM. labai trumpame laike.
mo
nas."
kama, ypata. Tokių rašt u |kite dantis kasdien su muilu. Dan , u Arkliška
<los naujausia ir tobulinu aujia metodą. Moki
aime
per
laiškus,
visose
šalyse,
už
labai
maža
at
tis
palieka
balti
ir
kvapas
kvepiančiu.,
— Tai tu skebas!
nededame.
>4^ ima; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
I Muilo kaina — 25c.
I
Jv
”
a
nori
išmokti
greitai
Angių
kalba,
ateik
a
— Nosarv...
Pinigus galite siųst money orderiu rašyk platesnių žinių.
P. Klemkai.— Apie tą is
GERAS PARAPIJONAS
(26) | imerlean Schcol ot Lan^eafet
— O kada tu mirei?
kilmingą Gudo šliubą para |ar 2-cer.tinėmis stampomis.
PRAGARE.
J.
RIMKUS,
— Aš nemiriau. mane šykite "Kardui." "Keleivis"
Huibrook. Mass.|
(Kaip ir feljetonas.)
Įstreikiriai užmušė...
tokiomis žiniomis neindo BON 36.
Klebono Mylibobo para
— Streikieriai užmušė?
i'-auja.
—rr~rrrrrrrrrrrrr
"31 W. ISth st.. Chicago. III.
pijoj kilo streikas. Žmonės — Jesa... Nuėjom per
Medeliui..— Vyčiai turi
pradėjo nebeiti bažnyčion, streiką dirbt ir užmušė,
Apsigirliuldte!
savo
laikraščius, tegu ten
išpažintin, neėmė šliubų ir į — Vadinas, tu skebas!
NUSIPIRKITE
SAVO NAMUS,
apie juos ir rašo, Mums nėnenešė krikštyt vaikų. Prie Eik i peklą!
ra reikalo. Verčiau parašy jums raudos išmokės juos ir se
žastimi to visko buvo tas,
Ir šventas Petras užtren- kite kartkartėmis ši bei tą natvei turėsite dailų pragyveni
mą.
Apdrauskite (inšiurikite)
kad klebonas Mylibobas ne : kė sunkius dangaus varius.
namus ir rakandus (forniėius),
iš
pirmeivių
judėjimo.
norėjo pripažinti komiteto,
Eina Jokūbas i pragarą ir
nelaimei atsitikus galėtu
L. Binkui.— U ž draugiš kad
mėte kitus nusipirkti, apsaugo
kuri parapija buvo išrinkus nusiėmęs prieš Belzebubą
kite dirbtuves ir darbininkus, ap
kumą ačiū.
Bet ginčvties
kasai pridaboti.
kepurę sako:
saugokite automobilius, arklius
su
"Lietuva"
dėlei
jos
neiš

ir vežimus nuo visokių nelaimių.
Visus streikierius kunigas — Padėk Dieve!
Aš virš minėtus darbus atlie
mintingo
užmetimo
mes
ne

apšaukė bedieviais, socialis — Tylėk, durniau !• su- norime.
ku kuogeriausiai. Turiu patsai
gerą patyrimą
čia
tais, maištininkais ir da ki suko Įpykęs pragaro kunif Amerikoje per 30gyvendamas
metų. Esu tiChistoperiečiui.
—
Apie
tokiais vardais. Bet buvo gaikštis.— Ar tu nematai,
K.-l.Į savo
t krai atsakantis už visoki
keliatas žmonių, kurie laikė i kad visi m ano darbininkai "kirpimą avelių" nedėsimo, darbą, turiu Statė Broker InsuLicense. esmi Notary Pubklebono pusę. Tuos kunigas streikuoja? •Tau trečia die- geriau parašykite ką-nors ranee
lic. Justiee of the Peace", Auetioneer, ir Agentas.
vadino gerais parapijonais i na, kaip visi 1katilai
____ užšalę.
___ s. indomesnio.
st
PARDUODU NAMUS. F AR
, T
ir tvirtino, kad jie eis sta- — Tai gal aš galiu čia dar
MAS ir LOTUS. Kviečiu visus
___
___ , __
čiai i dangų užtai,
kad ne-1 bo gauti? — paklausė parair Lietuves atsilankyti
: į įLietuvius
♦
Ctedii
Raštai
mano ofisą.
prisideda prie streiko. "Ge ■ pijonas.
I "h
AR NORI, KAD MYLĖTŲ
•
į
ras katalikas, kuris bijo Die — O ar tu pataikysi kurMICHAEL CORAN
merginos:
Dvasios gyvenimo Mecha
vo ir guodoja bažnyčios ti ugnį po katilais?
j366
Broadwav,
nori, tad nusipirk
šventos Įstatymus, negali j — Aš net ir majoru pa nika. parašė prof. D r. Max
South
Boston.
Mass
streikuoti jokiu budu." aiš laikyčiau būt, netik po kati Vervorn, liuosai vertė d-ras i
A. Garmus ir A. Rimka, iš
ėrHėr-i i i i 'i į.
kino prabaščius ir vis pri lais kūrinti.
leido Tėvynės 'Mylėt. Drau
durdavo: "Doras žmogus
Velnias
nusijuokė.
gija. Skaitymo 32 puslapiai,
turi klausvti savo viršinin- .
—
Gerai,
tuojaus
parody

kaina nepažymėta.
Knyga
kų!"
siu
darbą.
Tie
latrai,
mano
butų
naudinga,
tik
techniš
 iŠ. Baracevičius
C R ES r KENDŽIŲ.
Vieną gražų nedėidienio
U o ji niekad nepamirš jus,
vyrai,
visi
streikuoja.
Ve!
koji
jos
puse,
ypač
Įrišimas,
«•
GRABORIUS.
rytą atėjo parapijos komite
kendžių gardumas priverčia j
Palaidoja visuose aplinkiniuose
j? jus mylėt. Reikalaukit visur ir
tas bažnyčion ir pareikala ar girdi, kaip jie bliauja ant formatas ir viršeliai, gadi I
miestuose.
visados Lownevs Crest Kendžių
vo, kad kunigas atiduotų pa savo mitingo?... Norėčiau na skoni.
jj; Jeigu negali gaut kitur, tai pri
numušti
algas
ir
išardyti
Apysakos: Paskutinė aša
PATARNAVIMAS
i siųskGERAS
mums doleri, o gausi vie
rapijos kasą.
į palaidųjų IR PIGUS.
' ■ na svarą geriausių Amerikoj iš
uniją,
ale
gerai
laikosi,
šėra
:
Geras
žmogau,
ar
nema

Kunigas sušuko:
J’, j
maža už už 45 dolerius,
dirbtų kendžių
tori?.i.
~
tei?
Kerštas:
Kol
saulė
pa

15 doL
— Šalin, šliuptarniai!
K. ŠIDLAUSKAS
Belzebubas nuvedė -Jokū tekės... Parašė Kazys Pui
. Tr liepė "geriems” parapiGenerališkas agentas Bostone
jonams "maištininkus" iš bą RaudonosĮ prie milžiniš da. išleido "Vienybė Lietuv
226 BROAIHVAY,
bažnyčios išmesti. Bemes- ko katilo ir parodęs gele ninkų." 238 puslapių, kaina
So. Bosloa, Mass.
, 7 ocentai.
dami "geri" parapijonai žiniu savo pirštu tarė:
Darbininkai. Vienykimės
juos ir apkūlė, o kunigas pa — šitam jegamasčiui an
glių
ir
smalos
nesigailėk.
ir kas tai yra Socializmas?
sakė, kad streikieriams taip
Parduodu Paminklus ir Kviet
ir reikia.
"Kas priešinasi Pilk, kiek tilps, nes tai yra Parašė F. V., išleido "Dar kas. Užlaikau automobilius grei
Gyvenda bininkas," kaina 5c. Nieko tam sus i nešimui. Atsitikus rei
senai tvarkai, tas yra anar latras iš latrų.
meldžia kreiptis prie manęs,
mas
ant
žemės
liepdavo Įdomaus ir nieko naujo šitoj kalui
chistas, nepripažįsta val
aš pr: •-.siu greičiau, negu vieti
graboriai, nes mano automo
džios ir toki visados reikia žmonėms turtų nerinkti, c knygutėj nėra, vis tai senos niai
bilius* st vi visados ar.t kelio.
nubausti," paaiškino klebo pats plėšdavo koja primy kerikalų pasakos apie so
KAM
S. Baracevičius
nęs. Iš bėdinų darbininkų cializmo "negerumą."
nas.
25S Broaduay. So. Boston. Mass.
LEIDI SLINKTI
"Geri" parapijonai tuos susirinko S50.000. o mirda
Telefonas: So. Boston 839-J.
SAVO PLAUKAMS?!
kunigo žodžius gerai Įsitė- mas paliko juos savo mer Kaip Geriau?
Neturėsi daugiau kalmijo ir visuomet kartodavo: gai. Pirmeiviškus laikraš
tunuotų. resvų, krintan
čių. pleiskanuotų. ap
— Kas priešinasi senai čius ils taipgi keikdavo. Na.
I
mirusių. žodžiu—ligui
žodžiu
sakant:
latras
ir
me

tvarkai, tas yra anarchistas,
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties,
Lietuviai Kliaučiai
nepripažįsta valdžios ir tą lagis.
nes tas daro Tau ne
Visokius Vyrams Drabužius
Jokūbas Raudonosi: tuo- Broliai darbininkai. Neklausykite
reikia mušti.
apsakomą nemalonumą
Siuvame ant Užsakymo
—jeigu tik ūmai pra
Fet pasitaikė taip, kad jaus pagriebė špatą i nagi agentu, kurie nori gauti tiktai ”eom- D Išvalome, sutaisome ir išpmaidėsi vartot musų su
i mission” ir nepirkit farmų vien tik
name senus.
klebonus Myl/jobas suval versli angli po katilu.
taisytus plaukams vais- _
su kelmais arba koki pieskyną. o jei
Vienintelė
Kriaučių
kompanija
’
■
gęs čielą žasi apsirgo ir lai Staiga katile pradėjo ka- ir išvalytą ant didelės skalos, tad ir So. Bostone, kur visame duoda >J tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams
i vaistų už "Dermafugą” nėra!
maža nauda. Beto jus galite nė nemingai išleido savo kvapą. žinkas stenėti ir keikti. -Jo ; pajausti.
gerą ir gražų darbą už prieina i
"Dermatuga’’ padarys tą. kad Ta-*Į
kaip tą kitas agentas par n mą kainą.
i vo plaukai bus tankus, švelnus ir
Prieš mirsiant pasišaukė sa kūbas pažiurėjo augštyn ir ijuos kitam, jeigu neužmokėsite sko
s
PAS MUS SIUT) Iškaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
vo gaspadinę ir užrašė jai pamatė galvą, kuri buvo los paskirtu laiku. Geriausiai pirma PASIUDIN.K
IR DŽIAUGSIES!
'
jj ra, pleiskanos išnyks ant visados,
' pasirandavot ir ištirt farmų gyveni I O NEŠIOSI “
$50,000, kuriuos jisai kle raudona, kaip išvirtas vė mą. Aš parduodu visus gyvulius, pa Todėl, kurie norit pasisiūdini :! o plaukai niekad daugiau neslinks.
Busi patenkintas savo plaukais! Ne
bonaudamas buvo už šliubus žys. Tai buvo klebonas Mv- darus su užsėtais javais ir užmokėta gerą siutą, išvalyt arba suprasit, [Į pavydėk
kitų puikiems plaukams,
i randa. Ant šio meto viskas yra, ko S)J
kreipkitės pas mus.
nes pats gali turėti dar dailesnius!
ir krikštus susidėjęs. Neuž jlibobas. Pamatęs savo pa- . tiktai reikia ant farmos. Gali kad ir
BOSTON CUSTOM !l Reikalaujant prisiusime Tau pačta
miršo ir ištikimųjų savo pa- rapiioną pilant po katilu an I šiand’en eiti ir gyventi be jokio var 1į. SOUTH
TAILORING
CO.
į suvis dykai išbandymui "sampilą”,
go. Parduodu tiktai už S850.p0. Mi
278
Broadvay.
So.
Boston. jj i Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
rapijonų, kurie per parapi glį, kunigas suriko:
nėta farma yra viena maiiė į rytus
: lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Derjos streiką buvo skebais ir — 0 tu gyvuly! Prakeik nuo miesto Fountain. Mich.. kur gaI inatugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
' Įima viską parduoti ir ko reikia nulaikydavo jo pusę. Vienam tas streiklaužy! Ar tu neži : .-įpirkti. Norinčiam eiti ant farmos Dabar yra daug svarbių gyvenime užvardytą: “Puikus Plaukai”.
jų paliko užtai senas savo nai, kad pragare dabar vi ; tai yra gera proga. Dėl platesnių ži apsireiškimų, o uždarbiai neblogi, to ARGIL SPECIALTIES CO.•9
Dept. 12
rašykit žemiau paduotu adresu. dėl susipratę darbininkai nepamirš
kelines, kitam pantaplius, suotinas streikas?... Ar tu niųLauksiu
greito atsakymo.
kite prap'.atint "Keleivį.”
P. O. Eox 37, Philadelphia, Pa.
trečiam lietsargi, ketvirtam jau užmiršai, kad aš tau do
cibuką nuo pypkės ir t.t.
vanojau senas kelines, o tu A. Adomavičius
Tuo tarpu tame mieste su dabar nori iš manęs sriuba
Fountain, Mich
streikavo kriaučiai. Gerieji išvirti, a? Begėdi, tūl
Siutus ir kitokius
i
parapijonai, tie ką skebavo is pradžios Jokūbas Rauper parapijos streiką, nuėjo
ir čia skebauti. Prie dirb donosis susimaišė, bet tuoj
Ant 21
tuvės susirėmė su streikie- atsiminė kunigo mokinimą
akmens
DUOKIT PASIŪT MUMS
Gelžkelio laik
riais ir vienas tų gerųjų ir tarė:
rodis šrubeliv
— Kas priešingas senai
parapijonu likos užmuštas.
Užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų ir*
užsukamas, vy
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam,
riško didumo
Traukia jis i dangų ir bel tvarkai ir kelia streikus, tas
materijų iš gerųjų firmų ir primieruojano
rašytais dubel
yra anarchistas, nepripažįs
džiasi tenai i duris.
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus^
tavais viršais
išvaizdos ir būna tvirtesni.
— Kas tu toks? — paklau ta valdžios ir tą reikia mušt.
ant 20 metų a u
ksuotas su iš
Tai sakydamas, skebas
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO-h
sė šventas Petras iškišęs
Labai teisingas
pylė
špatu
kunigui
Mylibogalvą.
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
gelžkeliu važiuojantiems
— Aš geras parapijonas... bui i kaktą ir vėl ėmėsi už ypatingai
žmonėms, kuriems reikia visuomei
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM
savo darbo.
tkras laikas žinoti. Gvarantuota»
— Kaip vardas?
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji
— Jokūbas Raudonosis.
DRAPANAS.
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį am
Klebonijoj.
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i’
— Kodėl tu vadiniesi "ge
Tikras Jūsų brolis lietuvis
kaštus, su teise jums yi
ru paraDijonu?"
Kunigas žiūrėdamas per persiuntimo
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
— Paklausk tamsta apie langą daržan:
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
Ant. Januška
užmokėtumėt už tokį pat laikro
tai musę klebono Mylibobo, — Katriuk, Katriuk! — jus
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur
W. BROADWAY.
jis tai geriau paaiškins — kurgi mano kelinės?
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
būtis
dykai
su
kiekvienu
laikrodėliu
BOSTON, MASS.
atsakė "geras parapijonas."
Katriuka užsimiršime:
(23)
Telefonas: So. Boston—21013
— O kur jis yra?
— Pažiūrėk Į mano kamEXCELSIOR WATCH CO.
— Jis nesenai mirė; jis bari, gal ten rasi.
:'06 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL
kv
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Lietuviai

t

I

!

I

Pirkti ar landavoti Fauną?
Geriau randavoti negu pirkti jj
Iii
I!
I

te

t

šita knyga, parašyta kunigo G. Towsend Fox’o,
išėjo dabar iš spaudos lietuvių kalboj. Todėl kas
nori žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turė
tų ją perskaityt.
Knyga parašyta lengvai suprantama kalba, at
spausdinta ant gražios popieros ir paduota daug
faktų apie kunigų celibatą. Pinigus galima siųst
Adresą parašykit taip: ir Įdėjus i prastą laišką.
25c. Įvyniojus i popiera
"KELEIVIS, ‘
'
SO. BOSTON, MASS.

REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TURITE.
NEUŽMIRŠKITE TŲ. KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
MES NUSIUNČIAME VISUR:

KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ:
UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE,
jeigu turite dabartinį jų adresą;
PEBĖGĖLIAMS i RUSIJĄ,
kurių turite adresus;
SUJ1EŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE
PABĖGO Į RUSIJĄ.

LAIVAKORTES i visas pasaulio dalis geriausia gaut pas
ADVOK.iTO PATARIMAI ir visokios rūšies dokumentus
padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČLUS
28 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU L1E1 t VišKOMIS DAINOMIS

REKORDAI

TIK

65c.

ga neturi manu katalogo, tai prisiųsK uz 3c. pačtmę markę, o tudidelį ir puikų katalogų, Kuriame ra.-i visokių geriausių ARMONIKĄ
>KRii*Kt. HRll BŲ. ir daugybę kitokių MIZIKALIšKį
INSTRU
MENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNV.Ų, kokių tik randasi liet’iviskoj kalboj. Puikiausias koncertinis \rniomkas su 76 ir 102 raktais.
Kana,.- laba; prieinamus. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
su 310 paveikslėlių.
Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoru pus
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
Rašvkit tokį adresu:

W. s. VVaidelis

,,2<:r^osklyn.n. y.

II

»

F. J. BAGOČIUS.

Tel.: 2787-J.

Prasižengimai ir bausmės.

Dr.David W . Ros e n E

Prie išsinarinimo ir jsipjovumri
Tuojau įtrink D-ro Rkhtcr’ią

PAIN-EKPELLER

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
North Dakota — 1 laipsnio: kalė- I F
So. Dakota — I laipsnio: kalėjimas i
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvRusiškai ir Vokiškai.
jimas 10 metų arba daugiau; II laip- 10 metų arba daugiau;
nikų numylėtas naminis būdas
„
; II laipsnio:
nio: kalėjimas nuo 7 iki 10 metų.
kalėjimas nuo 5 iki 10 metų.
GYDO VISOKIAS LIGAS.
Tikras tiktai su pažymėta marke
Ohio — I laipsnio: kalėjimas ne
Tennessee — laipsnio: kalėjimas
Valandos:
“IK A RA”
daugiau 20 metų.
nuo 5 iki 15 metų; II laipsnio: kalė
25c. ir 56c. buteliuku* visose aptiekose arba
Nuo
8
iki
10
ryte.
Nu
Okiahoma — 1 laipsnio: kalėjimas jimas nuo 3 iki 10 metų.
stačiai nuo
2 iki 3 dieną, nuo 7
F. AD. RICHTER & CO.
nuo 20 iki 30 metų; II laipsnio: kalėTexas — I laipsnio: kalėjimas nuo
8
vakare.
9
74-80 U ashin^ton Strect,
New York, N. Viki 12 metų.
jimas nuo 10 iki 20 metų.
HANOVER STREET,
1 laipsnio: kalėjimas
Oregon
Utah — 1 laipsnio: kalėjimas nuo
BOSTON. MASS.
nuo 10 iki 20 metų; II laipsnio: kalė
iki 20 metų; II ilaipsnio:
.......................
kalėjimas
’ nuo »> mėnesių iki 3 metų.
jimas nuo 5 iki 15 metų.
<(< Advokatas ir Notarijušas;
Pennsylvania — 7 laipsnio: kalė j Vermont — I laipsnio: kalėjimas
jimas iki 20 metų ir pinigais nedau nedaugiau 15 metų ir pinigais iki
giau $4.000.00; II laipsnio: kalėjimas $1.000.00.
nedaugiau 12 metų ir iki $2,000.00 ! Virginia — I laipsnio: kalėjimas
i!
! nuo 5 iki 18 metų; II laipsnio: kalė
pinigais.
Veda provas visuose teismuose
Kam
mokėt
brangias
randas
namų
Rhode lsland — I laipsnio: kalėji jimas nuo 3 iki 10 metų.
ir atsilanko į visas valstijas ant
savininkams, kada už tuos pinigus
mas nedaugiau 10 metų.
M’ashington — I laipsnio: kalėji
pakvietimo. Taipgi duoda patari
gali nusipirkt savo namą. PER PA
South Carolina — 1 laipsnio: ka mas ne mažiau 5 metų; II laipsnio:
mą per laiškus.
SKUTIMUS DU METU MES PAR I
lėjimas 10 metų arba daugiau arba kalėjimas nedaugiau 15 metų.
403 Lyon Build.,
mirtis elektros kėdėj.
i M'ėst Virginia — I laipsnio: kalėji
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS, I
South Dakota — 1 laipsnio: kalė mas nuo 5 iki 15 metų; II laipsnio
Seattle, NVash.įį
apie už pusę milijono dolerių vertės
jimas 10 metų arba daugiau; II laip kalėjimas nuo 2 iki 10 metų.
ir
jie
visi
užganėdinti
snio: kalėjimas nuo 7 iki 10 metų.
M’isconsin — I laipsnio: kalėjimas
Dabar mes turime daugybę gerą
Tennessee — I laipsnio: kalėjimas nuo 5 iki 15 metų; II laipsnio: kalė
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų
nuo 5 iki 21 metų; II laipsnio: kalė jimas nuo 3 iki 8 metų.
Tik biskį įmokėk ir turi savo namą’
jimas nuo 2 iki 21 metų.
M'yoming — I laipsnio: kalėjimas
Tel. Richmond 311.
Photo bv Arnpriran Press Assorzati<»n.
Mes parupir.am taipgi pirmą ir
Texas — I laipsnio: kalėjimas nuo nemažiau 14 metų.
antrą
paskolą,
duodame
statymams
Ant
paveikslėlio
parodyta
Amerikos
kariumenė:
viršuje
kareiviai
jieško
Vilios,
o
apačioje
naujokai
mankštosi.
! Pasarga: Nekurtos valstijos įsi
5 iki 20 metų.
(construction i paskolą ant lengvų iš
Utah — I laipsnio: kalėjimas nuo laužimą turi padalinusios į laipsnius.
lygų ir žemo nuošimčio.
259 HANOVER STREET,
2 iki 15 metų; II laipsnio: kalėjimas , Laipsniai priklauso nuo to, į kokius
Michigan — Kalėjimas nuo bile
Per visą laiką turėjo susirasi- (Lieka sekretorium M. Balčiūnas
Musų patarimas dykai.
Kalbame
BOSTON, MASS.
nuo.l iki 10 metų.
1 namus, kokiose aplinkybėse ir ko-! kiek iki gyvos galvos.
nėjimu 30 laiškų,
............
išlaidų pada
’  i Ant iždininko: 1. B. Kontri- lietuviškai.
Vermont — I laipsnio: kalėjimas kiam laike prasižengėlis įsilaužė.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas
Minnesota — Kalėjimas nuo 5 iki
(mas gavo 12 balsų; 2. W. Kroli
ryta 90 centų.
bile kokiam laikui ir iki gyvai gal
Mano specijališkurnąs, tai gydy
40 metų.
JOHN A. SMITH & CO.
vai; II laipsnio: kalėjimas iki 10 me
mas užsisenėjusių ligų.
Mississippi — Kalėjimas nedau I Raporte komisijos pirkimo |2; 3. V. Kudirka 7. Iždininku
tų ir pinigais nedaugiau $1.000.00.
UŽPUOLIMAS SU TIKSLU
Visokis patarimas dykai.
giau 15 metų.
I prekių pasirodė,
jog
negalima
(pasilieka
B.
Kontrimas,
(Real
Estate
Exchange)
Virginia — I laipsnio: mirtis elek
UŽMUŠT.
Missouri — Kalėjimas, 5 metai ar- nieko nuveikti dėl stokos kapi-'
14. Nutarta, kad ”kooperaci- 18 TREMONT ST., Room 323,
tros kėdėj: II laipsnio: kalėjimas nuo
ba ir daugiau.
( Assult M’ith Intent to Kili):
talo.
ijų
sąryšio” iždininkas butų po
5 iki 10 metų.
BOSTON. .MASS.
Montana — Kalėjimas nuo 1
Alabama — kalėjimas nuo 2 iki 20 metų.
M’ashington — I laipsnio: kalėji
Viršminėtos
komisijos
vienas
j
kaucija
$100.00
ir kad iždinin20
metų.
mas 5 metams arba daugiau: II laips
Nebraska — Kalėjimas nuo 3 iki narys B. Ajauskas nepribuvo su kas butų kontroliuojamas koop.
Alaska — Kalėjimas nuo 1 iki 15 metų.
nio: kalėjimas nedaugiau 10 metų.
(sąryšio komiteto.
M'ėst Virginia — I laipsnio: am 15 metų.
Nevada — Kalėjimas 5 metai arba raportu.
Seniausias rusiškai-amerikoniškas r ■
Užlaiko geriausį
Arizona — Kalėjimas nuo 5 metų i ir daugiau.
žinas kalėjimas arba mirtis ar.t kar
6. Skaityta laiškas nuo J. Bal-į. 15.
. Pajudintas klausimas apie
Gydytojas
Bostone
tuvių: II laipsnio: kalėjimo 5 metai iki gyvai galvai.
EL1U, VYNĄ LIKERIUS IR
New Hampshire — Kalėjimas iki trušaičio buvo priimtas ir pade- išleidimą brosiurėlės^kooperavi- t
Arkansas — Kalėjimas nuo 1 iki 30 metų.
arba daugiau.
jų
naudai.
Pavesta
atlikt
"koop.
KITOKIUS SKANIUS
tas
apsvarstymui.
“
>
\Visc«»n-in — laipsnio: kalėjimas 21 metų.
New Jersey — Kalėjimas nedau
GĖRIMU.
vsąrvšio
”
komitetui,
kurio
už1
iki
California
—
Kalėjimas
nuo
nuo 7 iki 14 metų: II laipsnio: ka
7. Buvo skaitomi
giau 15 metų ir pinigais nedaugiau
b 195 Dorchester st., So. Boston.
14 metų.
lėjimas r.uo 3 iki 14 metų.
Taipgi
ir
geriausio
tabako Cigarų
krautuvių
ir
ju
?
uotim
-Y
ra
suslzinotl
su
vlsom
$1,000.00.
operatyviškų
L Musų speeijališkumas yra priColorado — Kalėjimas nuo 1 metų
M'yoming — I laipsnio: kalėjimas
New York — Kalėjimas nedaugiau apyvartos:
Meldžiame užeiti, o visados
p
vatiškos
moterų
ir
vyrų
ligos.
iki 14 metų.
nedaugiau 21 metų.
20 metų.
i 16. Nutarta, kad kas 3 mėne
rasite gražų patarnavimą.
valandos: nuo 1 iki 3
Kalėjimas nuo 10
Pasarga: Valstijos, kurios turi
Connecticut
North Carolina — įstatymuose nė i 1. West Lynno turi pelno apie siai butų mokama kiekvienos L- Priėmimo
ir nuo 6 iki 7 vakare.
laipsnius, padalina pagal tai. ar na iki 30 metų.
ra tokio prasižengimo; baudžia kaipo $600.
362-366 2nd st., So. Boston.
kooperacijos prideranti duoklė i L
Deleware — Kalėjimas nedaugiau už vagvstę.
Telefonas So. Boston 8(>4.
mas padegtas yra žmonių apgyven
i
2.
Montellos
nepridavė
savo
tas ar ne. ar padegimas yra dienų kaip 5 metai.
"kooper. sąryšio” iždą.
North Dakota — Kalėjimas, 1 me
I
Florida — Kalėjimas iki 20 metų. tai arba ir daugiau.
ar naktį, ir tam panašiai.
atskaitos raštiškai, bet gyvuo i 17. Pakeltas klausimas apie
2
iki 10
Georgia — Kalėjimas nuo
Ohio — Kalėjimas nuo 1 iki 15 me ja labai gerai.
generali agentą pirkimui prekių <7—
metų.
tų.
o.
ą Cambridgeaus 1915 m. apy- visoms kooperatyviškoms krau (((
Idaho —- Kalėjimas nuo 1 iki 14
Okiahoma — Kalėjimas 10 metų
ĮSILAUŽIMAS I NAMUS
varta:
metų.
Įnėjimų $32.242.41. tuvėms pasilieka kooperacijų
arba daugiau.
(BURGLARY).
Illinois — Kalėjimas nuo 1 iki 14
Oregon — Kalėjimas nuo 10 metų
Išėjimų $31,638.85 apsvarstymui iki sekančio suiki gyvai galvai.
Alabama — I laipsni: kalėjimas metų.
j važiavimo.
2
14
nuo
iki
—
Kalėjimas
Indiana
Pennsylvania — Kalėjimas iki 10
nuo 1 iki 20 metų.
Pelno
$608.56
18. Esant progai, kadangi yra
metų
ir
iki
$2000.00
pinigais.
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taipgi
metų
ir
pinigais
nedaugiau
$1,000.00.
Alaska — I laipsnio: kalėjimas
lo«a — Kalėjimas nedaugiau
Šeru parduota 125 po $15.00. įneštas bilius i Massachusetts
parduodam ’tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaušiams
Rhode lsland — Kalėjimas nuo 5
nuo 2 iki 15 metų; II laipsnio; ka
Kansas — Kalėjimas nedaugiau metų iki gyvai galvai.
Krautuvė verta $3.500.00.
ilegislaturą dėl panaikinimo vilėjimas nuo 1 iki 5 metų.
arba šiaip vpatoms, kurie pareikalauja, Visokį tavorą perkant
South Carolina — įstatymuose to
Arizona — I laipsnio: kalėjimas | kaip 10 metų.
4.
Hvde
Parko
krautuvė
verta
.
šokių
stempų
ir
kuponų,
nutar

pas mane galit gaut pigiau, Aš važinėju po Mass. ir Conn. valKentucky — Kalėjimas nuo 1 iki kio prasižengimo nėra; baudžia kaip
nuo 1 iki 15 metų; II laipsnio: kalėji
$2.700.00.
ta
parašyt
vardan
susivažiavustijas ir ant pareikalavimo pribunu visur. Reikale adresuokit: '
j
5
metų.
mas nedaugiau 5 metų.
už vagystę.
5. Nortvoodo apyvarta $30,- siujų kooperacijų rezoliuciją,
South Dakota — Kalėjimas nuo 10
Arkansas — I laipsnio: kalėjimas i ty-Louisiana — Kalėjimas iki 20 me48 Millbury str,
614.64. Pelno per paskutinius pasmerkiant stempas ir kupo
iki 20 metų.
nuo 3 iki 7 metų.
Maine — Kalėjimas nuo 1 iki 20
r. □IllIKUlllb
UORCRSTl
Tennessee — Kalėjimas nuo 5 iki metus $325.00. Šerų parduota nus. kaipo visuomenės išnaudo
WORCESTER, MASS
California — I laipsnio: kalėjimas metu.
15
metų.
r.uo 1 iki 15 metų: II laipsnio: ka
111
po
$5.00.
jimą
ir
paremti
tą
bilių,
kad
jis
Maryland — Kalėjimas nuo 2 iki
Utah — Kalėjimas nuo 5 metų iki
lėjimas nedaugiau 5 metų.
! 10 metų.
6. Lotvellio krautuvė Įkurta 22 taptų įstatymu. Pavesta dar
gyvai
galvai.
Colorado — I laipsnio: kalėjimas
Kalėjimas iki
Massachusetts
Vermont — Kalėjimas iki 20 me lapkričio 1915 m. su kapitalu
ybas atlikti sekretoriui su pirminuo
iki 10 metų.
: 10 metų.
tų ir pinigais nedaugiau kaip $1,000. $470.00; už Šerus buvo iplauke įlinko parašu.
Connecticut — I laipsnio: kalėji
Michigan — Kalėjimas nuo 1 die
Virginia — Kalėjimas nuo 8 iki
mas iki 25 metų; II laipsnio: kalėji nos iki gyvai galvai.
(Tą bilių gubernatorius jau
................buvo pirm
išlaidų
18 metų arba mirtis elektros kėdėj. $600.00;
mas nedaugiau 20 metų.
Minnesota — Kalėjimas nuo 5 iki
VS'ashington — Kalėjimas 5 metai krautuvės atidarymo $130.00. atmetė ir "stempos” pasilieka
Deleware — I laipsnio: mirtis ant 10 metų.
arba ir daugiau.
Mėnesinė krautuvės apyvartą ant toliaus. Red.)
kartuvių: II laipsnio: kalėjimas ne
Kalėjimas iki 10
Mississippi
Mest Virginia — Kalėjimas 10 me $180.00.
19. Nutarta laikyti sekantis
daugiau 20 metų.
20 gegužės 1916 m.
metu.
ir daugiau.
. nariu buvo
Florida — I laipsnio: kalėjimas
susivažiavimas
gegužės mėnesy
Mėnesinis Illiustruotas Žurnalas
Missouri — Kalėjimas iki 10 metų. tu VVisconsin
151,
po
$5.00
seras;
— Kalėjimas nuo 3 iki
nuo bile kiek iki gyvai galvai: II lai
Montana — Kalėjimas nuo 5 iki 10 metų.
je 1917 m., o vietą turi aprinkti
j
krautuvės
prekės
ir
rakandai
Pašvęstas naikinimui prietaru ir tamsos iš tarpo Lietuvių.
psnio: kalėjimas nedaugiau 20 metų. 10 metų.
VVyoming — Kalėjimas nedaugiau neša apie $825.00. Skolų
___ _ nėra. "kooper. sąryšio” komitetas.
Georgia — I laipsnio: kalėjimas
Nebraska — kalėjimas nuo 2 iki 14 metų.
20. Nutarta
konferencijos
“KARDAS”
7. Gardnerio 1915 m. Įplaukų
nuo 1 iki 20 metų.
15 metų.
protokolą patalpint vietiniuose
Idaho — I laipsnio: kaleijams nuo
buvo $23,521.71.
Nevada — Kalėjimas nuo 1 iki 14
visuomet papuoštas gražiais ir juokingais paveikslais
I iki 15 metų: II laipsnio: kalėjimas metų.
Išlaidu .....................$23,220.44 laikraščiuose.
nedaugiau 5 metų.
New Jersey — Kalėjimas iki 12
Susivažiavime dalyvavo sve- i ‘‘Karde” telpa pamokinanti ir juokingi pasiskaitymai
Pelno'........................ $301.27
Illinois — I laipsnio: kalėjimas nuo me*’n ir pinigais iki $300.00.
čiai
: A. Rimka, "Ateities” re-'
“Kardo” turtingumas iš kalno užtikrintas, kadangi “Kardo” redak
Rakandai krautuvės $677.00
5 iki 20 metų; II laipsnio: kalėjimas
New York — Kalėjimas iki 10 me- Susivažiavimo Liet. Kooper.uc 1 iki 20 metų.
torium yra žinomas visuomenes veikėjas ir publicistas Drg. BAGOČIUS.
Tavoras .................... $750.00 (daktorius ir kunigas F. Kerne-!
ratyviškų draugijų
Indiana — I laipsnio: Kalėjimas
North Carobna — Kalėjimas nuo 1 i
■ šis, direktorius ”šv. Juozapo
Minėti faktai kalba, jog kiekvieno lietuvio pareiga užsirašyti “Kardą”
Išduota ant knygučių kosi
nuo 10 iki 20 metų; II laipsnio: kale iki 20 metu.
Massachusetts
į
Darbininkų
Sąjungos.
”
(Ar
dau

tumeriams
................
$4,229.01
ntas nuo i iki 14 metų.
Kalėjimas nuo
Kaina metams $1.00 Užrubežyje $ 1.25c.
North Dakota
Blogų bilų .................. $4.56 giau "svečių” nebuvo? Red.)
valstijoj.
Iowa — I laipsnio: kalėjimo b’ls
>l-i 10 m“tu.
Pavienis numeris 10c,
Susivažiavimas uždaryta 7-tą
metų eilė iki gyvos galvos: II laips
Ohio — Kalėjimas nuo 1 iki 15
Nemokėtų bilų yra $1.031.76
91
91 Gegužės. 1916 m.. So. Bos
nio: kalėjimas nedaugiau 25 metų.
|
vai.
40
min.
vakare.
metu.
tone Lietuviu Labdarystės sye.Akcijų parduota 110 po $5.00
Dėl pažiūrėjimo siunčiam tik tiems, kurie prisiunčia 10c.
Ksnsas — I laipsnio: kalėjimas
Okiahoma — Kalėjimas nedaugiau
Protokolo raštininkas
Krautuvės turtas .. $3,889.25
i tainėje, 2 vai. 45 min. po pietų,
nuo 10 ik; 21 metu: II laipsnio: ka 10 metu.
Adresuokit šitaip:
KARDAS”
8. Hudsono kooperacijos krau
lėjimas nuo 5 iki ’O metu.
Oregon — Kalėjimas nuo 1 iki 10 atsidarė posėdžiai.
Jonas Gabalis,
Ke-tucky — I laipsnio: kalėjima- -vt-’-’l.
•
1. Išrinkta komisija manua tuvės turtas.............. $1,700.00 : 59 Wexford st (rear),
149 Millbury St.
Worcešter, Mašs
nuo _ ik> 10 metu
p-rrcyj—— Kalėjimas iki 7 lams sutvarkyti.
Per savaitę Įplaukia $400.00
Brighton.
Mass.
Louis'ara — I la nsrio: mirtis ant
pinigais negaučiau $1000.00
Akcijų parduota 65 po $10.00
2. Pribuvo delegatai iš sexanT?’lnr*/ vi:: II laipsnio: kalėjimas r.e■Je ’cland — Kalėjimas nuo 1
9. Brightono daro apyvartos
čių ko-operacijų Massachusetts
dauciae 14 m?;n.
ma“’.
M-i-a
t
---- :
--per metus .............. $85,934.67
Carolina
Kalėjimas iki valstijos:
'•fj
b'Ie i-’’-- -n-.-,,, tj ’aips-; : ] a’Z-jima
\Vest Lynno, Monteilos.Camb- Akcijų parduota apie 250 po
r.um 1 i i ’O metu.
T>nk.ota — Kalėjimas nedauridge’iaus, Hyde Parko. Nor- $15.00.
Į0 metu.
Mary’snd — I laipsnio: kalėjimas I
Stato nuosavią krautuvę su
mm 3 iki JO metų.
Gardnerio,
Tennessee — Kalėjimas nuo 3 iki ’,voodo, Lowellio,
Massachusetts — I laipsnio: kalė 21 metų.
Hudscno. Brig'ntono, So. Bosto svetaine, vertės apie $25.000.00.
jimas r.uo 10 metu iki gvvai galvai:
Texas — Kalėjimas nuo 2 iki i
Kostumerių turi virš 600. Tu
no.
II laipsnio: kalėjimas nedaugiau 20 metu.
Dvspepsija ir Neviriaimas, Jakuti Negalės, Tulžingu
(Dėl stokos laikraštyje vietos ri dvejus išmokėtus 6 šeimynų
metu.
Utah — Kalėjimas nuo 1 iki 20
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemeroidai),
namus.
delegatų vardus išleidžiam. Rd.)
Michigan — I laipsnio: kalėjimas metu.
Vermont — Kalėjimas nedaugiau
10.
So.
Bostono,
šėrininkų
tu

Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
nedaugiau 20 metų: II laipsnio: ka
3. Rinkimas tos dienos komi
10 metu ir pinigais nedaugiau $1000.
lėjimas nedaugiau 15 metų.
ri 200 po $15.00.
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos
teto:
nominuota
kandidatai
ant
Virginia —• Kalėjimas nuo 1 iki
Minnesota — I laipsnio: kalėjimas
Apyvarta
1915
m.
$19.044.54
pirmininko
ir
balsuota
slaptu
namuose už labai mažą užmokesti.
10 metų arba daugiau; II laipsnio: 10 metų.
Kostumerių yra apie 400 ir
VVashington — Kalėjimas 5 me balsavimu.
kalėjimas nedaugiau 10 metų.
Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musą
Mississippi — I laipsnio: kalėjimas tai arba daugiau.
1. K. Baranauskas gavo 9 bal. dauguma jų nešėrininkai. Nuo
pasekmine-:'
metodą naminio gydymo tokiu smarkiu
Mest
Virginia
—
Kalėjimas
nuo
2
iki 25 metų: II laipsnio: kalėjimas
šimčio už išpirktus ta vorus kos2. V. Kudirka 6 balsus.
i
’
chronišku
ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodiiki 10 metų.
nuo 7 iki 15 metų.
tumeriams išmokėta $911.00.
3. J. Gabalis 6 bals.
M’isconsin — Kalėjimas nuo 1 iki
Missouri — I laipsnio: kalėjimas 5
iimas,
Odos
Ligos,
Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas,
Kadangi du antrieji ant vice Krautuvėn Įdėta $2,392.31.
metus arba daugiau; II lapsnio: kalė 15 metų.
Sukrekėsimo
Striktura,
Pūslės bei Inkstu Negalės
M’yoming — Kalėjimas nedaugiau pirmininko gavo vienodai balsų,
Krautuvės turtas $4,876.73.
jimas 2 metus arba daugiau.
ir
ligos
Lytižkai-šiapirno
organu, kurios vyrus taip
Montana: — I laipsnio: kalėjimas 14 metų.
11. Nutarta, kad Massachutai atsibuvo perbalsavimas ir
tankiafSteaukįna.
nuo 1 iki 15 metų; II laipsnio: kalė PLĖŠIMAS (ROBBERY):
gavo balsų: V. Kudirka 14 ir J. setts valstijos centrališkas "Są
jimas nedaugiau 5 metų.
Alabama
—
Kalėjimas
10
metų
ir
ryšis Kooperacijų’’ nebūtų pa
Gabalis 5.
Nebraska — I laipsnio: kalėjimas daugiau, arba mirtis ant kartuvių.
rroo 1 iki 10 metų.
Pagal daugumą balsų pasiliko naikintas ir kad kiekviena koo
Alaska — Kalėjimas nuo 1 iki 15
Nevada — I laipsnio: kalėjimas
pirmininku K. Baranauskas, vi- peracija, norinti priklausyti prie
nuo 1 iki 15 metų; II lapsnio: kalėji metų.
”Koop. Sąryšio,” turi mokėt
Arizona
—
Nedaugiau
kaip
5
me

ce-pirmininku
V. Kudirka.
mas nedaugiau 5 metų.
tai
kalėjimo.
New Hampshire — I laipsnio: ka
Jonas Gabalis viešu balsavi Įstojimo $2.00 ir mokesties Į
— Kalėjimas nuo 3 iki
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
lėjimas iki 25 metų: II laipsnio: ka 21 Arkansas
mu išrinktas nutarimų raštinin centro iždą kas metas po 50c.
metų.
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
lėjimas nedaugiau 15 metų.
nuo
kiekvieno
tūkstančio
dol.
California — Metai kalėjimo arba ku ir išrinktasis komitetas užė
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus,
New Jersey — I laipsnio: kalėji
savo apyvartos.
daugiau.
mė savo vietas.
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—
mas iki 7 metų ir $2.000.00 pinigais. ir Colorado
kalėjimas
nuo
3
iki
12. Išrinkta komisija iš 3 ypa
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
4. Skaitytas protokolas perei
New York — I laipsnio: kalėjimas 14 metų.
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai10 metų arba daugiau; II laipsnio:
Connecticut — Kalėjimas nedau to suvažiavimo "sąryšio koope tų, kuri parašys '"sąryšio koope
kata, stiprybė ir gyvingamas, j is turite tuojaus parsisiųsdinti
kalėjimans nedaugiau 10 metų.
racijų
”
Įstatų
projektą.
Konriracijų.’’ Protokolas vienbalsiai
7 metų.
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
North Carolina — I laipsnio: mir giau
Deleware — Kalėjimas iki 12 metų. priimtas.
sijon Įnėjo: 1. B. Kontrimas, 2.
negales.
Nesiųskite mums pinigų- ■siuskite tiktai savo
tis elektros kėdėj; II laipsnio: kalė
Florida — Kalėjimas iki 20 metų.
M. Balčiūnas, 3. J. Babilas. Nu
____________ var.l-i ir adresą aiškiai parašytu ant dykai duodamos knygos
5.
Buvo
priimami
raportai
ko

jimas nuo bile kiek metų iki gyvai
pančiu. netuviSkai kalbančiu vyru ir mo
Georgia — Kalėjimas nuo 4 iki
' kupeno, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus
galvai.
tete pasaulye.
Aš noriu, kad jie ciane
miteto ir komisijų: ”Ko-operaci- tarta, kad ta komisija perduotų
metų.
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
žinotų.
Kaipo teisi neg draugą ir geredari —
North Dakota — I laipsnio: kalėji 20 Idaho
savo nutarimus kiekvienai koo
jų
sąryšio
”
pirmininkas
Pėža
—
Kalėjimas
nuo
5
metų
iki
kad žinotų kas aš esu“kuoxni aš esu—ka aš
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
mas 10 metų arba daugiau: II laips gyvai galvai.
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
nepribuvo. Raporte vice-pirmi- peracijai apsvarstyt ne vėliau
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.
nio: kalėjimas nuo 5 iki 10 metų.
— Kalėjimas nuo 1 metų ninko A. Lakačauskio nepasiro mėnesio laiko nuo dienos susivakilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano
Ohio — I laipsnio: kalėjimas nuo ikiIllinois
paveikslo jus salite matyti, k: d aš užsiėmiau
gyvai galvai.
žiavimo.
5 iki 30 metu arba iki gyvos galvos;
medicinos praktikavimu per <
~!j. daucelj
DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
— Kalėjimas nuo 1 metų dė nieko naujo.
11 laipsnio: kalėjimas nuo 5 iki 10 ikiIndiana
metų. Mano plaukai dabar '
a balę delei
14
ir
pinigais
nedaugiau
$1000.00.
13.
Rinkimas
"sąryšio
Raporte
centrališko
sekreto

koopemano
ilsrų
metų
mokslo,
tirint,
:tj
ir
patini

metu.
Iowa — Kalėjimas nuo 10 iki 20 riaus M. Akelaičio pasirodė, jog racijos” centro komiteto,. NoParašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien.
mo. AŠ atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
Okiahoma — T laipsnio: kalėjimas
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.
nas* chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip
nuo 7 iki 20 metų; II laipsnio: kalė metų.
minuota
viešai,
o
rinkta
slaptu
So.
Bostono
kooperacija
buvo
Kansas — Kalėjimas nuo 10
sunkiai gydamas ir apie kurias kiti daktarai
jimas nuo 2 iki 7 metų.
padavusi centrui
sumanymą, balsavimu:
taip mažai žino. AS noriu, kad kiekvienas
21
metų.
Oregon — I laipsnio: kalėjimas
DR. J. RUSSELL PRICE Co., L HOl -9 So. Clinton St., Chicago, EI.
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
Kentucky
—
Kalėjimas
nuo
2
kad
kartu
susitarus
su
kitom
Ant
pirmininko:
1
A.
Lakanuo 3 iki 10 metų.
savo negales man atneštų. AŠ jiems teisin
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta
10
metų.
kooperacijom pirkti produktu ir čauskas 11 balsų, 2. B. Kontri
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu
Pennsylvania — I laipsnio: kalėji
paėta jūsų brangią medikališką knygą.
I.uoisianna — Kalėjimas nedau tam
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
mas iki 10 metų ir $1,000.00 pinigais. giau
pritarė
Cambridge
’
aus,
mas 4; 3. J. Gabalis 7. Pirmi
14 metų.
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
Rhode lsland — I laipsnio: kalėji | Meine — Kalėjimas bile kokiam Norvvoodo. Lynno ir Brightono ninku A. Lakačauskas, o vice- i
Vardas ir pavardl............
nešima viltie*.
mas nuo 5 metu iki gyvos galvos; laidui, nagai teisėjo nuožiūros.
kooperacijos.
pirmininku
—
J.
Gabalis.
Gatvė ir No.......... Ai......
II laipsnio; kalėjimas nedaugiau 10
Maryland — Kalėjimas nuo 3 iki
"Sąryšio Kooperacij’ ” k^mi- iĮ Ant sekretoriaus: 1. M. Bal
metų.
10 metų.
Miestas
Valstija
tetas turėjo vieną «•. v< iavimą čiūnas gavo 14 balsų; 2. J. Ja
So. Carolina — I laipsnio: kalėji
Massachusetts — Kalėjimas iki
dėl sušaukimo konfeitncijos.
niūnas 2; 3. B. Kontrimas 5.
mas nuo 5 metų gyvai galvai.
vos galvos.

!s Kazis Krauczunas,

Dr. Wm. A. Green

Dr. B. L. BERNARO

KELIAUJANTIS KRIAUCIUS

P

“KARDAS”

Protokolas

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAI.

M

KELEIVIS

8

VISOKIOS ŽINIOS Vietinės Žinios

Mirė.

__

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS !

Namuose po nr. 30 Broadužkietėjimas, skilvio
Rengia 60, 67 ir 71 kuopos L. S. S-gos S. P.
way pasimirė Marijona Gei
nemaliiuas.
sustiru‘čaitė, 45 metų amžiaus mer Subatoje, 17 Birželio-June, 1916 m.
9 sios kepenis ir toki
SĄJUNGININKAI IMA
Policija šaudo susirėmime gina.
simptomai, kaip lie
Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki nakties
GRAIKIJĄ NAGAN.
su streikieriais.
žuvio
aptraukimas,
apetito
netekimas,
abelnas neveiklumas,
Velionė buvusi karšta ka
CHARLES RIVER,
"Keleivyje" buvom jau
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
Tarp C'ambridge’aus poli-' talikė. Ji neprigulėjo prie CALEDONIA GROVE,
gančiu. Kodėl neimti
Spring Street, West Roxbury, Mass.
rašę, kad bulgarų kariumenė cijos ir streikuojančių na i jokių pašalpinių draugijų.
■
užėmė kelis fortus ant Grai mų statytojų utarninko ry Jinai buvo pilnai atsidavusi
Tai yra puikiausia vieta visoj Bostono apielinkėj: svetainė
randasi
ant
vandens
ir
viena
iš
didžiausių,
kur
gali
šokti
1000
porų.
kijos žemės. Šitą atsitikimą tą įvyko smarkus susirėmi kunigų politikos įtekmei,
Orkestrą bus viena iš geriausių, kuri griežš visokius šokius. Gražus
sąjungininkai tuojaus išaiš mas. Ant Massachusetts dėlto po mirties net vienuo
daržas su puikiais žolynais, kur galima bus žaisti visokius žaislus,
kino, kad Graikijos karalius, avė. tenai statomi nauji na lės rūbais parėdė. Tečiaus
taipgi ant upės randasi valtįs, kur galima pasiirstyt ant vandens.
kuris turi vedęs kaizerio se mai ir kilus statytojų strei jai mirus kunigai mažai atTodėl visi yra kviečiami ir visi busite užganėdinti. Saldus val
Balsam o
serį, leido bulgarams užimti kui darbas buvo jau senai į kreipia atydos. Mat sauso
giai ir šalti gėrimai bus suteikiami.
KOMITETAS.
(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti
tas tvirtoves dėlto, kad kai pertrauktas, bet 13 birželio nieks neklauso.
Vaduojantiems iš Bostono, reikia imti eleveitę South iki Forest
Sargas. PASARGA:
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
Hills, o iš ten paimt karą Charles River Bridge, ir nuvežš iki daržui. Iš Bostono
zeris to norėjo. Ir to užte keliatas italų atėjo dirbti, o
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro
5cen tiktai iki piknikui.
ko, kad sąjungininkai uždė policija atsistojo juos sau
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
Degtinė
užmušė
vaikę.
tų ant Graikijos geležinę sa got. Dasižinojo streikieriai
gaivina ligoni ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
Pereitoj subatoj Chelsea Didelis Išpardavimas Žemes Lotų.
vo ranką. Visų pirmiausia ir tuojaus subėgo mesti skenančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
jie pranešė Graikijos val bus iš darbo laukan. Polici ligonbutyje mirė nuo degti
nės
John
Nadler.
penkių
tariamas
moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bouką.
džiai, kad jie negali ja pasi ja liepė streikieriams atsi
Ant Overlook Haverhill, Mass.
metų
vaikas.
Jo
namai
yra
tikėti, nes ji aiškiai padeda traukti, bet tie nesitraukė.
Pilvu Skaudėjimas. ^urre M
in7:
ant Observatory Avė. ir Siher gat .
art Tiltona bokšto. Dideli
parašė mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa
jų priešininkui stiprinti sa Policija perpykus, kad jos po No. 86 Elm st., Chelsea. Žemė randasi
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo."
žemės lotai parsiduoda nuo $!>!> iki S.’.'.H* ir keletas augštesne kaina.
vo pozicijas. Tuo pasirem neklauso, išsitraukė lazdas Pėtnyčioj jis rado klazete
Pirkdami raistus, prašykite Severos vaistu ir būtinai reikalaukite, kad
paintę degtinės ir visą išgė Pardavimo dienos: Ketvergais, Petnyčiomis ir Subatomis
duotu .’ums tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekoa pardavinėja Severos Vaistus.
dami, jie pareikalavo, kad
—ir šoko streikierius vaikyti, rė. Degtinė ji užmušė.
Jeigu
jūsų ap'.iekorius neturėtų tu vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
PO piety
Brangias dovanas duodame už dyka atėjusiems ant vietos parda
mobilizuota Graikijos !ka-' Bešvaistant lazdomis, vie
kite
jų
tiesiog iš musų.
_____
vimo Lietuviai agentai Nedėldieniais būna visą dieną, kur aprodo lotus ir paaiš
riumenė butų tuojaus palei nam poliemonui buožė isslvW
F.
SEVERĄ
CO., Cedar Rcpids, Iowa
kina visus rekalinsus dalykus.
Namų statytojų daugiau
sta. Toliaus jie prašalino Sa- do iš rankos ir nulėkė i mi
Vietinis ofisas randasi po No. 175 Mashington St.
lonikos uosto graiku komen nią. Streikieriai pasigavę kaip 25 smulkių kontraktoMaynard Land Co. Providence, R J.
dantą, o jo vieton paskyrė buožę pradėjo tašyti pa rių darbininkai 12 birželio
sugrįžo
darban
po
trumpo
franeuzų generolą. Paskui kauši pačiam policmanui.
Geriausiai garsintis ”Keleiv yje,” nes nėra Amerikoje
sąjungininkai paskelbė lig- Policija ėmė šaudyt i orą. streiko. Jie reikalavo 371 _>c
II
laikinę Graikijos pakraščių .Tuo tarpu pribuvo daugiau už valandą paprastiems dar | “Keleivio” Skaitytojos.
miesto, kur "Keleivio" nebūtų.
RainkoliĮ
ir
Sinty
Dirbtini
bininkams
ir
42
1
L
»c
už
valan

blokodą. Visi graikų laivai 'policmanų ir streikierius iš
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR
Gerbiamieji:— kurią pre
Jų rei- • numerata pasibaigė malonė
Francuzijos ir Anglijos uos vaikė. o du vadu areštavo. dą amatninkams.
GERIAUSIA.
kalavimas
išpildyta.
kite atnaujinti, nes sulyg kratuose likos sulaikyti. Geres
Mes dirbame RAIKOTUS ir
SIITL’S. Vyriškus, Moteriškus ir
sos taisyklių priversti busim
niam Graikijos klausimo ap Bostono ir apielinkių sociaVaikams. Dirbame dėl KRAU
sulaikyt.
Taipgi
meldžiame
LSS. VI rajonas rengia pi
kalbėjimui Londonan atvy
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE
listiškų kuopų bendras
B
Geriausia
ir
savo
draugus
pakalbint
už

So. Bostone
NIAMS iš geriausios materijos (
kniką
ant
Liepos
15
d.,
Lawko vyriausis franeuzų kapiknikas.
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė
rence. Mass.
riumenės vadas gen. Žofras.
Materijas mes imame iš dide
rai darbininkišką laikraštį,
Lietuviška
ir apielinkėj
Kaip
rengėjai
skelbia,
ren

lių firmų ir daug ant karto, to
Apielinkės draugijos bei kuris prie kiekvienos progos
Graikijos parlamentas nusi giamas bendromis spėkomis
mes gaunam kur-kas pigiau
kuopos malonėkite nieko tą šventai gina darbininką rei dėl
gandęs jau paskelbė, kad
ir
geresnę
materiją, todėl galime
Bostono ir apielinkės mies diena nerengti.
kalus.
Gyduoles sutaisome
kurios tik pasaulyje
ir pigiau padaryt.
pusė graikų armijos jau pa tų
socialistiškų
kuopų
pikni

Lietuviai, kurie norite tik turėt
Mainydami adresą būtinai
5
----i-s
—
sr
----*
priimtos ir yra
ir
pnsiunciame
M.
M.
Plepis.
leidžiama. Sakoma, kad są kas gražioje vietoje CaledoSTIPRIUS IR GERUS RUBUS )
turit priduoti SENĄJĮ ir
vartojamos.
visokias,
LSS. VI raj. org. NAUJĄJĮ adresus. To nepa PIGIAI, visados kreipkitės pas
jungininkai projektuoja iš nia Grove. 17 birželio, bus
mus. Tolimesnieji per laišką; o
vyti Graikijos karalių su ri
darius, permainyt adreso nevietiniai ypatiškai.
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
Lietuvos Dukterų ir Sūnų galima. Mainant adresą užša jo šeimyno, kuri nesulai vienas didžiausių lietuviškų
Kriaučiams. Agentams ir Krau
piknikų, kokie kada Bostone draugija laikys savo mėnesi tenka parašyt atvirutę, nes
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
tuvininkams sampelius pakomai traukia tą sali Vokie buvo.
siunčiame dykai.
Tikimasi
daugybės
tas
pigiau
ir
parankiau.
(
tijos pusėn.
ni susirinkimą birželio 21,
Daugelis skaitytoją mainy (
Ypatingai geros šios gyduolės:
svečių net iš tolimesnių mie 7 vai. vakare. Lietuvių salė
Travlers
Raincot
Coampany
dami
adresą
arba
klausdami
stų. Rengėjų dedama pas
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e Tikra Lietuviška Trajanka 35c
G. A. Romanas, savininkas.
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
KITCHENER GALI BlTT tangos, kad piknikas butų je. Yra kas tai nepaprasto ko-nors, parašę laišką neužkli
(
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.00
kas
reikalinga
visiems
na

juoja
ir
prilipina
tik
už
lc.
;
3
Harrison
Avė.,
DAR GYVAS.
gražiausiu ir smagiausiu riams apsvarstyt.
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 50c
markę.
Persergime
visus,
kampas Essex St.
Į
Pamoda plaukams.............. 20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
Anglijoj yra viltis, kad liuoso laiko praleidimu, kad
kad
tokią
laišku
niekados
ne

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Vaikų ramintojas .............. 20c
Komitetas.
BOSTON,
MASS.
siustu. nes Amerikoj ar laiš
Nuo suirimo nervų .......... 1.00 Gvdu. nuo ”kornų” J5, 20 ir 25 •
kares ministeris Kitchener, sustiprinus draugų energiją
Bobro lašai ...................... 1.00 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
kas užlipytas ar neužlipytas.
kurio laivas buvo pereitoj tolesnei kovai už būvi.
Nuo saulės nudegimo __ _ 50c Proškos nuo nerviško galvos
Ateinanėioj
nedėlioj
salė

turi
būt
pridėta
markė
už
2c..
savaitėj paskandintas, gali Laike pikniko bus taipgi je po nr. 364 Washington st., kitaip tą laišką numeta arba 1
skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
75c
Gumas
nuo dantų gėlimo . . 10c
i
skanų
..............................
Įlaimėjimas
dovanos:
$12
būt dar gyvas. Skraiduolis
Ei, Vyrai, Visi Pas
reikia už jj primokėt adresa
Kraujo Valytojas.............. 1.00 Visokie kvepianti ir medikaBostone
bus
vienas
didžiau

"Hampshire,’ kuriuo jis vertės paveikslo. Kas turi
liški muilai .... 10, 15 ir 25c
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
YUDEIKO!
koncertų — grajįs 400 tui.
Nuo Reumatizmo .......... $1.00 Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
(
plaukė, žuvo tik 2 myli nuo ste tikietus paveikslo laimėji sių
Kel.” Administracija.
< Jis užlaiko gerą Restauracijų, (
Orkney salų. Dabar 12 iš mui, visi bukite, kad matu muzikantų. Sako, tikimasi
visokios rųšies Alaus, Degtinės
Perfumos visokių gėlių. 25c.. 50c.. 75c., $1.00. $2.00 ir daugiau.
į; W((
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
Vyno ir Cigarų.
sigelbėjusių žmonių vanduo savo akimis, kas paveikslą 10.000 publikos.
u
paslaptingų ir kitokių ligų.
u
išnešė prie krašto ir jie sa laimės.
v į/ Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas
Charles
River
upėj
CambKad ir butų tą dieną lie
ko matę, kad Kitchener at
|«
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
V
sisėdo valtin. Išviso nuleis tus, tai nereikia nusigąst, ridge’aus policija pereitoj
sąžiniškai patarnauta.
Pirmiausia ir parankiausia
KIEKVIENAM
subatoj
rado
nežinomo
žmo

nes
ten
yra
didtlė
svetainė,
vieta
lietuviams.
ta penkias ar šešias valtis,
JĮ) VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
išdalinimą mus apgarsini
bet ant jūrių buvo didelės kurioj galima linksmintis gaus kūną. Lavonas svėrė mų.Už Mes
U
?
B
3C4
ir
259
D
Streets
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru.
prisiusime
jums
ap

240 svarų, turėjo 6 pėdas u- garsinimus visai dykai ir užmo
vilnis ir jos likos išblašky taip-pat, kaip ir ant oro.
ĮĮ Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiusim
SO BOSTON, M4SS._ _
, gio ir galėjo būt apie 60 me kėsime po 50c. už kiekvieną par ■ iį|
j
jums ekspresu.
tos. Gali būt, kad jos žuvo,
duotą jūsų draugams, pažįstatų amžiaus.
mies arba bile kam.
Išdalyk
bet gali būt, kad prisiirė
Spėjmai nepamatuoti.
Telephone: Back B»y 420»>
10 apgarsinimų ant dienos j at
prie kokios neapgyventos Nesenai sustreikavus rub- ’
DAKTARAS
liekama nuo darbo laiką ir už
į! Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
salos, kurių apie Orkney sa siuviam. vienas lietuvis vai Šiomis dienomis buvo a- dirbk $20.00.
I
V
Atsi šaukit pas
(
lyną yra gana daug, ir lau kinas, J. R., pasiliko streik- reštuotas ir pastatytas po
Fr.
Matulaitis
(I
kia tenai pagalbos.
•
PROVIZORIUS
International Novelty
GYDO VISOKIAS LIGAS.
laužiauti. Ir daugumas So. -$40,000 kaucijos Harry A.
Jane,
kuris
tarnaudamas
PRITAIKO
AKINIUS.
Company,
Bostone pradėjo kalbėti, buk ęStoneham National Banko j
226 Broadway, Kampas c st. So. Boston, Mass.
VOKIEČIAI APIE
ji Valandos:
tas
streiklaužys
yra
liet,
so

1154 Lincoln Avė., Utica. N. Y.
KITCHENERĄ.
>
Nuo 1 iki 3 dieną.
cialistų 60-tos kuopos narys. išvogė apie $41,000 pinigu.
Į(
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Vokiečiai atsiliepė apie Minėtas asmuo pereitą žie
Kitchenerą su pagarba. Lai mą ateidavo pas socialistus
Bostono ir Maine geležin- Mokinkis sint Czebatus 419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421.
kraščiai pašventė daug vie ant diskusijų ir visados per- kelio valdyba pasiūlė savo
AVGŠTAS ALGAS I
i Netoli didžiojo miesto knygyno,
tos jo biografijai ir nuopel sistatvdavo save "beparty- darbininkams
daugiau l Hcs
Gražiausių Dainų ir Naujausių
BOSTON, MASS.
nams. Veik visa Vokietijos višku,” o kas tie yra "bepar- algOS.
Mat Jie pagrąsino : pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiš- Į
ar^a rašykite27)
spauda pripažįsta jį buvus tyviškieji,” tai aiškint jau Streiku.
EILIŲ KNYGA
--------------GOODYEAR
SHOE
SCHOOL,
gabiausiu Anglijos kariu- nereikia. Iš to jau aišku,
Vėlyvas ir Šlapias pa va- 14$ Court st..
Brockton. Mass.
menės organizatorium. Te kad jis nėra socialistas, bet
Uthnriszkas D-ra M. Zi
saris
padarė
farmeriams
čiaus vokiečių laikraščiai atbulai, jis yra iš "vidurinės
J Pirmenter St
M. ANDRIUšIUTe,
Boston, Yasi.
nesitiki, kad jo žuvimas sriovės” žmogus, toks-pat, Bostono apielinkėj $5,000,Visokias
ligas gy
000
nuostolių.
(Andrews)
daug permainytų Anglijos kaip ir jau žinomas "kal
dau pasekmintnaYLiT 'tcv '^'•a
e* !
MOTERIŠKŲ
RŪBŲ
SIUVĖJA.
Jsial. Ateikit ne
padėjimą ir kad vokiečiams vis.”
M. Stalioraitis.
šiok pas mane 1
Natalija Lee gavo iš F. J.
butų iš to kokia nors nautrepais į viršų tik
Connolly
$450
už
tai,
kad
ją
□eikit į aptieka:
<la. šovinistiški organai te- Nubaudė lietuvius fotogramano durys bal
Įkando
jo
šuva.
riaus nesigaili žuvusiam sa
tos arba telefoną
fistus.
I
duok o aš atesiu.
* K !Ot
vo priešui tulžies. Berlyno
So.
Bostono
teismas,
nu[
Pirmutinės
birželio
dieOfiso
valandos
I
4UCO
iOtO*
"Lokal Anzeiger,” "Tages
Nuo# iki 11 ryte
baudė
po
$10
du
lietuvių
f
onos
Bostone
labai
šaltos
ir
I
Zeitung” ir kiti užsipuola tografistu, Franą Laurinai-'
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
9 vakar*. Teleph. Richmond
ant jo, kaipo ant žiauraus ti ir Juozą Valeikį, "už da lietingos.
despoto. Jie nurodo, kad vi rymą nedėlioj nereikalingo
Pabrango jautiena mėsa.
sos Kitchenero karės buvo darbo.” Jiedu traukė nedė
Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų,
vedamos daugiausia prieš lioję fotografijas. Bet kada
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
Parsiduoda Sztoras
nuogus ir beginklius lauki cukernė dirba nedėliomis,
dcklamuot ant viešų susirinkimų.
nius, o burus jisai apgalėjęs tai policija nemato.
ČEVERYKŲ. DRAPANŲ IR
Mat
Knygoje trijų rųšių eilės:
vien tik marindamas juos turtingos kompanijos gali ir
GRAMAFONŲ.
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
TAUTIŠKOS.
ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Vieta
yra
apgyventa
Lietuviais
ir
badu.
"Tagliche Rund- šventadieniais daryti bizni, lenkais ir per 10 metų toje vietoje užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius
dabar, kada galim greičiau
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
schau” irgi neslepia savo ne tik bėdinam žmogui nevalia: yra tas storas. Biznis eina gerai. drabužius
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
apykantos, bet taipgi pripa jis turi eit bažnyčion, Tai Yra gera proga lietuviui, dviem arba Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
KAINA TIK 75 CENTAI.
vienam. Reikalaująs apie $2,500.
sokios mieros ir kainos prieinamos.
žįsta jam ir garbę. "Jis bu kapitalistų tvarka.
Atsikreipkit tuojaus šiuo adresu: 324 E STR., kampas Broadway.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — S 1.00.
vo garbingas priešas,” ra
L. Š.
(?)
SO. BOSTON. MASS.
28 Broadway.
So. Boston. Mass.
šo tas laikraštis. "Jis nie
SIELOS BALSAI
kados neatsilankė Vokieti Apie Bostoną deda minas.
:•
Šiomis dienomis kariškas
jon pagerbti musų mokslus
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
J. MATHUS j D-RIS ST. ARDRZEJEWSKI
Telefonas Dickinson 3996 MAmerikos
laivynas daro aarba kariškus manevrus.
DARBO VALANDAS.
Geriausias Lietuvio
Vienatinis lenkiškas
Jis niekad neištarė mums pie Bostoną bandymus su SALONAS IR RESTAURACIJA. j
Dr. Ignotas Stankus,
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
prielankaus žodžio ir niekad minomis. Keturiasdešimts
DANTŲ DAKTARAS.
Sveiki geriausios rųšies gėrimai ;
sia i siųst ”Money Orderiu,’’popierinius galima siųst tiesiog pa
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- į
12ieS.BrMJSt.PUiMpUaJa.
nenuduodavo mylįs mus. minų buvo pastatyta ir vėl
prastam konverte. užraiius aižkiai adresus savo ir "Keleivio” ir
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
lankus.
1
Nuo 9Iki lt rito
prilipyt už 2c. markę.
Jis neveidmainiavo. Ir jam išimta bėgyje dviejų valan
dedu naujus. Laiką gvarantuoju.
OFISO VALANDOS
.. 2 ., 4 popiet.
Parankiausia Lietuviška užeiga. ! į
„
1
S
vakaro
numirus mes atiduodam dų laiko. Sako, kad minos
Ištraukiu dantis be jokio skausmo
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
NEDELIOMIS ••
J.
MATHUS
jam už tai garbę. Jis buvo yra tikriausia pakraščių ap176 HARRISON AVE^ BOSTON.

Nevirškinimas

EVERA’S

S

Balsam of Life

s
g

Aptieka

I

J):
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1

I

$5.00

I

$

1

X Šidlauskas

-m.ww
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I

I

žiaurus, bet jis buvo vyras.” sauga nuo priešo.

342 Broadvav. So. Boaton. Maus.
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