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Metas XII

Rusai užėmė jau visą Bukoviną. Sąjungininkai pradeda visuotiną antpuoli
Prie Stochodo upės vokiečiai sulaikė caro spėkas ir paėmė 11,000 rusų, bet rusai vistiek nori prasimušti pirmyn ir kova verda
visu smarkumu. Nuo 3 iki 15 birželio rusai paėmė 172,000 austrų. Užėmę Bukoviną, dabar moskoliai pradeda veržtis per
Karpatus į Transylvaniją. Italai taipgi pradėjo prieš austrus ofensyvą ir 20 mylių frontu varo juos atgal. Francnzai pradėjo
atakuoti vokiečius Alzacijoje, o anglai šiaurės Frncijoje ir Flandruose. Kariškas ūpas visiškai apkvaišino Amerikos džingojistus.
Rusą ugnis panaši į
“Verduno pragarą”

Kare Suvienytų Valstijų
su

*

Kaip žinia, vokiečiai atėjo
"Kapitonas Boyd atidžiai
austrams į pagalbą ir vie
Kaip Meksikiečiai
tėmijo tą judėjimą. Kiek
noj vietoj prie Stochodo
vienam kareiviui iš tokio
upės rusus sulaikė. Bet tuo
sumušė amerikonus. dalyko gali būt aišku, kad
da vokiečiai nepasitenkino
tuojaus bus užpuolimas.
ir pradėjo daryti pašėlusius
"Keleivyje” buvom jau Meksikiečių generolas apsi
užpuolimus, norėdami nu
suko
ir
davęs
rankomis
sarasę, kad Meksikos liglaikivaryti rusus atgal. Apie tas
nis prezidentas Carranza viškiems koki tai ženklą nu
vokiečių pastangas dabar
prisiuntė Amerikos valdžiai straksėjo prie jų. Tuo papasakoja atvažiavę į Kijevą
’
čiu
laiku
iš
abiejų
meksikieVVashingtone notą, apreikš
ofic-ieriai. Jie sako, kad vi
damas, kad Amerikos ka- 'čių linijų galų sutarškėjo
sos vokiečių atakos tirpsta
i
kulkasvaidžiai.
Mes
buvom
riumenė Meksikoje nepriva
rusų artilerijos ugnyje. Ru
lo eiti toliau nė i pietus, nė pagauti raiti tarp dviejų
sai esą įsitaisę nepaprastai
Kapitonas Boyd
į vakarus, nė i mus; vie ugnių.
gerą artileriją, tokią artile
tuoj
krito.
Neužilgo
krito
nintelis atviras kelias jai
riją. kurios iki šiol da Rusi
lieka tiktai Į šiaurius, t. y. sužeistas i petį ir kapitonas
joj niekas nežinojo. Dide
i Morey.
atgal į Ameriką.
lės vokiečių rezervos, išpradžios taip drąsiai ir smar
Ir Meksikos karės depar "Lieutenantas Adair da
vė
mums
Įsakymą
nulipti
kiai šokusios atakomis, bu
tamentas Įsakė savo genero nuo arklių. Mes greitai nuvo atmestos atgal, taip kaip
lui Trevino toliaus ameri šokom.
Tuomet jis liepė
guminis sviedinys nuo ak
kiečių nebeleisti.
mums sugulti ant žemės ir
meninės sienos, ir dabar jau
Apie šitą Įsakymą meksi šaudyt į meksikiečius. Ka
nebeatakuoja, o tik ginasi.
kiečių generolas pranešė ge- žin katras iš musų nukirto
/
I Iprricc
Paimti rusų nelaisvėn vo
nerolui Pershingui, kuris gen. Gomezą. kuris buvo jau
kiečiai, kurie buvo pašaukti
vadovauja amerikiečių ka- prie pat savo eilių. Tuomet
I čionai iš Francuzijos fron
riumenę Meksikoj.
kulipka pataikė i musų lieuto, sako, kad rusų artileri
Nežiūrint tečiaus meksi tenantą
Adairą.
Abudu
jos ugnis prie Stochodo upės
kiečių perspėjimo, Ameri-i musų kapitonai buvo jau nevisai panaši į Verduno pra
kos kariumenė briovėsi Me-' gvvi.
Kulkasvaidžiai vis
garą.
ksikon vis gilyn ir nuėjo ga- dar dirbo. Kulipkos zvimbė
na toli nuo savo papėdės.
virš musų, kaip bitės.
PAĖMĖ 172,000 BELAIS-'
Pereitoj sąvaitėj, 22 bir "Ačiū lieutenanto Adairo
VIŲ J 12 DIENŲ.
želio dieną, būrys Amerikos Įsakymui mes išgelbėjom
Petrogradas praneša, kad
raitelių atsidūrė ties Carri- daug savo žmonių. Bet mu
Žemlapis parodo visą Meksiką, su kuria Suvienytos Valstijos ruošiasi i karę. Meksika turi 15,000,000
nuo
3 iki 15 birželio rusų
zal miestu, Chihuahua pro sų arkliai neturėjo tokios
gyventojų ir 4 kartus yra mažesnė už Suvienytas Valstijas.
generolo Brusilovo armija
vincijoj. Ir kada jie norėjo laimės. Kulipkos suvarstė
paėmė nelaisvėn 3350 ofiMILICIJA
ATSISAKO
Įneiti i tą miestą „jieškoti juos ir jie griuvo, kaip kad "VVashingtono valdžia da- AR LMS LIETUVIUS?
Sąjungininkai
daro
cierių ir 169,134 kareivius,
NUO PRISIEKOS.
Villo,” meksikiečiai juos ap kas staiga kirstų iš po jų ko įbar nusiuntė Meksikai aš- Tarp tamsių lietuvių, ku
arba
172,484 išviso. Be to
Massachusetts
valstijoj
rie
neskaito
laikraščių,
yra
supo ir prasidėjo šaudymas. jas. Kiti sužeisti ir spardo ; trią notą, reikalaudama,
visotiną
užpuolimą.
da
į
tą
patį laikotarpį rusai
įveik
trečia
dalis
milicijos
at

Katrie pirmutiniai atidarė mi stimpančių pradėjo stoti : kad paimti nelaisvėn ameri i tokia nuomonė, kad Amerišūvių ugnį, tikrai da neži piestu ir blaškytis. Žmonės, kiečiai butų tuojaus paliuo- ! ka ims ir lietuvius karėn su sisakė priimti prisieką, kuri Rusai užėmę visą Bukovi I paėmė 198 armotas, 550 kulnia, bet amerikiečiai, ku kurie juos laikė, darė ką tik ' suoti. Meksikai to neišpil- Meksika. Be to da kalbama, uždeda pareigą išbūti 3 me ną dabar pilasi i pietus, lin kasvaidžių, 189 prietaisas
riems pasisekė ištrukti da galėjo, bet daug arklių iš džius, Wilsono administra^ kad bankos jau pinigų ne- tus kariumenės tarnystėj ir kui Karpatų perėjimų, ir la bomboms mėtyt, 119 artile
gyviems, tvirtina, kad mek truko ir pabėgo.
Daug cija turbut jau paskelbs ka beišduoda. Visos tos kalbos 3 metus atsargoj. Atsisa bai gali būt, kad už kelių rijos dalių, 34 šviesasvaisikiečiai užpuolė juos „iš pa žmonių buvo užmušta ban rę, nes iki šiol oficialiai ka yra tuščios kalbos ir tikėti kiusieji teisinasi visaip: vie dienų jie Įsiveržę jau Tran- džius ir galybę kitokios ka
rinės medegos.
joms nereikia. Amerika da ni nenori pertraukti mokslo, svlvanijon.
salų” ir visai „netikėtai.”
dant vien tik arklius išgel rė da nebuvo paskelbta.
kiti
nenori
apleisti
biznio,
o
savo
milicijos
nevaro
prieNuo 15 birželio belaisvių
Štai kaip piešia tą muši bėt.
Pietų Amerika ir Euro
Tuo
pačiu
laiku
kituose
da
kiti
nenori
palikti...
mer

I
varta,
o
ką
jau
kalbėt
apie
skaičius
da daugiau padidėketuri pabėgę amerikiečių „Kada netekom arklių, pos sąjungininkų valstybės
frontuose
sąjungininkai
ir__
įjo, bet visos skaitlinės už
raiteliai:
mes likom be išėjimo. Mes daro viską, kad kilantį tarpi lietuvius, kurie nė prie mili gų. Tokiu budu daug regi■
gi
spaudžia
teutonus.
Italai
, pastarąsias dienas nesuvesmentų
pairo.
Pairo
ir
gen.
cijos
nėra
prisirašę,
nė
pi

”Mes traukėm pirmyn sudarėm tuščią keturkampi Meksikos ir Jungtinių Vals-i
į
pradėjo
smarkų
ofensyvą
ir
į tos i krūvą.
Sweetsero
komanda,
kuri
lietiškų
popierų
didžiuma
da
nuo pat seredos ryto iki pa ir be paliovos šaudėm i visas tijų gaisrą kaip nors užgesi-1
'
20
mylių
frontu
grūda
aus’
siekėm Carrizal miesto a- puses, iš kurių gulė ant mu nūs. Meksikos valdžia ka neturi. Pagalios gali būt, laike Lavvrence’o streiko bu ■ trus atgal. Austrai greitai
pielinkę.
Kapitonas Boyd sų meksikiečiai.
Paskui rės bijosi, nes supranta, kad : kad karės su Meksika da ir vo parodžiusi toki dideli į traukiasi, nes bijosi, kad ir PAMINKLAS KITCHENERIUI.
jojo musų koliumnos prie mes pradėjom po valiai Suvienytų Valstijų neįveiks, nebus, nes vis dar bandoma ; „patriotizmą” ir taip nar italai nepradėtų juos taip
siai
gynė
vėliavą
nuo
"vidu

susitaikyt
geruoju.
šakyje. Paskui ji sekė ka trauktis atgal.
Trauktis bet pastarosios jau nelabai
parlamentan įne
imti nelaisvėn, kaip rusai. štaAnglijos
rinių priešų.”
pitonas Morey, o paskui tą buvo labai sunku, nes turė nori taikytis.
sumanymas,
kad buvu
Ateina žinių, kad ir kito Prancūzai pradėjo ofen siam karės minist. KitcheneKAREIVIAI SKUBINAS
— lieutenantas Adair.
jom nešti su savim sužeis
se valstijose tas pat darosi. syvą Alzacijoj ir Vogėzuo- riui, kuris plaukdamas Ru
PAČIUOTIS.
„Miestelyje matėsi Meksi tuosius, o tuo tarpu meksi 70,000 KAREIVIŲ PRIEŠ
Paskelbus mobilizaciją, Marylande atsisakiusiems se, netoli Chapolette, sunai sijon likos ant jūrių nuskankos kareivių.
Kapitonas kiečiai nesiliovė šaudę Į
MEKSIKĄ
milicininkai pradėjo skubiai prikabino geltonus kaspinus kino vokiečių amunicijos dintaš; butų pasta^^I
Boyd nusiuntė vieną savo mus iš kulkasvaidžių. Pasi
žmonių su balta vėliava pa traukę i kalnus mes suga j Dabar Amerikos kariu-i pačuotis. Mergos važiuoja ir varinėjo gatvėmis kaipo stotis.
stybės lėšomis paminklas.
prašyt leidimo iškrėsti mies vom ketvertą arklių ir tuo ! menės vadas gen. Funston pulkais i stovyklas ir ant „išgamas,” bet tas nieko ne Anglų armija šiaurės iI
PASKANDINO RUSŲ
telį, ar nėra tenai banditų, jaus mes keturi buvom iš turi Meksikos pasienyje ir i lauko ima šliubą. Kita po- gelbėjo. Milicininkai neno Francuzijoj ir Flandruose
LAIVĄ SU 400
kurių mes jieškom. Meksi siųsti. Kiti musų kareiviai Meksikoje apie 40,000 ka- ' ra tik vieną naktį pergulėjo ri eit Meksikon ir gana. Tai smarkiai bombarduoja vo
ŽMONIŲ.
kiečių
pozicijas
ir
laukiama
O
tau
ir
patriotai.
O
„prepakiečių generolas Gomez da paliko kalnuose.’’
• reivių. bet už savaitės laiko, krūvoj ir turėjo skirtis. '
jinfanterijos
atakų.
■
redness
”
parodose
dalyvau

Juodoj juroj turkų mina
vė žodi, kad galim miestelin
Kiek šitam susirėmime kada pribus visų valstijų kapitalistų laikraščiai talpi
ja
šimtais
ir
tūkstančiais.
paskandino
pasažierinį ru
Įneiti.
na
tų
porų
paveikslus
ir
gė

buvo amerikiečių užmušta, milicija ir paliuosuos regu_______
ITALAI
PRADĖJO
MUŠTI
sų
laivą
„Merkury,
” ant ku”Pats Gomez išjojo pasi tikrai da nežinia. Laikraš liarę kariumenę, kuri dabar risi, kaip tai gražu, kaip pa
AUSTRUS.
KIEK
ATSIEINA
AMERI

, rio važiavo 550 žmonių. Ištikti kapitoną Boydą. Bov- čiai buvo paskelbę, kad kri saugoja rubežių, gen. Funs- triotiška. Koks apjakimas!
KAI KIVIRČAI SU
i
I
das tuomet liepė savo ka to 106 amerikiečių, bet vė tonas turės prieš Meksiką
Iš Romos pranešama, kad sigelbėjo tik 150.
MEKSIKA.
RUSIJOJ
4
PĖTNYČIOS
reiviams jot pirmyn. Tuo lesnės ir turbut teisingesnės jau apie 70.000 kareivių.
Trentinoje italai pradėjo
SĄVAITĖJ.
tarpu mes patėmijom, kad žinios sako, kad užmušta 43,
Užlaikymas Meksikoj nu I smarkų ofensyvą ir 20 my AMERIKOS LAKŪNAS
Laikraščiuose talpinami
UŽMUŠTAS FRAN
iš miestelio pradeda piltis o nelaisvėn paimta 17.
skelbimai, kad kariumenei1 Telegramos iš Petrogra- siųstų Amerikos kareivių lių frontu varo austrus at
CUZIJOJ.
Meksikos kareiviai ir skiesDėl šito mūšio Amerikoj reikia 26.500 arklių kavale- do praneša, kad durna priė- per tris mėnesius lėšavo tru gal. Austrai, paėmę daug
damiesi Į kairę ir dešinę for kilo didelis triukšmas. Lai rijai, 15,100 arklių artileri- mė Įstatymo sumanymą (bi putį daugiau kaip $100,000 i spėkų rusų frontan, negali
Prie Verduno likos už
mavosi į du sparnu. Tai bu kraščiai beveik nieko dau jai ir 24,000 mulų, už ku- lių), kuriuo draudžiama ke- kasdena, arba $10,000,000 su į dabar prieš italų spaudimą muštas amerikonų lakūnas
vo mūšio formacija. Iš pir giau ir nerašo, kaip tik apie riuos reikės užmokėt apie.turias dienas sąvaitėje val- viršum iš viso.
Iatsilaikyti ir italai jau atė- Victor E. Chapman. Pasku
| gyt mėsą. Tas parodo,
‘ kad‘
mutinio žvilgio mes pama šitą susirėmimą.
Europos $10,000,000.
Mobilizavus dabar milici įmė iš jų Gamberto, Melettę, tiniam orlaivių mūšyje jisai
tėm, kad jų A’ra mažiausia karė prieš šitą incidentą li Visus tuos pinigus turėsi ir Rusijoj jau striuka su ją, jos užlaikymas lėšuos a- Langoros kalną. Gailio, As- nušovė žemėn tris vokiečių
penki ant muš vieno.
ko jau tik menkniekis.
sudėti darbininkai.
maistu.
iago ir Cengio kalną.
Ipie $300,000 kas diena.
orlaivius.
I
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raidės visai baltos. Antgalviai sunkus, prie 10-to pointo teksto netinka. Nors ir
sakoma, kad mokslas gražu;
KAIP CHICAGIEČIAI PA mo nereikalauja, bet visgi
SITIKO SVEČIUS Iš
kada laikraštis gražiai padrytas, tai ir skaityt jį daug
LIETUVOS.
Mes buvom jau rašę, kad smagiau, ir kitam parodyt
Strinamieji musų svečiai iš malonu, ir žmogus greičiau
etųvos važiuoja Chicagon. jį užsirašys. Sąjunga turė
"Naujienose” dabar skai tų pasirūpint, kad ateityje
tom, kad svečiams priimti jos žurnale technika butų
Chicagos lietuviai darbinin geresnė, nes nuo to daug
kai įtaisė Unity Clube dide priuglės ir jo pasisekimas.
Kas dėl turinio, tai pir
lį pokilį. Vakaro vedėju bei
mas "Naujosios Gadynės”
toastininku buvo p. Kl. Jur-,
gelionis. Jisai supažindino numeris gana turtingas ir
susirinkusius su atvykusiais įvairus. Įžanginiam straip
svečiais ir paaiškino, kad —- snyje redaktorius, drg. Gri
”Chicagos lietuviai darbi gaitis, duoda šitokį apie
ninkai surengė pirmą tos rū žurnalą paaiškinimą:

Peržvalga.

šies pasitikimo pokilį. Tiesa,
chicagiečiai pasitiko jau ne
vieną svečią. Anie pasitiki
mai tečiaus daug kuo skyrėsi
nuo dabartinio.
Iki šiol at
lankiusius Chicagą svečius
pasitikdavo viršutinis musų
visuomenės sluogsnis, biznierija arba stačiai išsireiškiant
lietuviškoj i buržuazija.’ čia
gi susirinko vien proletarai,
atjaučiantįs vargą tokių jau
proletarų Lietuvoje, kentančių dėlei dabartinės karės.
Daugiau, šis pasitikimas yra
svarbus dar ir tuo, kad jie čia
pasitinka naujosios Lietuvos
atstovus, darbo ir pažangos
išreiškėjus.”

"Į šį pirmąjį 'Naujosios
Gadynės’ numerį daugelis
žmonių žiūrės, kaipo į paro
domąjį ir pagal jį stengsis nu
spręsti,

koks

bus

Lietuvių

Socialistų Sąjungos žurnalas.
Kadangi tečiaus šio numerio
sutvarkymą mes nevisai su
spėjome atlikti taip, kaip bu
vo musų norėta, tai jaučiamės
turį pareigą keletu žodžių pa
aiškinti, kokia mes stengsi
mės padaryti ’Naujają Gady
nę’ toliaus.
"Skaitytojai ras. kad LSS.
žurnale neapleista ir dailė, ši
žurnalo pusė tečiaus dar nė
ra pakankamai aprūpinta pir
mam numeryje.
Ateityje
Redakcija stengsis sutvarkyti
dalyką taip, kad 'Naujoje Ga
dynėje’ tilptų daugiau pavei
kslų ir kad šalę dailiosios li
teratūros ir poezijos pavyz
džių rastų joje vietos ir lite
ratūros kritika.”

■

šeštoko čekį ant $400.00 į mu
mes, užsiimdami tokiomis mi
sų sutvertą ’American Relief
sijomis, kaip apie dievą,
aniuolus, velnius, pragarą,
Fund for Lithuania War sufdūšią, panelę švenčiausią ir
ferers.’ ”
tam panašiai, galėsime dar
"Laisvė” vadina šitą ko
bininkams. tai tamsiajai mi mediją
”nauju skandalu
niai, suteikt klesinį susipra
tautininkų
šeimynoj” ir pri
timą? Ar kunigo Mockaus
duria:
misijos neužkenks mums pri
”Taip tai New Yorko šveneiti su savo agitacija prie tos
tatraicis
šeštokas suardė tau
tamsiosios minios, kad ją pa
tininkų fondo pienus. Kardi
traukus prie savęs?”
nolas Farley parodė tautinin
Bet ten pat F. Petrašiukų fondui špygą ir įsirašė į
nas praneša, kad Elizabethe
klerikalų fondą, prie kurio
priguli ir Chicagos arcivysprakalbas Mockui rengė pir
kupas Mundelein ir visa eilė
meiviškos draugijos, prie
vyskupų.
kurių prisidėjo ir vietos so
”Kasžin ką dabar sakys
cialistų kuopa. Mockus kal
tautininkai įklimpę į neišbren
bėjo temoj "Kodėl Rymo ka
damą liugyną? Jų padėji
mas stačiai skandališkas. Tik
talikai neapkenčia socialis
pamislykite:
kad šliupas ir
tų." Prakalbos pavyko ge
kompanija
turėtų
garbės at
rai ir negalima sakyti, kad
sisėsti už vieno stalo su Ol
jos neatneša naudos. Baig
šausko kompanija — reikėjo
damas kuopos sekretorius
vogtinai išgauti klerikališkų
pralotų pavardes ir pasipuoš
Petrašiunas sako:
ti
svetimom plunksnom”
”Be to, ką mes turime pa
sakyti, tai tą. kad mes pada
rėme didelį žingsnį kovoj su TAUTININKAI NORI DE
vietiniais klerikalais. Kitaip
PORTUOTI BULOTĄ.
mes, socialistai, negalėjom
Apie tai rašo "Naujieno
daryti, kaip tik eiti kartu su
pirmeiviška dalim žmonių ir se” p. Kl. Jurgelionis. Nu
duoti kartu klerikalams smū rodęs, kaip SLA. seime buvo
gį. Ir kad klerikalai butų la atmesta be svarstymo M.
biau sumušti, mes da vienas Šalčiaus rezoliucija prieš so
prakalbas nutarėme Mockui cialistų laikraščius, jis sako:
surengti.”
’Tndomus yra likimas dar
Iš viso to aišku tik tas,
vienos rezoliucijos, kurią su
kad visiems neįtiksi.
ultra-tautininkais buvo para
šęs p. M. šalčius. Tai buvo
NAUJA KOMEDIJA TAU išreiškiamas papeikimas A.
Bulotai už neva paniekinimą
TININKŲ TARPE.
Amerikos pilietybės, už neva
įžeidimą kaikurių (Yčo, Ka
Paskutinėmis dienomis
ružos) asmenų, ir buvo, rods,
musų tautininkų politikos
patariama SLA. kuopoms ne
dirvoje pasirodė Įdomių rekviesti Bulotos į kalbėtojus.
veliacijų.
Pasirodė, kad
Po ta rezoliucija buvo pasira
šę apie porą dešimčių tauti
tautininkai turi suorganiza
ninkų, o tarp jų buvo pasira
vę New Yorko apygardoj
šęs
ir Dr. Graičiunas.”
"American Lithuanian Re-

Paskui jo pakviesti kalbė
jo iš eilės L.Š.F. pirminin
kas Gugis, Žemaitė, pp. Bu
lotienė ir Bulota. Svečiams
susirinkusieji smarkiai plo
jo. Ponas Bulota savo kal
boj išreiškęs pasitenkinimą ii Gi apie "Naujosios Gady
svetingu priėmimu ir pa- I nės” pakraipą redaktorius
briežęs, kad jam ypač ma sako nesą reikalo daug kal
lonu, kad juos čia pasitinka bėti, nes —
lief Fund” ir tylomis renka
darbo žmonės, tokie pat,
"Ją leidžia Lietuvių Sociali tarp amerikonų aukas. Ty
kaip ir anie, kurių reikalais
stų Sąjunga, todėl ji turi būt lomis renka dėlto, kad, ma
vedama mokslinio tarptauti į tyt, neparanku buvo pa
jis čia atvykęs. Išreiškus p.
nio socializmo dvasioje ir kar t skelbti to komiteto sąstatą.
Bulotai viltį, kad jų misija
tu sutikime su Lietuvių So
ras pirmeiviškoj Chicagos
LC* nviiunią,
komitetą, mat, uivma
Įneina
cialistų Sąjungos, taigi ir vi tĮ tą
lietuvių visuomenėj parėmi
sos šios šalies Socialistų Par tokie vvrai, kaip Kauno vy
mą, susirinkusieji patvirti
caro
tijos, programų ir nutarimais. skupas Karevičius,
Kaipo teorijos laikraščiui, jai "burdingierius” kun. Damb
no tai triukšmingais aplodinetiek rūpės skleisti miniose rauskas ir "oberpolicmeiste.smentais.
organizacijos nuosprendžius
Paskui kalbėjo drg. Gri
ir agituoti už juos, kiek gvil ris" Alšauskas, o tarpe jų fi
gaitis, "Naujienų” redakto
denti kilančius socialistų ju gūruojąs d-ras Šliupas ir
rius. Jisai pažymėjo, kad—
dėjime klausimus, arba ska d-ras Basanavičius.
"atvykimas gerb. svečių
tinti organizacijos narius prie
Tą susekė vienas klerika
mums, amerikiečiams, turi tū
tokio gvildenimo.”
lų
laikraštis. Ir klausykit,
lą istorišką reikšmę. Gerb.
Apie
mokslinį
socializmą
kaip musų tautininkai lais
svečių atvykimas, sako kalbė
tojas, dar labiau pagilino plai- "Naujosios Gadynės” redak vamaniai tuos klerikalų ly
šą tarpe pažangiojo ir atža- torius sako taip:
derius tituluoja:
I

Bet Graičiunas yra didelis
plepalas. Jis ėmė ir išplepė
jo tos rezoliucijos tikslą:

dirbtuvių, pagalios neturi
savo maisto — visa tai atskirų kapitalistų rankose ir
viską reikia iš jų pirkti,
Kaip matot, praktikuot so
cializmą kokioj nors atski
roj dirbtuvėj negalima, pa
kol da nesocializuota bent
didesnė dalis visos išdirbys
tės, turtų šaltiniai ir susinė
simo keliai, taip kaip negali
ma vaikščiot per upę, pakol
nepastatytas tiltas.
Tečiaus nereikia manyti,
kad socialistai, reikalauda
mi panaikinimo privatinės
nuosavybės, reikalauja at
imti iš žmonių namus, ra
kandus ir kiekvieną dalykė
lį. Kas privatinės nuosavy
bės panaikinimą taip su
pranta, tas nesupranta so
cialistų reikalavimo. Nes
socialistai reikalauja, kad
iš privatinių rankų butų at
imti tiktai tokie dalykai, be
kurių visuomenė negali gy
venti. Prie tokių dalykų
pirguli: žemė, gamtos turtų
šaltiniai, susinešimo keliai,
fabrikos ir t.t.
Nes jeigu
vienas valdo visą žemę, vi
suomenė palieka be maisto;
jei vienas kontroliuoja ka
syklas, visuomenė palieka
be anglies ir geležies. Visai
kitaip yra su namais. Jei
"Keleivis” pasistatė sau na
mą, tas visai nepadaro tokių
sąlygų, kurios neleistų "At
eičiai" ar kam kitam iš savo
uždarbio
namą
pasistatyti.
m*l •
1
j *•
.Tikimės, kad šito paaiskimmo musų kaimynei pa
kaks.

nimo.
Visur ir visados
prieš turtų naikinimą, ypač
tokį beprotišką naikinimą
koks yra varomas visose pa
triotiškose karėse, socialis
tai protestuoja kuoenergiškiausia. Protestuoja dėl to,
kad žino, jog turtai yra įgijami tik tai per sunkų triū
są ir kad be turtų žmonės
negali būt laimingi. Socia
listai tik reikalauja tokios
tvarkos, kad turtai prigulė
tų patiems žmonėms, o ne
kompanijoms ar pavieniams
kapitalistams.
"Ateitis” sako, kad toks
reikalavimas, tai lazda su
dviem galais.
Kada socia
listai užsimoja vienu galu
ant kapitalistų, tai kitu ga
lu galima ir socialistams
užvežti, nes ir jie elgiasi
taip kaip kapitalistai, kada
stengiasi įgyti nuosavybę.
Žinoma, norint užvažiuoti,
užvažiuoti galima bile kam.
Ir ant socialistų lazdos pila
si iš visų pusių. Bet tas da
nereiškia, kad
socialistų
mokslas negeras. Juk vi
siems yra žinoma ta teisybė,
kad obelis daugiausia būna
apdaužyta lazdomis visuo
met ta, ant kurios auga ge
riausi obuoliai. Taigi visai
bereikalo "Ateitis” čia rodo
socialistams "kitą lazdos ga
lą." Po teisybei, tai tas "ga
las" geriau pritiktų pačiai
musų kaimynei (tik mel
džiam neįsižeisti
jeigu
ji
vi ’
• ),
jy J
vxtov* J*
nemato tarp socialistų ir kapitalistų skirtumo vien tik
dėl to, kad vienas-kitas so
cialistas įsitaiso nuosavų
namą. Tuo tarpu gi tas
skirtumas toks didelis, jog
reikėtų turėti užpakalyje
savo akis, kad jo nematyti.

•*!

-j

•

Apsiginklavimo Lėšos.

■'Pasirašęs po rezoliucija
"Keleivyje” jau rašėm,
prieš Bulotą, jis su džiaugs
kad Jungtinių Valstijų premu visiems pasakojo, kad |
jam dabar nebereiksią depor kiekvienas žmogus turėtų zldePtas v'lkonas užtvirti
tuoti Bulotos, nes jeigu da sau padoru narna ir kaip?0 įstatymą, reikalaujanti,
bar seimas priimsiąs tą rezo
<r»ro«ni gyvenimą,
<rv?pnima. ko Kad sa-u-oi
įes arnuja
butą
geresnį
i ZXo ...
* 1padiliuciją, tai jis ją tik pasiusiąs galima
kapitalistų
šeimininkavi- .-ntf į1 “
■ram7’
į VVashingtoną. ir Bulota bu
E
bes
laiku
ir
261,
oOO
Kares
siąs deportuotas seimo nuta
•
metu. Taipgi padidinama
rimu. To jau net aršiausieji mas
Jeigu
socialistas
daro
įr laivynas. Laivyno paditautininkai pabūgo. Rezoliu
yy
cija tapo paglemžta ir niekad šiandien "biznį” tokiu pat dinimui skiriama 270 milinepasirodė seimui.”
budu, kaip kapitalistai, tai jonų dolerių. Valstybės faM

Taigi jei kas nors pana
šaus atsitiktų, tai žinosime
kur jieškoti priežasčių.

jis daro taip ne dėlto, kad brikai ginklams gaminti skijam tokia "biznio’ darymo riama 20 milijonų dolerių,
metodą patiktų, bet stačiai
t
os žinios
Tos
žinios Amerikos
Amerikos nainaidelto, kad gyvendamas kavisuomenę, apkvaišintą
L.D.L.D. LEIS VEIKALĄ pitalistiškam surėdyme ki
gareivinio Amerikos lietuvių
buržuazinės spaudos patrio
"Po moksliniu socializmu
His Eminence Francis Ka
~WAR—WHAT FOR?” taip daryti negali. Todėl tiškais hipnotizmas, rodos,
elemento.
šiandien juoaišmes suprantame tą idėjų sis
revičius, Bishop of Roman
kiausia pasirodė, kurie esą
temą, kurią sutvėrė neužmir
L.D.L.D. Pildomasis Ko sakyti, kad praktikoj "Ke nei kiek nebaugina. Atsi
Cath. Diocese. Kovno, Russia.
tikrieji pirmeiviai, o kurie —
štini darbininkų klesos moky
”Most Rev. A. Dombraus- mitetas praneša "Kovoj” leivis" socializmo teorijos randa nemaža dalis ir dar
atžagareiviai. Jeigu iki šiol
tojai Karolis Marksas ir Fre
kas. Prelate, Editor of 'Drau nutaręs išleisti šįmet Kir- nepripažįsta, nes stato sa bininkų, kurie nesurištomis
tūli ’musų broliai’ dar dangs
derikas Engelsas. Į jų raš
gija,’ Kovno, Russia.
patricko veikalą "War — vo spaustuvę, yra di rankomis ir nežvangindami
tėsi pirmeivystės skraiste, tai
tus mes nežiūrime, kaip ti
”
Most
Rev.
A.
MasuleviWhat for?” Vertimą lie džiausia nesąmonė. "Ke savo pančiais eina gatvėmis
dabar jie pasirodo esą tyriau
kintis krikščionis į Bibliją,
czius, Prelate, Kovno Russia.
sio kraujo atžagareiviai. Ko
bet meb juos skaitome turtin
”High Rev. K. Olszevski, tuvių kalboj perka iš p. Ra leivis” stato spaustuvę dėl susitelkę su savo pavergė
va tarpe tų dviejų pasaulių
giausiu pamokinimo šalti
Deacon of Rom. Cath. Semi- čkausko. Kaina — 60c už to, kad be jos negali apsieit. jais, kad tuomi pridėjus sa
nesiliauja; atžagareiviškasai
niu.”
narv, Kovno, Russia ir t.t.” puslapį spaudos. Vertimas Bet ir kapitalistai taip aiš vo balsą prie reikalavimo
pasaulis jei įmanytų, darytų
Straipsnių
"Naujoje
Ga

viską, kad išnaikinus tą sau
Tečiaus klerikalų laikraš atsieis daugiau kaip $100.00. kinasi, sako "Ateitis,” tai apsiginkluoti. Buržuazijos
kame gi čia skirtumas? spauda nekalba, kiek lėšuogręsiantį pirmeiviško pasau dynėje” yra daug ir gerų. tis, kuris išvilko visa tai į
lio pavojų. Pirmeiviškasai gi Skaitymo yra 62 puslapiai. aikštę, mano, kad tie kuni
Skirtumas čia tame, kad ka ja tas apsiginklavimas; vipasaulis neprivalo leist už- Administratorius drg. Kurpitalistai šitokią dalykų į suomenė, ypač pavergtoji
viešpataut
atžagareiviams. kulis rašo, kad "N. G.” turi gai prie tautininkų komite
to visai nepriguli, kad tauti
Jo uždavinys — prašalint sau
”Ateitis" vis dar ginčijasi tvarką stengiasi palaikyti, o jos dalis, nemąsto, kad lėšų
nuo kelio ta pažangos trukdv- jau netoli 2,000 skaitytojų. ninkai skelbia jų vardus dėl privatinės nuosavybės. mes prieš ją kovojam. Mes našta kranuama daugiausia
Netikėtai žurnalo prisiėję dėlto, kad amerikiečiai ge
toją.”
Ji vis dar nesupranta, ar ir biznj darydami visados ant darbininkiškos nugaros,
Paskui kalbėję da adv. spausdinti 5,000, nes 2,000 riau jų komitetu pasitikėtų. gal tik nenori suprasti, ko reikalaujam, kad tokia biz-j
biz-į Nepagalvojama, kad kieknio
darymo
sistema
butų'
vienas
tų ”apsiginklaviBrinza, drg. Dundulienė, užsisakė agentai, o 500 rei Jis rašo:
dėl socialistai, kurie skelbia
kią
kompletams
atidėti.
Pir

panaikinta.
Mes
norim,
i
Imui” skiriamų šimtų milijo
Davidonis, -Jurgelionienė ir
"Mums rodosi, kad musų privatinės nuosavybės panore1
tautiečiai-laisvamaniai.
kad
tuomi
rūpintųsi
pati
vi

P. Galskis.
Entuziazmas mo numerio išleidimas atsi
nų dolerių reiškia padaugi
,
... naikinimą, nepradeda to
darni amerikonams parodyti.
suomenė. Štai, kame skir nimą mokesčių (taxų), ko
buvęs labai didelis ir "Nau ėjo apie $500. Nesvietiškai ii jog
jie išvieno darbuojasi su ; naikinimo nuo savęs. 81tumas tarp socialistų "biz kius turėsime sumokėti į
jienų” korespondentas išrei i popiera dabar pabrangus,
vyskupais
ir kunigais, o ne- tam atsitikime ji rodo pirsvien
tik
už
popiera
užmokė

škia viltį, kad gerb. svečių
galėdami savo tarpan Įrašyti ’ tu į "Keleivio” namą ir sa- nierių” (svetimženkliuose) valstybės kasą.
misija Chicagoj turės dide ta $206.
Amerikos kunigų, su kuriais ko: Žiūrėkit "Keleivis” kal- ir kapitalistų biznierių (be
Pažvelgkime, kaip Ameri
neina.
nesidarbuoja išvien, c° J ba apie privatinės nuosavy svetimženklių).
lį pasisekimą.
kos imperijalistai ir militakuriuos priešingai vis žemina
SAKO, MOCKAUS PRA
Bet kodėl tad nepradėti ristai krauna vis didesnius
bės
panaikinimą,
o
tuo
tarir ignoruoja. įrašė anuos Eu-i
"NAUJOJI GADYNĖ.”
KALBOS NENAUDIN
ropos pralotus savo tarpan, Pu Statosi sau namą. Argi pirma nuo savęs ? klausia' jr didesnius mokesčius ant
Kodėl, padėkim
padėkim:! šalies
šalies gyventojų,
gyventojų, kad
kacf iš
iš tų
tų
kad jų vardais savo Komitetą tas ne prieštarauja jo teori- "Ateitis." Kodėl,
Pirmą numerį "Naujosios
GOS.
pagražinti.
ir
jam
priduoti
jai?
"Keleivis” nepradeda prak-! mokesčių sudarius lėšas apGadynės” jau gavom. Rei
autoritetą, nesiklausdami ju,
a.-x_
Iki
šiol
veik
visi
korespon

tikuoti
socializmo savo ' siginklavimui, kuris ankskia pasakyti, kad akies žur
ar jie to norės, ar ne. CianoŠitą dalyką mes buvom
dentai,
kurie
tik
rašė
apie
čiau ar vėliaus turės privenalas prie savęs netraukia.
rėta savo nuogumą pridengti sąvo kaimynei trumpai pa- spaustuvėj?
i
onK
Ir« 4- o
kun.
Mockaus
prakalbas,
ra

Mes
jau
anuosyk
pašasti šalį prie katastrofos,
svetimais neužpelnytais ru- aiškinę, bet ji vis nuduoda
Visų pirmiausia, nevykęs
bais.”
to nesuprantanti ir vis tvir- kėm, kad socializmas yra
Prieš dvidešimtį metų
viršelių papuošimas. Ant- šė, kad jis kalba gerai ir
kad
kur
tik
jis
kalbėjo
po
Bet to da negana. Nega-! tina, kad "namo statymas tam tikra visuomenės tvar astuonių metų laikotarpiu,
galvis taip suraizgiotas, kad
žmogus, nežinodamas ką jis kelis vakarus, kas vakaras na musų tautininkams "pa- neveda prie nuosavybės pa ka ir todėl jo negalima prak. t. y. nuo 1890 iki 1898 metų,
turi reikšti, niekados iš jo tenai susirinkdavo vis dides garsėjusio” Alšausko vardo, naikinimo.” Ji net išleidžia tikuoti tenai, kur nėra tos kariumenės užlaikymo lėšos
Aišku, Jiems norėjos da ir stambes žodį "privatinės,” taip kad tvarkos, taip-pat kaip nega Jungtinėse Valst. siekda
neišskaitys, kad tai "Nau nis būrys žmonių.
joji Gadynė."
Nepatinka kad jo prakalbos žmonėms nių žuvų Į savo bučĮ pa iš jos kalbos galima supras lima plaukti, kur nėra van vo 5D/4 milijono dolerių me
mums ir pats piešinėlis. Vi patinka. Bet tūlas Rygos traukti. Todėl jų pirminin ti, jog socialistai nori panai dens. Bet "Ateitis" karto tams. Po karei su Ispanija
duryje viršelių, iš už hori Milionas iš New Kensingto- kas parašė New Yorko kar kinti abelnai visokią nuosa ja savo. Ji sako,'kodėl "Ke militarizmo reikalams vals
zonto išeina didelis saulės no, Pa., mano, kad tos pra dinolui. Bet minėtasai kle vybę, išpustyti visus turtus. leivis” nepasidalija su savo tybė išmoka beveik šimtą
netimnecfleeimf nertine
penkis ir niipuskritulys.
Prieš jį stovi kalbos neatneša jokios nau rikalų laikraštis sako, kad—
Jeigu socialistai ištikrujų darbininkais namu. Turim'1 aštuonesdešimt
pasakyti,
kad
"Keleivis
”
sę
milijono
dolerių
metams.
rankas iškėlęs žmogus; ant dos. "Laisvės” N r. 49 jis
”Kardinolas — tai ne žvir butų tokie bepročiai, tai
blis, nesidavė ant pelų pagau "Ateities” pastaba, kad "na nors ir šį vakar gatavas pa ($134,000,000 metams dau
rankų dar kabo galai su rašo taip:
ti: apturėjęs tokį laišką, kar mų statymas neveda prie sidalyti, jeign tuo butų gali giau negu prieš karę išmo
"Galbūt, kad tie draugai,
traukyto retežio. Tai visas
dinolas
Farley prisiuntė tą
kurie
išgirdo
Mockaus
pra

Tas pasidaugini
piešinys. Pati mintis gana
panaikinimo,” ma įvykinti socializmą. Bet kėdavo.)
laišką savo areivyskupijos ku% nuosavybės
kalbas, ypatiškai ir likosi už
graži, bet paveikslas negra
nigui šeštokui, melsdamas butų vietoj. Bet gi ištikru ištikrujų gi nuo to niekas mas valstybės išlaidų mili
ganėdinti, bet mes privalome
žus. Kaž-ko stoka. Simbopaaiškinti jam, kas per vienas jų socialistai nėra
pažvelgti į platesnę minią,
____ idiotai, i neatsimainytų,
_ _ tik "Kelei- tarizmo reikalams nuo 1898
tas
komitetas,
kuris
jį
išrin

kuri
dar
yra
tamsi,
kuri
netu

las be dvasios.
ginčytis du
gal būt turėtų sustoti iki 1910 metų jau viršijo
"Ateitis" gali
i
ko
savo
vice-prezidentu.
Pa

ri
mažiausio
klesinio
susipra

metu, o neprirodys, kad mo- ėjęs, nes jis neturi savo po- valstybės skolas 158 milijo
Su spauda dar blogiau.
aiškinus kunigui šeštokui,
timo, kuri neturi supratimo
nais dolerių; viršija Jungti
Spauda stačiai gadina sko
kame dalykas, kardinolas nu kslinio socializmo skelbėjai pieros fabrikų, neturi mašiapie politikos ir ekonomijos
lų. Vietomis juodylo už šių dienų surėdymą ir tuomet tarė ant to laiško nieko neat reikalauja ar buvo kada- nų išdirbystės, neturi ang- nių Valstijų visas kitas šasakyti, prisiųsdamas ant kun. nors reikalavę turtų naiki- lies kasyklų, neturi juodylo lies išlaidas. Už tą pinigų
pas mus kils klausimas: ar
krauta net stora, o vietomis

Vis da nesupranta.
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sumą (158 milijonus) galima buvo pagerinti visus šalies vandeninius kelius, taip
labai reikalingus transportacijai; galima buvo atau
ginti 56 milijonus akrų iš
naikinto miško ir įtaisyti irrigacijos (laistymo) siste
mą dėl pagerinimo laukų.
Kiek gi naudos butų galėju
si atnešti kraštui ta 158 mi
lijonų dolerių suma, išleista
traukyje 8 metų militarizmo
reikalams!
Bet tos sumos toli gražu
neužtenka. Nuo 1910 metų
iki 1916 metų militarizmui
išlaidos pasitrigubino; šie
met vien paskirta 290 mili
jonų dolerių tolesniam besiginklavimui.
Iki karės su Ispanija
Jungtinės Amerikos Valsti
jos išleisdavo militarizmo
reikalams 5114 milijono do
lerių metams, dabar išlai
dos tam tikslui sieks 500 mi
lijonų! O kiek-gi kraštui
nuostolio atgabena atitrau
kimas nuo darbo ramybės
laiku 211 tūkstančių sveikų
vyrų, kurie turi mokintis
naikinimo ir žudymo profe
sijos? Milijonus dolerių ka
pitalistiškoji valstybė išeik
voja kasmet patrakėlių žai
smei.
Budavoja plienines
tvirtoves ir gamina sprogs
tančias pragaro jiegas, kad
tas tvirtoves į skeveldras
suskaldžius. Budavoja plie
ninius laivus, kad juos pas
kui jūrių bedugnėn nuskan
dinus. Maitina tūkstantines
dykaduonių minias, kad jas
kada nors karėj išskerdus.
Ir visa tai vadinasi patrioti
zmu. Kokiems biesams to
ji patrakėlių žaismė reika
linga?
Tegul valstybė nors pusę
militarizmui išeikvojamų pi
nigų sunaudoja kovai su
džiova, kuri kasmet čia pra
ryja virš 160 tūkstančių
žmonių, o kiek gi už savo
gyvastį dėkingųjų kraštui
galima butų tuomi pagamin
ti! Kad nors dalį tų pini
gų skirti senelių ir našlaičių
prieglaudos namams įsteig
ti, ažuot kad išeikvojus tvir
tovių budavojimui, o kaip
galima butų padidinti mili
jonuose širdžių meilę tėvy
nės, kurią visuomet tie žmo
nės butų pasiryžę ginti!
Anglijos militarizmas ir lai
vynas juk 1776 metais kri
to po kojų Amerikos koloni
stų, kuomet šie pastarieji
ėjo kovon vedami laisvės ir
savistovumo meilės.
Ginklavimasis ir dėlei to
ant visuomenės kraunamos
vis sunkesnės mokesčių naš
tos būtinai turi privesti ša
lį prie katastrofos. Niekam
jau nereikia to aiškinti, kad
Europos valstybių besiginklavimas pagamino šių dienų
kare. Besiginklavimas vie
nos valstybės spiria kitą
valstybę tą patį daryti ir abi
jas skatina kuogreičiausiai
viena kitą užpulti.
Tai indomųs faktai. Bet į
tuos faktus valdančiosios
klesos aptemdintos visuo
menės plačiausios minios
nepajiegia sąmoningai pa
žvelgti. Plačiųjų minių tam
sumas leidžia šalį valdan
tiems kapitalistams naikin
ti šalies gerbūvį, apiplėšinėti visuomenę jos pačios žu
dymui. Kapitalistų leidžia- •
mi laikraščiai įkalba nemąs
tantiems žmonėms, kad ap
siginklavimas
reikalingas
ramybės reikalams; kad so
cialistai tą bjaurų melą mu
ša savo teisybės argumen
tais, už tai valdančioji klesa juos persekioja ir per sa
vo agentus — kunigiją vi
saip bjaurioja. Bet gyveni
mo bėgis stato faktus, o tik
renybė savo skaudžia rykš
te pertikrina ir nemąstan
čias minias.
J. B. S.

Socialistai vis prikaišioja
kunigams, kam jie laiko jau
nas gaspadines.
Na, o gal socialistai norė
tų, kad kunigai vietoj jaunų
merginų nigerius laikytų?

__

K E L E I V 1 S

Už pagarsinimus nei redakcila. nei administracija neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigą apgarsini
mus netikėti ir pinigą nesiųsti
nepersitikrinus jąją žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir
U negudrią žmonių pinigą vi
liojimas.

KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y.
Drgo Kapsuko prakalbos.
Brooklyniečiai turėjo pro
gą išgirsti gyvą balsą dar
bininkų vadovo drg. V. Ka
psuko. Jis čia puikių pra
kalbų pasakė.
Prakalbas
surengė L.S.S. 19 kuopa.
Drg. V. Kapsukas pirmoj
savo prakalboj kalbėjo apie
Europinę karę ir ką ji duos.
Gyvais faktais nurodinėjo,
ką jau karė yra atnešus.
Jis pažymi, kad pirma karės
Anglijoje negalima buvo ir
sapnuoti, kad bus draudžia
ma prakalbos laikyti ir už
prakalbas į kalėjimą orato
rius kimš. Dabar tas yra.
Jau keli darbininkų draugai
nuteisti net po kelis metus
j katorgą.
Tas yra netik
Anglijoj, bet ir Francuzijoj.
Austrijoj, Vokietijoj, Rusi
joj ir kitur. Negana to, kad
reakcija siaučia su visu pa
šėlimu, bet ir gyvenimo
produktai veik visur dvigu
bai pabrango, kuomet dar
bininkų algos tos pačios, o
kitur net numuštos.
Abelnai, drg. V. Kapsu
kas daug naujo ir mums dar
negirdėto papasakojo. Už
tai publika su didžiausia
atida klausės, nes viską aiš
kina gyvais nuotikiais, kas
jam pačiam teko matyt. Prie
to drg. V. Kapsukas turi
puikią iškalbą ir nuosekliai
viską išvedžioja.
Antra prakalba buvo dau
giau pašvęsta apie Lietuvą.
Gerokai buvo apsistojęs apie
tą šaukiamą "vienybę’* Lie
tuvos žmonių.
Jis nurodė,
jog tos vienybės, be skirtu
mo klesų, nebuvo, nėra ir
būti negali, nes patįs skir
tingi reikalai darbininkų su
buržuazija tą vienybę ardo.
Taipgi plačiai kalbėjo apie
klausimą, kur butų geriau
Lietuvai — po vokiečių val
džia, ar Rusijbs? Jo nuo
monė,
darbininkų klesai,
kaip po viena valdžia, taip
ir po kita, nebus piragai.
Darbininkai tik per kovą ga
li ką-nors sau geresnio iško
voti.
Karės baisiausios išlaidos,
kaip vienos valstybės, taip
ir kitos, apvers darbininkų
klesą visokiais specijališkais
mokesčiais, kad apmokėjus
procentus už paskolas ir pa
čią skolą.
Drg. V. Kapsukas tiki,
kad ši karė ir jos suteikti
darbininkų klesai vargai,
atvers liaudžiai akis. Jis
mano, kad po karei, greit ar
vėliau, bet darbininkiškas
judėjimas turės daug susti
prėti. Jis nurodinėja, jog
Rusijoj galima tikėtis, kad
gali kilti revoliucija dar ka
rei nepasibaigus, nes darbi
ninkų judėjimas, netik ne
sumažėjo. bet dar smarkyn
eina, nors reakcija su viso
mis galybėmis siaučia.
Po prakalbų, kaip pirmo
se, taip ir antrose, buvo už
duodami klausimai. Į klau
simus kalbėtojas puikiai at
sakinėjo. Tarpe klausimų
buvo užklausta apie Belgi
jos social-patriotus ir apie
adbudavojimą Lietuvos. V.
Kapsukas pasmerkia socialpatriotus, kaip kitų valsty
bių, taip ir Belgijos. Ypa
tingai Vanderveldę, kad pa
miršo apie Internacionalo
užduotis, bet stojo valdžios
ministerijon "tėvynės” gin
ti.
Apie atbudavojimą Lietu
vos plačiai aiškino, jog jos
adbudavoti jokiu budu ne

bus galima, apie kokį tauti
ninkai ir klerikalai svajoja,
nes pastatyti tuos visus ma
žažemius darbininkus ant
kojų, kaip jie kad buvo pir
ma karės, reikia milijonų.
Drg. V. Kapsuko prakalbą
lankė ta publika, kuri nori
išgirsti ką-nors rimto, pa
mokinančio.
O jo kalba
kaip tik tokia ir buvo.
Per pirmas prakalbas bu
vo renkamos aukos Lietuvos
Socialdemokratų Partijai.
Aukų surinkta $10 su cen
tais.
Bedalis Vaclovas.

WATERBURY, CONN.
žmonių tamsumas, tai pa
matas visam piktui
Šio kapitalistiško visuo
menės gyvenimo surėdymo
pamatu yra plačiųjų minių
tamsumas.
Draugijinėj
tvarkoj, stovinčioj ant prin
cipų: tas teisingas, kas ga
lingas, gudrus išnaudotojas
laikomas pagarboj, gi pai
kas išnaudojamasai visuo
met ras tik kitų pašaipą, o
ne užuojautą. Kaipgi negal
būt geistinas visokiems ap
gavikams plačių minių tam
sumas T Žmonių tamsumas
geistinas kunigams, geisti
nas teisėjams, geistinas ka
pitalistams ir smuklinin
kams.
Čia dabar žmonėms dir
bant visas dienas ir dau
giau uždirbant ir spekulia
cija dėlei išnaudojimo jų
daug sparčiau varoma. Ypač smuklėse kazirininkai
darbuojasi.
Birželio 17 d. vienoj smu
klėj prie Bank gatvės apie
12 vai. nakčia kilo tikra eu
ropinė karė. Sako, pradėjo
ją smuklininkas, kuris savo
kostumeriui apskaldė ant
ausius. Po 12-tai išvarius
visus iš smuklės, šie gatvėje
pradėjo tikrą karę. Pada
rius aniuolams sargams ata
ką ant kariaujančiųjų, mu
sų Bank street, arba kaip
Čia .vadina—Brooklynas,tik
rai pavirto į Verduną. Po
licija nuveikė musų karžy
gius ir sugrudo į savo veži
mus pirm negu pašaukti ugnagesiai pribuvo į mūšio
vietą. Policijos ir ugnagesių skambalų garsai, arklių
ir ratų bildesis, ugnagesių
inžinų šniokštimas ir dūmai
besimaišantieji su dulkėmis,
peštynės sceną darė da bai
sesne.
Suimtuosius nugabenta
belangėn ir ten kruvinus pe
štukus suvaryta be ceremo
nijų kai gyvulių bandą, šeriant lazdomis tuos, kurie
nesiskubino išpildyt ganyto
jų įsakymą.
Ir taip, smuklininkas pai
ma pusę pinigų už padary
mą žmonių bepročiais, pas
kui teismas paima kitą pusę
už pernakvidinimą belangė
je. Ir vargšai vėl eina dirbtuvėn apraišiotomis galvo
mis, kad uždirbti ir vėl pa
našiems dalykams savo už
darbį atiduoti.
Kasgi tų vargšų-tamsunų
pasigaili ? Ir ar verti jie pa
sigalėjimo, jeigu jie patįs
savęs nesigaili?
W. Z.
*
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Birž. 17 Scoville fabrikoj
iš Juliaus Bunanauskio kišeniaus dingo 70 dol. Mat vai
kinas ateidamas dirbti pasi
ėmė su savim. Persivilkęs į
darbines drapanas, čystas
pasidėjo kaip paprastai į
tam-tikras drapanoms pasi
dėti spintaites.
Matomai
užrakinęs paliko durelėse
raktuką, nes jį paskui rado
ant skrynelės viršaus. Pini
gai iš kišeniaus paimta.
Rodos, kad pinigai pragaiš, nes nieks nematė, kaip
vagilius paėmė.
Kamgi tiek pinigų su sa
vim nešioties.
Argi nėra
bankų, kad pasidėjus saugion vieton.
Pav. krasos
bankon. šitas atsitikimas
turėtų pamokint visus, ku
rie mėgsta nešioties savo
uždarbį kišeniuose.

J. žemaitis.

BROOKLYN, N. Y.
EAST ARLINGTON, VT.
čių balso, kad paduoti kal
LEWISTON, ME.
Romos auklėtiniai.
Nežinėliai nežinėlius moki bėtojui klausimus, bet kurgi Ekskursijos. .Grikšto pra
tau
vyčiai
duos
balsą.
Gir

Kur neeisi, nevažiuosi, vi
na.
kalbos.
di, čia ne balsavimas, kad
sur rasi Romos vergų. Taip
Birželio 18 d. čia buvo
davinėti kam balsus.
Šitaip mulkina tamsias
minias kunigijos pakalikai,
o tamsioji minia staugia
veršio entuzijazmo apimta.

vietinės vyčių kuopos su
rengtos prakalbos. Kalbėjo
Šv. Juozapo sąjungos sekre
torius J. Ramanauskas ir
"kolegijos studentas.” Kal
P. Pempė.
bėjo kaip pagerinti darbi
ninkų būvis. Tema svarbi
THROOP, PA.
ir klausimą išrišti užtekti
nai jau yra žinių ir faktų žmonės pradeda susiprasti.
net ir šiek-tiek apsiskaičiu Nesant čionai neapykan
Romos
siam darbininkui. Tečiaus tos platintojaus,
vyčių oratoriai kalbėjo tik agento, tarpe musų brolių
apie šnapsą ir aiskrymą, čionai sutikimas stovi ne
kuo, matomai, vyčiai dau prasčiausiai. Lietuvių čia
giausiai ir rūpinasi.
Kaip randasi apie 150; turi tris
galima pagerinti darbininkų draugijas, kuriose nevaržo
būvis, tai kuniginės politi ma žmonių sąžinė. Laikra
kos pakalikas sako, jog tik ščių čionai ateina daugiau
tikėjimas gali tatai padary siai "Keleivio" ir "Laisvės."
ti. Matomai tasai mokyto Bet nesant čia daugiau ap
jas taip šnekėdamas mano, sišvietusių žmonių, kurie
kad klausosi vien nežinėliai, pavadovautų, musų progre
o tokiems galima ir storiau sas mažais žingsneliais žen
Galima pasi
siai meluoti—jie tikės ir ku gia pirmyn.
džiaugti
nors
tuo,
kad ne at
nigams puikus biznis. Bet
gal.
Throopiečiam
vertėtų
kas benl kiek savo praeitį
žino, kas žiuri į gyvenimo surengti vienas-kitas pra
faktus, tas supranta, jog kalbas. Pasekmių butų ga
nieks kitas, kaip tik krikš lima laukti gana gerų. Žmo
čioniškas tikėjimas lietu nių susiprantančių čia turi
vius pavertė vergais, išnai me. tik reikėtų juos pasta
kino meilės, brolybės ir liuo- tyti ant tvirtesnių pamatų.
Šiomis dienomis čia buvo
sybės branginimą; žmonių
vestuvės
Alfonso Ambrozo
širdis pripildė neapykanta,
dvasią užmušė vergišku pa su p-le Genovaite šukliute.
sidavimu likimui ir be Juozui Kutai padavus su
pročių svajonei apie užgra- manymą parinkti aukų nu
binį gyvenimą. Tatai ir leido kentėjusiems nuo karės, su
netikinčiai kunigijai ir po sirinkusieji svečiai mielai
nijai plačias tikinčiųjų mi tam pritarė ir suaukavo
nias pavergt ir, pavertus jas $6.65. Aukos pasiųsta kar
į ganomų gaivalų bandas, iš tu su aukavusiųjų vardais
naudoti savo pelnui.
Tai L.Š. Fondo finansų sekre
mat kaip švento Juozapo są toriui T. L. Dunduliui.
Pereitais metais vietos
junga rūpinasi darbininkų
lietuvių
draugystės surengė
būvio pagerinimu, piršdama
jiems krikščionišką tikėji bendrą balių, kuris davė 70
dolerių pelno. Pelnas pa
mą.
Tikėjimo idealas: mirus skirta L š. Fondo kason.
turėti dangaus karalystę, Vadinas, apie pusantro šim
gi darbininkų idealas — tu to čianykščių lietuvių jau
rėti čia ant žemės laisvę, nuo karės nukentėjusių pa
užtikrintą pragyvenimą ir šalpai suaukavo $76.65. Tai
aprūpintą reikalingais gy gražus žingsnis. Throopievenimui daiktais būvį. Ti čiai verti pagarbos.
Darbai anglių kasyklose
kėjimo idealas yra kaip tik
čia
eina gerai.
Pasirodo
priešginybė darbininkiškam
darbininkų
trukumas.
idealui, nes ne žemišku bū
"Keleivio" skaitytojas.
viu liepia rupinties, bet tuo
mi, ko niekas niekad nesu
CLEVELAND, OHIO.
lauks — t. y. gerovės, džiauVasaros sezonui atėjus.
smų ir liuosybės kapuose.
Taigi jėzuitiškos politikos Užstojus karštoms vasa
propagatoriai jeigu nėsa ros dienoms, musų socialistų
veidmainiais, tai tikrai yra darbavimasis kiek apsistos.
nežinėliais-ignorantais. To Kad kiek sustiprinus svei
kiems geriau zakristijonaut, katą, naikinama dirbtuvėse
o ne darbininkiškus klausi ir tvankiame miesto ore L.S.
S. 3 kuopa tariasi daryti iš
mus išrišti.
Antru atveju kalbėjo apie važiavimus šventadieniais į
Pirmas išvažiavi
vyčius. Girdi, lietuviški vy girias.
čiai pralenkė ir anglus; su mas įvyks, rodos, 4 dieną lie
tvėrė ratelį "bolėms grajin- pos. Kuopos išrinktoji tuo
ti,” ir anglai, girdi, negali tikslu komisija veikia, kad
su jais susidėti. Sunku ir surengus tai dienai socialis
suprasti, ką tokie išvadžioji tų pikniką. Komisija rūpi
mai reiškia. Jeigu ameriko nasi gaut netik vietą, parū
niška žaismė ”Base-ball” pinti užkandžius ir nesvai
taip kapitalistiškos spaudos ginančius gėrimus, bet taip
augštai keliama, tai tik dėl gi net du nepaprastu kalbė
to, kad tai spekuliacija kaip toju.
ir arklių lenktynės. Iš tos Iki šiol liet, socialistų tre
spekuliacijos daroma biznis, čia kuopa neturėjo da pik
išnaudojant
apkvailintas nikų ar išvažiavimų, šis
minias vėplių. Bet kad lie rengiamas išvažiavimas, tie
tuviški "beis-bolininkai" au- są sakant, nėra pirmas, bet
gščiau stovėtų už išsilavinu socialistų lietuvių — tai pir
sius tam-tikrų organizacijų mas. Klerikalai paprastai
narius-lošėjus, tai panašiai tyčiodavosi iš socialistų, kad
tvirtinti turbut gali tik ig- jie negali surengti piknikų,
norantas net ir žinojime tos nes žmonės socialistams ne
žaismės, kurią taip svarbia simpatizuoja, tai, girdi, so
jis skaito.
cialistai ir bijosi "skylės."
Jeigu šv. Juozapo sąjun Kiek ta jų nuomonė teisin
gos narių idealu daroma ga, parodys šitas socialistų
taipgi ir žaismė "base-ball" rengiamas
išvažiavimas.
— tai jau nei aiškinti nerei Užtenka atsiminti socialistų
kia, kaip klerikalams rupi ir klerikalų rengiamas pra
darbininkų klausimas ir jų kalbas, ar kad ir balius, kad
būvio pagerinimas.
spręsti, kam daugiau žmo
Bet eikime toliaus. Gir nės simpatizuoja.
di, vyčiai Lietuvą iš numi Išvažiavimus socialistai
rusių prikelia ! Džiaugkis rengia ne dėlto, kad pasi
ir linksmikis nelaimingoji gerti, kaip klerikalai, ne dėl
Lietuva! Amerikos smuk to, kad pinigiškai pasipel
lės pilnos tavo didvyrių, gin nius, kaip kitos draugystės,
kluotų buteliais, apkibusio bet dėlto, kad ir išvažiavi
mis akimis ir apsvaigintais muose mato dvasinę naudą
protais.
Gerėkis lietuvių — artimesnį susipažinimą
tauta tuo savo garbingu su
žmonėmis, parodant
vardu, kokį tau pagamina jiems, kuo yra socialistai, ir
lietuviški vyčiai!
paskleidžiant tarp žmonių
Atsirado žmonių prašan socializmo mokslą.
S.Š.S.

__

Kas mums rašoma.

VVoonsocket, N.Y.— Kaip
Birželio 18 d. buvo pa ,ir čia randasi jų keliatas tu- jau buvau rašęs, kad čia su
rengtas išvažiavimas dviejų jzinų; per du tūkstančiu streikavo American WrinS.L.A. kuopų į Maple Grove metų romiški agentai neiš gle Co. darbininkai, reika

parką. Paprastai pas brooklyniečius yra priimta laike
išvažiavimo turėti ir kokįnors programą. Buvo gar
sinta ir šių kuopų, kad kal
bės pp. V. K. Račkauskas,
Strimaitis, Sirvydas ir dai
nuos "Harmonijos" choras.
Bet kažin-kodėl visa to ne
buvo, kas buvo garsinta.
Reikia pažymėti, jog šis
išvažiavimas nebuvo taip
skaitlingas, kaip moterų iš
važiavimas.
Pas moteris
publikos buvo susirinkę apie
400, o pas tautiečius apie
150. Ir tai, jeigu ne sočiaiistai-aidiečiai, tai visai bu
tų buvę tik saujalė. Iš to
matos, jog visuomenė tau
tiečiams nesimpatizuoja. Ir
nedyvai! Brooklvno publi
ka jau atskiria gerą nuo
blogo. Ji tautiečių prakal
bų nenori klausyti, nes jau
gerai yra patyrus, jog tokie
kalbėtojai, kaip Sirvydas,
nieko gero žmonėms negali
pasakyti, tik kartoja pa
prastą, pasenusią pasaką
apie socialitų "prastumą."
Todėl ir šį kartą nevažia
vo į garsinamą išvažiavimą,
bet nuvažiavo ten, kur ar
čiau ir parankiau. Turbut
todėl ir prakalbų nepradėjo,
kad žmonių nedaug buvo.
Negaliu praleisti nepažy
mėjęs, jog buvo atmaršavęs
ir vyčių pulkas iš "Glandel”
girios, kur visa jų armija
stovėjo. Šie pusėtinai apsi
šarvavę, vakare
pradėjo
"manėbrus” daryti, šokinė
dami vienas ant kito, armo
nikas į bumas susidėję
griežt ir "dainuoti.” Sako,
kad tai "glauniausia" Brooklyno vyčių armija—atletai,
kurie moka "nacipočkach"
"prisiadušką" maršuoti. Iš
tos pačios "slaunios" armi
jos nekurie vyčiai atsižymė
jo ir Broadway "lančiuje."
Kaip suėjo, tai rodos viesu
lą suužė.
»

*
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mokino juos civilizuotiškai
ir žmoniškai elgtis su sau
nepatinkamais žmonėmis.
Niekas neužsiima daugiau
tokiais darbais, kaip tie "se
ktų” palaikytojai; niekas
tiek purvų ant šviesos pla
tintojų nedrabsto, kaip tie
šikšnosparniai, kurie švie
sumoj bijosi pasirodyti.
Tik paimkite miglotą jų
laikraštį "Darbininką” ir
pamatysite, kiek ten purvų
prikrėsta, ypač "Darbininko” No. 109.
Jackaus ir
kun. Dūdos kampelyje; kaip
ten juodinama E. Arlingtono socialistai.
Jus, šmeižtų rašytojai,
kur ir kada matėt vietinius
socialistus nepadoriai elgianties? Meldžiame nuro
dyti?
Jūsų darbus čia pat nuro
dysiu. Kas skundė airišių
kunigui dvi ypatas: socialis
tą ir ne-socialistą, nuėjusius
airių bažnyčion pasiklausyt
kun. Kemėšio pamokslo; ti
kėjotės, kad airys kunigas
išmes iš bažnyčios tas dvi
ypatas.
Kas skundžia kėdžių dirb
tuvės bosams laisvos dva
sios ypatas?
Kas braižo
"nemorališkas” karikatūras
kėdžių dirbtuvėj ant sienų
su parašais ’ "Keleivio” re
daktorius," "socialistų mo
tina,” "socialistas” ir daug
kitų? Kas šmeižė ir tebešmeižia gyvavusį L L Ra
telį? Jus katalikai!
Jus
tamsos palaikytojai viršminėtais darbais užsiimat. Ir
kur jūsų, katalikai, dora,
kur žmoniškumas, kur jūsų
aštuontas Dievo prisaky
mas : "nekalbėk neteisiai
prieš artimą savo”
Viską praradot, likotės
vien tik vergai Romos agen
tų.
S. Pašulnietis.

laudami pakėlimo algos 15
nuoš. ir sutrumpinimo dar
bo valandų 2 valandomis }
sąvaitę. Streikas laimėta;
darbininkai gavo pakėlimą
10% ir sutrumpinimą 2 vai.
į sąvaitę darbo valandų.
Bet ištikrujų rimtai dalykan pažvelgus, tuo laimėji
mu da negalima daug džiaugties, išskiriant tą sutrum
pinimą sau darbo valandų.
Darbininkams sustreika
vus kompanija paleido dar
ban šnipus,
šie sutraukė
visus "neištikimuosius” į
juodą listą. Sugrįžus dar
ban, prasidėjo persekioji
mas daeinantis iki tokio lai
psnio, kad darbininkas ne
geistinas kompanijai pats
priverstas butų pamesti dar
bą. Toks kapitalistų pasiliuosavimas nuo visų kovo
tojų už darbininkų reikalus
jiems sekasi, nes darbinin
kai permenkai organizuoti
ir vis vergiškai nuolankauja
savo išnaudotojams.
Taip dalykams stovint, nė
ra didelės abejonės, jog dar
bininkų laimėjimus kompa
nija netrukus vėl atsiims.
Darbininkai, susipraskime!
St. No viekas.

Calumet, Mich.— čia va

rio kasyklose dirba apie 15
tūkstančių žmonių. Išnau
dojimas nežmoniškas. Prie
darbo tankiai sužeidžia ir
užmuša.
Sužeistiems gydyti yra čia
ligonbutis.
Aš sakyčiau,
kad tai greičiau bus bučernė. Sužeidė kas sau ranką
ar koją, gabena ligonbutin,
ten tuoj sužeistą dalį atkir
to ir atlikta!
Kas iš kitur atvažiuoja ir
pradeda dirbti, tuoj meta ir
važuoja kitur, nes darbas
sunkus ir pavojingas. Bet
daugelis žmonelių čia turi
vargti, kaip kompanijos ver
Faktiški Patėnijinai.
gai, pririšti skola bei nedaMainierio sūnūsKUOMET tu, darbininke, tekliais.
balsuoji už kapitalistų par
tijų kandidatus, tai atmink,
Bronx, N. Y.— Kiek at
mielas broli, kad nepyktai ir menu, prieš porą metų čia
nepiktžodžiautai, kada tau jokio lietuvių judėjimo nesi
paprašius duonos — duos matė. Dabar tik metai lai
šalto, sunkaus švino.
Ne ko, kaip čia gyvuoja L. Sū
pamiršk !
nų ir Dukterų draugija, o
jau
Bronxo lietuviai padarė
KUOMET tu, broli, būda
gana didelį žingsnį pirmyn.
mas darbininkų klesos na
Draugija dažnai rengia pra
riu, o laike balsavimų statai
kalbas, pasilinksminimo va
kryžiuką už demokratų, ar
karus ir t.t., budindamas
republikonų kandidatus, tai
brolius iš snudurio.
veidmainio dovana turi pri
Liepos 5 d. čia įvyks mi
gulėti tau.
nėtos draugijos surengtos
KUOMET darbininkas prakalbos kun. M. X. Moc
balsuoja už kapitalistų par kui. Kalbės Casino svetai
tijų kandidatus, tai tuo pa nėj po nr. 705 Courtland av.
V. Zdanis.
čiu laiku jis balsuoja už pa
laikymą karių, vergijos, val
gių, ir daugelio kitokių civi West Lynn, Mass.— "Ke
lizaciją stabdančių pikty leivio” No. 23 kokis tai Žmo
bių.
gus rašo korespondenciją apie "lietuvių kulturingumą.”
KUOMET aš buvau nuė Man įstabu, kad Žmogus
jęs į socialistų parengtas taip kiaurai permato musų
prakalbas, tai kalbėtojas ai visuomenės ydas. Man ro
škino, jog karės yra nerei dosi, jei jau tiek gali — tai
kalingos. Jos, girdi, ardo darbuokis, brolau, padėk
civilizaciją. Kad tu kur su- prašalinti nedorumą.
marmėtum, misliju sau. Ir
Jis, matyt, turi ant manęs
kaip karė gali naikint civi koki norint piktumą, ypatišlizaciją, jai jos dar ir su Dio ką, kad jau antru kartu ma
geno žiburiu jieškant nera nęs neužmiršta. Man rodo
si.
si, su manim nėra jokio blo
go. Jus darbuokitės, o aš su
KUOMET socializmo prie mielu noru padėsiu. Bet
šai socializmą vadina tik kad taip veikti, kaip veikiau
svajone, tai man norėtųsi ži kiek laiko atgal — aš nega
noti, kuomi jie vadina kapi liu. Laikas neleidžia.
talizmą ?
Lipčius.

Nuo tūlo laiko L. Grigštas
čia pradėjo laikyti savo
"spyčius” ant kampo Grand
ir Roebling gatvių. Kuomet
pradėjo savo "spyčius" sa
kyti, tai socialistų nešmeižė,
bet sakydavo: "Už teisybę
tik socialistų ir I.W.W. va
dovai sodinami į kalėjimus
ir šaudomi.” Bet 17 d. bir
želio jau klausau, spjaudo
ugnia ant socialistų, jų lai
kraščių ir paties socializmo.
Nedėlia atgal jam socializ
mas ir uniizmas buvo išga
nymas, o šiandien jau nie
kai. Žmonės klauso ir kal
bas: "Vistiek tam žmoge
liui neviskas namie.
Kas
pereitą subatą buvo geras,
tas dabar tik svajonė."
Toliaus jis kalba išsijuo
sęs, norėdamas darodyti,
kad ir inžinieriai mažai
kuom skirias nuo kapitalis
tų. Bet iš publikos pasigir
do balsas: "Tai ir Grikštas,
pagal jo išvedimą, yra toks
pat netikęs kaip ir kapitalis
tas, nes ir jis nuolat girias,
kad turi inžinieriaus popieras."
Žmonės pasileido juoktis.
Jis matomai išgirdo ir už
kokios minutos vėl pradeda
girti inžinierius, sakyda
mas :
"Tegul darbininkai
ką nors padaro be inžinie
riaus. Jie nei tilto nepada
rys, nei namo nepabudavos." Vėl iš žmonių pasigir
KUOMET tu, darbininke,
do
balsas:
"Klausykit,
pavogsi
iš krautuvės kepalą
klausykit, jis ir vėl giria in
duonos,
tai
tikėk, kad tu bu
žinierius, ką tik dabar juos
lygino su kapitalistais, o da si skaudžiai nubaustas kalė
bar stato augščiau už darbi jimu. Bet, kuomet Morga
nas, Rokfeleris, ar kitas ko
ninkus."
kis milijonierius pavagia
Ir taip žmonės juokus kre nuo žmonių netik turtą, bet
čia iš to žmogelio, bet jis vis ir sveikatą ir gyvastį, tai
mano esąs "mokytojas.”
jis lieka pagirtas žmogus.
Bedalis Vaclovas.
Lipčius.

Klaidos atitaisymas.
"Keleivio” No. 15 kores
pondencijoj iš Argentinos
įvyko stambi klaida. Pasa
kyta Liet Dr-jos "Diegas”
rūpesčiu buvo surengtas va
karas, faktiškai turi būti:

Liet Sa-nės Dr-jos Vargdie
nis rūpesčiu ir t t
Genys Margas.

KELEIVIS

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

1$ AMERIKOS.

©ELEI STRAIPSNIO APIE
ADOMA «JIEVĄ.

IR JOS BE TEISIŲ...

I SOCIALISTAI

PRIEŠ KA
RĘ SU MEKSIKA.

Amerikos Socialistų Par
Dviejuose paskutiniuose i NORI KONFISKUOTI
tijos pildomasis komitetas
Tvankaus miesto dulkėto-' Kiekviena motina yra pil- "Keleivio" numeriuose tilpo
FORDO FABRIKAS.
nusiuntė prezidentui Wilsose gatvėse, troškiais vasaros nai pasišventusi, pilnai be- Žigo Angariečio straipsnis
Džingoistų laikraščiai pa nui šitokio turinio telegra
vakarais jus matote tarpdu-' sivilianti ir trokštanti ge "Kaip susidėjo pasakos apie leido paskalą, jog automobi- mą:
ryj sėdint moteris dabojan- riausios ateities savo kudi- Adomą, Jievą ir jų vaikus?" i lių fabrikantas Fordas, ku- "Jo Ekscelencijai Jungti
2_ 2_22
2
kiui, kuris yra nariu visuo- Dabar gi pasirodo, kad dau i ris pagarsėjo savo "taikos nių Valstijų Prezidentui:
Ičias
kūdikius.
Nuobodžioj tyloj monoto- menės ir žmonijos. Geriau- geliui skaitytojų jis galėjo misija Europos karei stab"Meksikos šalies turtai
' niškose lygumose, ant slenk- ' sias būvis nėra perdaug ge- būt visai nesuprantamas. | dyt," nepriims atgal į darbą siekia $7,000,000,000. Iš tų
Štai vienas chicagietis, žmo nė vieno savo darbininko, ■ turtų $4,000,000,000 priklau
sčių atskirų kaimo grintelių ras jos kūdikiui.
po ilgos sunkaus darbo die-1 Maža, dažnai nedaili jos gus jau pusėtinai prasilavi = kuris dabar važiuoja Meksi- so Amerikos kapitalistams.
nos, palydint paskutinius kūdikio galvelė svyruoja nęs, rašo redakcijai šitokį (kon. Tais paskalais pasi
"Socialistų Partija mato,
nuo dangaus saulės spindu- ant silpno plono kaklelio; laišką:
kad
tų kapitalistų reikalai
remdamas Milvvaukees biz"Malonėsite atkreipti ati mierių ir patriotų lyderis j jau nuo kelių metų spiria
' liūs, jus matote sėdint mote- bedantę burnelė čiulpia, ką
ris dabojant ar glamonė- tik pagavo savo lupomis, dą į šį mano klausimą : Ko į George H. Russell tuojaus šio šalies administraciją
jant kūdikius.
• Bėgiojančios, neišmanančios dėl tamstos įdėjot taip ne mušė į Washingtoną savo įtraukti šitas dvi šalis į ka
Vidurnaktyj, anksti ryte, akis žiuri be tikslo, be do- aiškią pasaką apie Adomą, kongresmanui telegramą, rę, kad paskui užgriebus ir
kada pasaulis miega ar toli- mos, be atydos į kiekvieną Jievą ir jų vaikus? Sulyg s kad jisai tuojaus įneštų pavergus dalį Meksikos.
mos šiaurės iš ledo subuda- daiktą. Busiantis žmogus mano nuomonės, musų žmo kongresan bilių, reikalau "Mes protestuojame prieš
votoj pastogėj, ar pietų kra- rimtam žiūrėtojui išrodo be- nėms reikia rašyti biskį aiš jantį tuojaus konfiskuoti mainymą amerikiečių krau
što šėtrose, ar ruiminguose vertingu atomėliu betikslėj kiau. Aš pats perskaičiau visas Fordo fabrikas ir pa jo ant Amerikos aukso. Mes
pradžią to straipsnio, per versti jas į valdžios amuni 'turim patikėtinų informaci
kambariuose, ar ankštose žmonių juroj.
grintelėse — visur jus ran Bet motinai šitas tvarinys skaičiau tris kartus, bet ne cijos dirbtuves.
jų, kad meksikiečių užpuoli
date betriūsiančią moterį, yra tikslu visų jos rūpesčių, supratau apie ką tenai kal
Bet vėliau paaiškėjo, kad mai ant Amerikos teritorijų
aprūpinančią kūdikius ir visos jos domos, tikslu jos bama. Gal sakysite, kad aš Fordas visai neketina boi yra kurstomi ir apmokami
miegantį vyrą, gaminant pačios gyvenimo.
--------- ----------Ji randa neišmanėlis. Bet tas yra ne kotuoti tų darbininkų, kurie Amerikos kapitalistų pini
jam valgį ir taisant drabužį, begalinį reiškimą jo pir- vien tik su manim, o su tūk nori eit su meksikiečiais gais.
Gerbiame ir branginame muOse čiauškimuose; bega- stančiais skaitytojų. Nesu muštis, todėl ir jo fabrikų
"Mes pripažįstame, kad
vyrą, kurs egoistiškai dirba įįnj džiaugsmą jo pirmuose prantama kalba parašyta. nekonfiskuos.
musų rubežius turi būt ap
savo naudai.
nusišypsojimuose, jo links- Klausimas, ką reiškia žo
saugotas, bet musų nuomo
Jeigu jis sutveria pramo- muose godžiuose žvilgsniuo- džiai: legendos, matriarcha MEKSIKOS DARBININ ne rubežiaus apsauga turi
būt pastatyta šiapus šienę ir sukrauna didelį priva- se, galybę
galjLę jo
jv betiksliame
2^,21^11*....- tas, variantai, matriarchaliKAI PROTESTUOJA.
nos.
tišką turtą, mes garbiname' rankučių mataškojime. Ji škas, patriarchališkas, KaiMeksikos konsulis New Toliaus telegramoj reika
j mato
ji" savo kudikyj valdžios nanas, bastuniškas, komen Yorke
19 birželio paskelbė laujama suėmimo tų Ameritatoriai,
Gaidadas,
pas
IraJeigu jis parodo drąsos ir atsakomybę ir trokšta, kad
sumanumo net paties savo jos kūdikis, jos meilės žie dą Mechiaelis. sulyg kom. aplaikvtą nuo Meksikos dar kos piniginių razbaininkų,
kailio išgelbėjimui — mes das, butų valdonu pasaulio. Maleleilas, griežėjų botis? bininkų sąjungos "la Cassa | kurie organizavo meksikie
Obrero dėl Mundial" pirmi i čių užpuolimus ant Ameri
Jo ateities dėlei, jo ir vi ir 1.1."
garbiname jį už tai.
— Tegul bus pagarbintas jos muštis, žudyti žmones,
Reiškia, klausimas eina a- ninko Dr. Atl telegramą, kos, kad sukėlus karę.
Bet nėra buvęs pasaulyje suomenės labo dėlei jinai
naikinti turtus, deginti mie vyras,
Jėzus Kristus, Maike.
pie
nesuprantamus žodžius. ■ kame Meksikos darbininkai
kurio kantrybę, pasi aukauja savo vargą, savo
— Turbut išpažinties bu stus ir skandinti laivus.
šventimą ir drąsą galima pasišventimą. Tik pasiliuo- Paaiškinsim čia, ką tie žo ! protestuoja prieš karę ir at
BROCTONO LIETU
vai, tėve, kad su tokiais pa — Maike, tu taip nekal butų sulyginti su drąsa, pa- suojančios iš pavergimo mo džiai reiškia:
sišaukia į Amerikos darbi
VIAMS.
bėk, ba aš galiu tave už tai
garbintais ateini?
Žodis "legenda" reiškia ninkų organizaciją Am. Fesiaukavimu
ir
kantrybe
mo

tinos
dėka
barbariškas
žiau

— Jes, vaike, atlikau spa- sumušt ir policmanui pa teries, auklėjančios kūdi rumas laipsniškai persikei žmonių padavimą (pasakoji deration of Labor, kad toji $500.00 dovanų už prirody
duoti.
viednį, ba gali užmušt.
mą.
kius.
čia į žmoniškumą ir manda mą) apie kokį nors nepa taipgi veiktų ką gali, idant
— Kumštis, tėve, tai ne
— Kas gali užmušt?
neleidus
kilti
karei.
Meksi

prastą dalyką arba atsitiki
meilė nedarko gumą.
Tūli pikto noro ir žemos
argumentas. Jeigu aš ne* maMotiniška
kos darbininkų federacija, doros
— Meksikonai.
mą.
pavydu,
ir
netur
rubežių
Motinos
prakilnumas
ir
žmonės pradėjo slap
teisybę kalbu, tai tu nuro
turinti
120,000
narių
apreiš

— Na?
Žodis
"matriarchatas"
šioj pusėj grabo.
ta leisti paskalus, buk aš, M.
meilė sutveria doriškas pa
— Be jokių "na,” vaike, dyk, kame aš klystu. Per Iš tūkstančio vyrų rasite jautas
reiškia buvusią tokią tvar kia, kad ji kovoja ir kovo Vinkšnaitienė, buvau areš
kūdikyje,
iš
kurio
iš

įvarys tau kulką, ir tavo du tikrink mane sveikais argu vieną, kuris aukaus savo auga žmogus.
ką, kur šeimynos galva buvo sianti prieš karę, bet Jungti tuota už vagystę ir kad apie
mentais,
kad
už
vėliavą
ge

sia laukan.
moteris ir vaikų vardai nių Valstijų elgimąsi šiuo tai buvę rašyta net anglų
gyvastį dėl gentkartės.
Motinos
saugumas
ir
rū

riau
įtaisyti
žmonių
skerdy— Nebijok, tėve, dėl mekTūkstantyje moterų jus pestingumas duoda sveikatą skaitėsi pagal motiną. Nuo Į kartu jie skaito prievarta ir laikraščiuose. Tie biaurųs
sikonų tavo dūšia gali būt nę, negu paaukauti kelioli- rasite tūkstantį moterų, ku ir
"matriarchato" paeina ir žo-1 užpuolimu. Amerikos dar paskalai taip išsiplatino, kad
atspirtį
prieš
ligas.
ką
centų
ir
nupirkti
naują
rami; jie taip toli neateis.
rios aukauja 6avo gyvastį Ištikro vyras turėtų būt dis "matriarchališkas," kas bininkai privalo protestuoti net mokyklos vaikai pradėjo
vėliavą,
tuomet
aš
tau
tikė

prieš savo šalies kapitalistų
— Jie neateis, ale aš te
apspręstas pagal jo atjauti reiškia: prigulįs prie "mat-j piktadariškus siekius ir var- persekioti mano vaikučius,
siu. Bet kumščios spėka tu už gyvastį savo kūdikių.
nai važiuoju.
badydami jiems akis, kad jų
Viskas, ką gero vyras sa mą savo motinos, ir motinų riarchato" laikų, turįs ”ma- į
manęs nepertikrinsi. Tu
; dan žmoniškumo neleisti ka- motina vagilka.
— Ko?
triarchato"
pobūdį.
vyje
turi
ir
kuo
jis
yra,
pri

visų žmonių."
— Kaip tai ko? Ar gi tu I padarysi sau tik priešą iš klauso nuo jo motinos. Nuo
Žodis "variantai" arba Įrei įvykti, kitaip Meksikos Kadangi savo gyvenime
Šitokią
nuomonę
radau
iš

manęs.
nežinai, kad Amerika pra
jos jis gauna sveikatą, sme reikštą viename didžiųjų vienskaitoj "variantas" rei darbininkai bus priversti aš niekados nebuvau areš
— Jei tu, Maike, nesu- genis, būdą ir visas ypaty
dėjo su Meksika vainą?
škia permainą kokiam nors taipgi stvertis už ginklo ir tuota ir kadanngi šmeižikai
Bostono
angliškų
dienraš

įpranti,
kodėl
reikia
už
vė— Bet tau juk nereikia
pasakojime, rašte arba gie savo teises ir neprigulmybę iš tautininkų ir klerikalų
bes.
čių.
Turbut
prie
to
nupieš

jliavą
faituotis,
tai
aš
tau
paton karėn eiti.
Kaip prastai motinos dar to paveikslo "motina” var smėj. Pavyzdžiui, legendoj ginti.
abazo leidžia tas melagingas
— Ką tu čia kalbi "nerei ■ aiškinsiu. Amerika, matai, bas yra apmokamas!
apie Adomą ir Jievą įvyko Nežinia, ką į tai atsakys paskalas vien tik dėlto, kad
kia.” Ar tu nežinai, kad j yra fry kontras; čia nėra Atskiri žmonės mano, kad gu kas galės ką-nors pridė permaina, iš kurios laikui ponas Gompers?
aš esu socialiste, tai šiuomi
aš esu amerikan sitizen? Aš nė caro, nė karaliaus, kat jie daug padaro, jeigu duo ti — jis pilnas, aiškus, gra bėgant susidarė kaip ir visai
aš paskelbiu, kad:
einu savo kontro vėliavą ras rūpintųsi apie žmones da kiek pinigų ir biskutį sa žus ir baisus.
atskira pasaka.
Tuomet AMERIKOS DARBININ
a) Duosiu $500.00 tam,
i ir saugotų juos nuo visokių vo rūpesčio tai, kuri išaugi Jame nors ir neatvaizdin mes sakom: "apie Adomą ir
ginti.
KAI PRIEŠ KARĘ.
kas prirodys, kad aš buvau
į priešų taip kaip tėvas savo no juos iš nieko į galingus, ta taip ir matosi šmėklos, Jievą yra du legendos va New Yorko darbininkiš areštuota arba kad butų a— Vėliavą?
i vaikus. Bet žmonės negali pašvęsdama tam savo mie motinos sunųs-išgamos, ku riantai.”
— Šiur, Maik!
Į kos unijos pradėjo darbuo pie tai rašę vietos anglų lai
rie motinišką meilę mindžio
Žodis "patriarchališkas" tis, kad sušaukus darbinin- kraščiai.
— O kas gi tą vėliavą už ■būt be jokio apekuno. To- gą. jaunystę ir spėkas.
1 dėl jie turi vėliavą, kuri rei Visuomenė jaučia, kad jos ja savo purvinomis kojomis; reiškia: prigulįs prie pa- kų konferenciją, į kurią b) Visi šmeižikai, kurie
puola?
škia jų vienybę, reiškia kad užduotis atlikta, jeigu pa jos pasišventimą ir vargus triarchato laikų, turįs pa- taipgi kviečiami Meksikos platina tą biaurų melą, bus
— Meksikonai!
■vienas eina už visus, o risi statė kelis ligonbučius bėdi dėl auklėjimo jų iškentėtus, triarchato pobūdį; o "pa- organizuoti darbininkai ir tuojaus patraukti teisman,
— Ir ką jie jai daro?
už vieną. Todėl jeigu kas noms motinoms, ir biskis spjaudo savo neapykantos triarchatas" reiškia tokią bendrai aptarti reikalą ben- kaip tik bus susekta jų var
— Kam?
nuskriaudžia arba įžeidžia maisto beširdiška ranka iš ir piktybės seilėmis. Tų tvarką, kur šeimynos galva droš kovos prieš kapitalistų dai ir pavardės.
— Nagi tai vėliavai.
šmėklų-baisunų nagai taip
vieną žmogų, gyvenantį po
M. Vinkšnaitienė.
— Maike, aš vėl turiu tau ta vėliava, tas įžeidžia visus, dalinama jų pagimdintiems ir drasko tą mylinčią moti yra jau nebe motina, bet tė- rengiamą žmonių skerdynę.
vas (lot. pater) ir pagal jį Konferencija rengiama EI
pasakyt, kad tu esi moky kurie po ta vėliava gyvena, kūdikiams....
P.
S.
—
Šiuomi
liudiju, kad
ną. Jų stiprios, jos šimtus jau eina vaikų vardai.
j
Paso
mieste.
Unija
telegratas, ale durnas. Juk vėlia arba, kitaip sakant, tas įžei Ateitis kiekvieno kūdikio tūkstančių kartų išbučiuo
Montellos socialistams pra"Kainanas
”
gi,
tai
iškreimomis
apie
savo
žygį
prava tai ne dešra, o meksiko džia vėliavą. Meksikonai priklausos nuo motinos. At tos, rankos kala ją jį rete
- ,
' T.
•--><-•
r
— šant, aš peržiurėjau visus
nai ne šunis, kad jie galėtų nesenai užpuolė ant Ameri eitis visos žmonijos priklau žius ir braklina jos lupas, ptas Adomo ir Jievos su- nese Mexico City laiKrascio (policijos ir teismo rekordus,
i naus Kaino vardas, nuo ku- redaktoriui Or. Alt, salios:
apie Vinkšnaitienes areją suėsti ar ką daryti. Jie kos miesto, jie tuomi įžeidė so nuo tos žmonijos motinų. : kad jinai neprabiltų.
tai iškraipymo ir pasida-. knygyno direktoriui, L. Ra-; štavima jokių rekordu nėra
jai nieko nedaro, ale jie už visą kontrą ir už tai mes Pagalvokte, kiek žmoni- |I Ir viena tų šmėklų ponuo- rio
rė
du variantai apie Adomų jas,, Meksikos,, įiiz-u
inžinieriui
niekas"^nežino.
L
UU Vclllclllldl dplu 21.UUII1U
įim 1 u 1
________ ~ ______
puola ant Amerikos žmonių. einam jų mušti. Sy. kaip aš
—krv’>eilės2 svmbolu
V
v
i Modesto C. Rollandui, W. J. i ' Ponią Vinkšnaitienę pažį— Reiškia, tu eini ginti tau išaiškinau!
pasišventusiujų-mylinčiujų fiumi antra blizga nuo vaikus.
"Bastuniškas" reiškia pri- Bryanu'ui, visų pietinės A- i stu k..v..
aįp0 padorią
Amerikos gyventojų, o ne jI
.ą moterį,
motinų.
brangmenų. su skeptru ran gulįs
— Labai gerai, tėve, kadi
bastūnams, t. y. to- menkos respublikų ambasa- pavyzdingą vaikų
,a;ku motiną ir
vėliavos.
kose — tokia kaip motina kiems žmonėms, kurie netu- doriams,visus kviečiant, kad nejudinamo
tu taip supranti vėliavos
------ turto> savjnįn_
— No dyfrens, vaike.
i
troško
matvti savo mažulį ri pastovios gyvenimo vie- prisidėtų prie reikalavimo I kę.
reikšmę.
Tokia
vėliava,
arVirginijoj
ir
Coloradoj
ka-Į
F. J. Bagočius.
— Čia yra didelis "dyf
įiateityje.
Kokia baisi ironi- tos, bet bastosi iš vienos vie- trečiųjų teismo (arbitraci- (
ba,
teisingiau
sakant,
tokia
pitalististų
sargai
iššaudė
.
rens," tėve, nes jeigu tu pa
a'. Koks skaudus išjuoki- tos į kitą. Bastūnai reiškia J°s)_ amerikoniškai-meksi- ■ SENATORIAI PRIEŠ
statysi vėliavą Meksikos pa jos reikšmė ir man labai pa- daug daugiau žmonių, neguN
„rJk
mas
motinos troškimų!
tą patį, ką rsuiškai "kočėv- koniškam konfliktui išrišti.;
sienyje ir atsigulsi po ja su tinka. Bet ar negalėtum, meksikiečiai. ]
i
,,
Kunigija
ir
valdančioji
VVILSONĄ.
. I Meksikos darbininkų fešautuvu, tu gali išgulėt te tėve, man paaiškint, kodėl linkėj pono Rokfelerio sar-  iklesa pavergė moten. Bet niki" arba "kočujuščije na-! deracijos
užkvietimą
Ameri-!
.jungtinių
rimeru
Jungtinių Amerikos Valsnai dešimt metų, o su mek ne visuomet šita vėliava gybiniai sudegino visą strei-: Laikas-teisėjas ateina su sa- rody."
"Gaidadas" ■— tai toks kos Darbo Federacijos, kad tijų republikoniškii senatosikiečiais neprisieis tau su skriaudžiamus po ja žmones kierių kolioniją, gaisre žuvo' •") nuosprendžiu,
Dreba žmogaus vardas.
įveiktų pnes rengiamą karę,
rengiasi išnešti savo
keliolika
kūdikių
ir
moterų.
gina?
sidurti. Tuo tarpu ant Ašmėklos,
nes
savo
galybe
A.
D.
F.
prezidentas
Samuel
,
protestą
prieš prezidento
’Tradas" — taip-pat.
merikos gyventojų gali būt — Ji, vaike, visuomet gi- Visa tai darėsi po ta pačia jau nepasitiki.
vėliava, o tečiaus niekas ne
"Pas Iradą Mechiaelis” i Gompers atsakė, kad fede- Avilsono poziciją, kokią jis
padarytas užpuolimas ir jie na.
spinduDa
vieno
šviesos
reiškia,
kad pas Iradą buvo racbia veiksianti.
sakė,
kad
Rokfeleris
ar
jo
į užima Meksikos karės klaugali daug nukentėti, jeigu
— Neteisybė, tėve! Ar
nušviestų
baisios
lio,
kuris
• sime.
Konfliktas auga
sūnūs Mechiaelis vardu. Tas,
tu saugosi tiktai vėliavą, o tu atsimeni Lavrence'o au- kompanija tuomi įžeidė vėliavą,
niekas
nesakė,
kad
už
|
tragedijos
paveikslą
ir
atiKONGRESMANO
LON

■smarkiai,
spauda pučia ka
rodos,
labai
aišku.
ne juos. Pagalios, jeigu ir dejų streiką, kur daugiau
DONO
PETICIJA.
nuskriaustus
žmones
reikia
!
Qar
-Y^.
poteriai
akis,
o
jos
oj Wilsonas
tyli,
Komentatoriai — tai to
atsirastų toks Kvailas mek kaip 20,000 alkanų žmonių
Iirės
4 audrą,
•
* T•
pančiai turės sutrupėti.
Birželio 22 dieną Jungti-tarsi nematąs jokio pavokie
žmonės,
kurie
perkratisikietis, kuris užpultų Ame po ta vėliava buvo mušami, užsistoti. Paaiškink man,
jums reik švie
kongresui
užsienio
dalyrikos vėliavą, taip kaip A- šaudomi ir areštuojami vien tėve, kodėl, jei tu toks geras sosMoterįs!
nėja ir aiškina kokio nors nių_Valstijų
__ , _____
o____ pa-j
r- rjaus. Senato
.
__ -___ ___
.•
—
daugiau
šviesos.
patriotas
ir
vėliavos
apgy

rašto arba veikalo prasmę, {davė socialistų atstovas drg. įkų komitetas, kuriuo pirmimerikos kapitalistai su sa tik užtai, kad jie pareikala
L. Studentas.
"Sulyg kom. Maleleilas",Myer London peticiją su .ninku yra senatorius Stone,
vo policija užpuldinėja so vo truputį daugiau mokes- nėjas?
reiškia,
kad tas asmuo buvo 1 ISO parašų, kaipo protestą jeigu neišduos savo raporto
cialistų partijos vėliavą, tai ties, nes kitaip jau nebega — Neturiu laiko, vaike.
Pastabos
iš
"Darbininko.
”
žinomas kitokiu vardu, bet prieš karę su Meksika. Pe- senato butui, republikoniški
visgi ji nėra gyvas daiktas, lėjo su vaikais išsimaitinti. Mano vyčiai jau mobilizuoti
ji nieko nejaučia, jai ne Miestelio valdžia su kunigų ir daro Šnapsaucko saliune No. 65 korespondencija iš sulyg komentatorių-paaiš-įticiją prisiuntė New Yorko senatoriai, sako, priversią
kintojų tikras jo vardas bu-j taikos lyga. Peticija rei- Wilsoną pasiaiškinti,
skauda. Ir, pagalios, jei pagalba buvo įtaisius net paskutini manievrą. Turiu Athol, Mass.:
ikalauja iš Jungtinių Valsti- v#Ponaj republikonai nemakoks neišmanėlis užpuolęs tam tikrą "vėliavos dieną," skubintis pas juos, ba reikia ”.... Kazimieras Nevedom- vo Maleleilas.
vėliavą ir sudraskytų, tai kur šita žvaigždėta vėliava paimti ant kelio da kelias skis yra darbštus ir doras "Griežėjų botis" — tai bo- jų prezidento ir kongreso, žiau už demokratus karės
civilizuotiems žmonėms juk buvo panaudota kaipo įran bačkutes amunicijos, ir tuo vaikinas. Prie draugijų ne tis arba pratėvis tokių žmo- kad tuojaus atšauktų Ame- i reikalauja, bet šią komediją
nių, kurie užsiimdavo grie-,rikos kariumenę iš Meksi- į lošia todėl, kad mulkinus vidaug protingiau butų paim kis išreiškimui protesto jaus išvažiuojam Meksikon. priguli..... ”
žimu,
kitaip sakant: buvo kos, nes tik tuomi galima įsuomenę ir varius tuomi
ti šmotą audeklo ir padaryti prieš audėjų streiką. Laike Gud-bai, vaike, gal būt dau Biskį darbštus! Turbut
bus prašalinti karės pavojų, agitaciją už savo partiją.
naują vėliavą, negu eiti dėl angliakasių streiko West giau jau nepasimatysim.
vytis.
Lipčius. muzikantai.
I
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ŠNIPAS SUVALGĖ
DOKUMENTUS.
Pajieškau pusseserės Karolinos
Petrograde rusai sugavo
I Burokiutės, po vyrui Juodienės. Vil
, vokiečių šnipą von der Golt- niaus gub., Trakų pav., Užuguosčio
Bukovina,
Austro-Vengrizą. Pasijutęs be išėjimo, tas parapijos, Palapiškių kaimo. Už vyLondone prasidėjo Roge! ro išėjo da būdama Lietuvoj. Mel
ro Casemento byla.
Case- jos sosto provincija, visa jau ”tirinėtojas” suvalgė visus džiu atsišaukti.
(28>
Uršulė židanavičiutė,
savo dokumentus, kurių jimentas vežė iš Vokietijos Rusijos caro rankose.
Visiškas Bukovinos užė- sai turėjo su savim apie po-, 17 Morton st 3rd f!., Bosron, Mass.
ginklų airių revoliucijoniePajieškau Stanislovo Bauko, gyveriams ir buvo anglų suim mimas įvyko pereitoj sąvai- rą svarų.
no> Westville, III. Meldžiu jo paties
tėj,
kada
caro
armja
paėmė
tas. Jį kaltina todėl šalies
ar žinančių jį pranešti.
Jonas Jakatis,
išdavystėje ir jam gresia pietų Bukovinoj Kimpolun- 500,000 ŽYDŲ KARĖJE.
% Thomas Curran,
go
miestą,
kur
į
rusų
ran

mirties bausmė. Apkaltini
\Vaseca, Minn.
20,000 ANGLŲ ARMIJOJ.
mo akte pasakyta, kad ne kas pateko da 2,000 belais
Londono krės žinovai ap Pajieškau Antano Lutkaus, Kauno
apkęsdamas Anglijos Case- vių ir daug karinės medemeldžiu atsišaukti,
skaito,
kad Europos karės'£ar“bįkas J®apiepaties
jį žino man pranešti.
mentas susidėjo su Vokieti gos. Oficijalis rusų prane
Petras Yekes,
ja, organizavo tenai iš airių šimas sako apie šitą pasise laukuose dabar yra nema 923 Ludington st, Esceneba, Mich.
i
žiau,
kaip
500,000
žydų.
belaisvių brigadas ir ketino kimą taip:
Pajieškau dėdės Antano Kateivos,
"Vakare 23 birželio po Vien anglų armijoj jų esą i Adolfo
užpulti Anglijos valdžią,
Stankaus, Povilo Geducko,
Er. Statkaus, Fr. Butnoro ir Elzbiekad pagelbėjus tuomi Vokie įtemptos kovos buvo paim 20,000.
tos Mazatės, visi Kauno gub., Šiautas
Kimpulngo
miestas.
tijai.
lių pav., Papilės parap.
Ona Stankaitė,
Casementas tečiaus tvir Mes paėmėm nelaisvėn 60
ATSKAITA
1707 E. Moffet avė., Springfield, III.
tai atsakė esąs ”not guilty” oficierių ir 2,000 kareivių,be
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
FINANSŲ SEKRETORIAUS
Pajieškau brolio Prano Baranaus(nekaltas), o jo apgynėjai- to da mums pateko visi
ko, Kauno gub., Telšių pav., Židikų
advokatai stengėsi su liudi traukiniai ant geležinkelio nuo Gegužės 1 d. 1916. iki Birželio 1 Į parap.,
Anzelių sodžiaus, gyveno Chi
dienai 1916.
cagoj. Meldžiu atsišaukti.
ninkų pagalba priparodyti, stoties ir 7 kulkasvaidžiai.
1 d. balansas $16,181.37
Jonas Baranauskas,
"Su užėmimu Kimpolun- Gegužės
kad jis, Casementas, nieko
Per vietos L.Š.F. nuo pp. Buli65 Hudson avė.,
Brooklyn, N. Y.
neturi priš Anglijos valdžią, go ir Kuty-Višnic miestų, tos ir Žemaitės prakalbų ir iš iždo
Mass.......................... $400.00
Pajieškau Povilo Mozūro, Suvalkų
kad Vokietijoj jis darbavosi mes užėmėm visą Bukoviną. Montello,
Per vietos LŠF. nuo pp. Bulotos
gub., gyveno Springfield, III., paš
"Pasirodo, kad greitai be ir Žemaitės prakalbų Bridgewater. kiau Canton, ilk Turiu svarbų refvien tik dėl airių labo, norė
................................................ 74.53 kalą.
(28)
damas pagerinti savo gim sitraukdamas atgal Iškanų Mass
Per vietos LŠF. nuo pp. Bulotos
V. V.
tinės salos gyventojų būvį stoties apielinkėj priešinin ir Žemaitės prakalbų, VVorcester, BOX 304,
Virdon, III.
.............................................. 203.54
ir kad tas brigadas Vokieti kas paliko 88 tuščius vago Mass
Per A.Zavasaitę nuo Jaunimo Su
Pajieškau brolio Kazimiero Tamujoj jisai organizavo ne prieš nus, 17 vagonų kukuruzų ir sivienijimo, Chicago, III. ...... 19.00 lionio, Kauno gub., Panevėžio pav.,
New Britain, Conn., lietuvių
Klovainių parap., Miliūnų sodž., gy
Angliją, bet prieš ulsterie- 2,500 tonų akmeninės ang perNuo
Aukų Rinkimo Komiteto iždi
veno Chicagoj, taipgi ir Jono Lukšo,
čius, kurie priešingi Airijos lies, o taipgi daug statomos ninką M. Valiukonį .................. 85.90 gyveno Philadelphijoj.
Petras Tamulionis,
Pasilinksminimo pokilyje pas K.
savyvaldai. Kitaip sakant, medegos ir kitokio grobio.”
3943 So. Francisco avė., Chicago, III.
Lesčių
ir
per
aukų
rinkėjus
nuo
tos brigados ar brigada tu
Beckemeyer, III., lietuvių .... 46.50
Pajieškau švogerio Petro lovaišos,
rėjusi būt niekas daugiau, ARABAI SUKILO PRIEŠ
Per vietos LŠF. Komitetą. WorKauno gub., Raseinių pav., gyveno
cester,
Mass.,
nuo
koncerto
ir
ves

kaip tik tautinė airių orga
TURKUS.
tuvių .........................................
184.80 Brooklyn, N. Y. Turiu svarbų rei
greit atsišaukti.
nizacija ginimui tos laisvės,
Iš Londono pranešama, Per vietos LŠF. Komitetą West kalą ir meldžiu
Chas. Montvydas,
(27)
Frankfort,
III.:
73
kuopa
LSS.
$10;
kokią Anglijos parlamentas kad Arabijoj kilo revoliuci SLA. 191 kuopa $10; Lietuvos Sū 2334 So. Oakley avė.,
Chicago, III.
yra nutaręs Airijai duoti. ja. Arabai, kurie buvo po nų Drs-tė $10, ir nuo vakaro ir ve
Pajieškau švogerio Motiejaus Sa
viso .............................. 76.05
Vienu žodžiu, apginimas Turkijos
valdžia,
sukilo stuvių;
baliausko, vedusio mano seserį Ago
Per "Keleivį” nuo vestuvių B.
stengiasi prirodyti, kad Ca prieš turkus ir paėmė šven Dičkalnio su Karaliūte, Wilkes-Bar- tą Kurutę, abu Suvalkų gub., Vilka
Pa................................................ 4.00 viškio pav. ir gmino, apie 16 metų
sementas norėjo net ”pagel- tąjį Mekkos miestą.
Kitos re,Per
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti.
"Keleivį12 prisiuntė J. PaviLukošaitis,
(26)
bėti” Anglijos valdžiai.
žinios sako, kad Jidda, svar- lionis, Beaver Dam, Wis. ... . 3.85 98 Den Jonas
Park, Newtongrange,
Tečiaus valdžios liudinin biausis Arabijos uostas, ir Per "Keleivį” P. Buzevičius,
Scotland.
... —
2.00
Mass.....................................
kai apginėjų priparodymus Taif taipgi esą revoliucijo- Athol,
Per "Keleivį” J. Žvega. Montreal,_
Pajieškau Rozalijos Šedžiutės, Vil
sumušė. Valdžios liudinin nierių rankose. Vyriausis Canada ......................................... 4.75 niaus
gub., Trakų pav., Galintėnų
Per "Keleivį” suaukauta pas pp.
kai, kurie girdėjo Casemen ”šventojo miesto” teisėjas Kaminskus, Struther, Ohio.......... 2.25 kaimo; yra svarbus reikalas, meldžiu
(27)
to prakalbas Vokietijoj, pa paskelbęs jau Arabijos ne- Per P. Berukštis nuo LSS. 192 atsišaukti.Rokus Prieskienis,
kuopos
prakalbų,
Nashua,
N.H.
46.66
rodo. kad Casementas dirbo prigulmybę ir visa šalis tam Per P. Spurgis nuo krikštynų pas BOX 26,
Kelly Station, Pa.
prieš Anglijos valdžią. Jis pritarianti. Arabai yra la pp. Tuličkius, Belle Valley, Ohio.,
Pranešu visuomenei, kad apsisau
.................................... 10.50 gotų
tikrinęs, kad Anglija bus bai dievuoti žmonės ir revo suaukauta
Juozo Puplausko, kuris balan
Pas pp. Vincaičius ant pakylio
24 d. apleido mane, palikdamas
sumušta ir airiai neprivalą liucija kilusi prieš turkų 5-kių metų sukaktuvių apsivedimo džio
dideliame varge su 3 kūdikiais. Jis
surinkta per J. Martišių, Denver,
jos bijoties. O jeigu jau ko valdžią dėl to, kad turkai ir
metų, tams-geltonais plaukais,
Colo................................................. 20.75 26
apskritaus veido, rudų akių, kairėj
kiu nors stebuklu Anglija nužudė kelioliką jų tikėji Per "Naujienas” nuo vestuvių
pusėj turi dvilypį dantį, mikčiojant
Bardausko su Cirulaite, Rockford.
šitą karę laimėtų, tai tiems mo vadų. Tarp arabų vieš Illinois
..........................................
10.60 šneka, 6 pėdų augštas. Keturi metai
kaip iš Lietuvos. Kalba lietuviškai,
airiams, kurie eis prieš ją, pataujanti tokia nuomonė, Per "Naujienas” nuo vakaro
lenkiškai ir biskį angliškai. Visą laiirgi nėra ko bijotis, nes tuo kad turkai išsižadėjo Maho Draugijų Delegatų, Rocford, III. 17.55
gyveno Minesville, N. Y. Dirbo
Nuo pp. Bulotos ir Žemaitės pra
geležies kasykloj. Kas patėmys, mel
met Vokietija duotų jiems meto tikėjimo, o parsidavė kalbų,
Jersey City, N. J............. 70.65 džiu pranešti.
(27)
šifkorčių Amerikon išva vokiečiams. Arabija dabar Per "Tėvynę” nuo SLA. 157 kuo ___ Mrs. Anna Puplauskiene,
baliaus pelnas, Youngstown,
BOX 112,
Minesville, N. Y.
žiuot Toliaus liudininkai sudaro didesnę dalį Turki pos
Ohio................................................. 60.84
parodė, kad Casementas or jos ir jeigu ji atsiskirs, tai Per pp. Bulotos ir Žemaitės pra
Aš Pranas Petrauskas jieškau savo
Middleboro, Mass.......... 45.85
sesers, ji pirmiau gyveno Cambridge,
ganizuodamas Vokietijoj ai Turkijai bus didelis smūgis. kalbas.
Nuo pp. Bulotos ir Žemaitės pra
Mass- 113 Gore st. Ji pati arba kas
rių brigadas iš belaisvių ai
kalbų sekantįs Haverhill, Mass.,
apie ją žino, meldžiu pranešti, už ką
škino. kad šitos brigados iš PRIE STOCHODO EINA $38.93; Loveli, Mass., išimant pra atlyginsiu.
(26)
kalbų rengimo lėšas $35.30; viso
Frank
Petrauskis,
plauks Airijon tuojaus, kaip
labo ....................................... ...... 74.23 1223 Forest avė.,
Lima, Ohio.
SMARKUS MUSYS.
Per vietos LŠF. Komitetą Harttik vokiečiai laimės ant jū
Smarkiausis musys tarp ford, Conn..................................... 67.04 Pajieškau vyro, Dominiko Šukio.
rių pirmą mūšį ir privers
Per "Keleivį” prisiuntė V. Riu14 birželio paliko mane su vaikais
rusų
ir vokiečių dabar eina kevičia,
Wilkes-Barre, Pa.......... 5.00
anglų laivyną pasislėpti.
varge ir nuliudime. Jis yra 5 pėdų,
išvaizdos.
Tamsiai-gelsvų
Kuo teismas pasibaigs, prie Stochodo upės, Galici Per Gegužės mėn. įplaukė $1,535.94 smulkios
plaukų, su ūsais. Kalba tik lietuviš
jos
pasienyje,
kur
rusai
no

Viso su balansu .......... $17,720.31 kai.
pranešime kitam numeryje.
ri atkirsti Koveli nuo Lvo
Išlaidos.
Mylimas! Aš tavęs nenoriu arešUž išmainymą privat. čekių $ .10 tuot, tik pasakyk, kad nenori su ma
vo.
Petrogradas
sako,
kad
VOKIEČIAI PAĖMĖ 11,000
LŠF. Komiteto suvažiavimo lė
nim gyvent ir bus pabaigta.
kruviniausią skerdynė buvo šos į Brooklyn, N. Y.................$211.40 Kas jį žino, ar jis pats, praneškite,
RUSŲ. ..
ir Žemaitės lėšos 100.00 už ką tariu ačiū.
22 birželio, kada Raimiesčio pp. Bulotos J.
Neviackui už įvai
Kazimiera Šukienė,
Berlynas sako, kad gene apielinkėj vokiečiai pradėjo riasSekretoriui
smulkias išlaidas .............. 27.95 46 Camden st.,
W. Lynn, Mass.
rolo Linsingeno armija, ku atakuoti rusus tirštais pul
Sekretoriui M. M. Rice-Herman
ri nuėjo austrams į pagalbą kais ir priešininkai susirėmė už smulkias išlaidas .............. 18.88 Pajieškau pusbrolio Klemenso Pui
Finansų sekretoriui T. Dunduliui
Kauno gub., Šiaulių pav., Joir kuri dabar mušasi su ru durtuvais. Petrogradas sa už štampas, popierą. konvertus; 13.45 doko,
niškes parap., Jenčiunų sodžiaus.
F. Keinio
~
Antanas Krasauskas,
sais prie Stochodo upės, nuo ko, kad šitoj skerdvnėj ru Pasiųsta į Petrogradą
5,000.00
■'•ardu ........ ..................
Pittsburgh, Pa.
16 birželio paėmė jau 61 ru sai paėmė viršų ir vokiečiai Pasiųsta į Lietuvą per v0^*^ių.^ 2220 Watson st.,
............ r;
5.000.00
sų oficierių, 11,097 karei pradėjo bėgti, palikdami ru konsuli ....................................
Pajieškau Juozapo Pečiulio, pirm
-----mėnesį išmo
išmo- _ 3 mėnesių gyveno po No. 215 C str.,
Viso
per
Gegužės
mėnesj
vius, 2 kanuoles ir 54 kulkasams sužeistuosius ir daug kėta ................................. • • §10,371.i8 So. Bostone, girdėjom, kad išvažiavo
svaidžius.
Berlynas prisi belaisvių. Musys vis dar te- Birželio 1 d. 1916 randasi pas iž į Lawrence, Mass. Turiu didelę nau
dininką K. šidiauską .... $7,348.53 jieną pasakyt.
pažįsta, kad rusai labai !
Alfonsas Gedartas,
besiaučia.
smarkiai atakuoja, bet sa
Viso įplaukė į L.ŠF........ $20,594.86 108 C st.,
So. Boston, Mass.
Tadas L. Dundulis.
ko. kad musys virsta geron
LŠF. fin. sekr.
Pajieškau Motiejaus MakariaviGRAIKIJA PUOLĖ
pusėn vokiečiams.
čiaus, iš Švabalaukio sodžiaus, Aluvės
SĄJUNGININKAMS
gmino, Trakų pav., Vilniaus gub.; 4
PO KOJŲ.
metai kaip Amerikoj, pirmiau gyve
AUKOS
NEPRIĖMĖ RUSŲ UŽSA
no Bostone, Mass. Kas jį žino, pra
Niekad Graikija nebuvo LIETUVOS ŠELPIMUI
šau pranešti šiuo adresu:
(28)
KYMO.
Mikas Baliukonis,
kam-nors taip nusižeminus,
15 Brook st,
Lawrence, Mass.
šrapnelių komisija: ^ajp dabar jj buvo priversta
NOR'VOOD. mass.
siūlė Salt Lake Iron & Steel nusižeminti prieš sąjungi Balandžio 6 d. per gerb. Bulotos ir Pajieškau pusbrolio Jono Kalinau
kompanijai kontraktą ant ninkus. Apsupta aplinkui Žemaitės prakalbas surinkta aukų sko. gyveno Philadelphijoj, Liudviko
Beižo ir Baltraus Siulčių. visi Suval
Š. Fondan $124.00.
$3,000,000 vertės šrapnelių, kariško laivyno, suremta iš L. Aukavo:
D. L. K. Keistučio Dr-tė kų gub., Marijampolės pav., Pilviškių
bet kompanija to užsakymo visų pusių kanuolėmis, grai $25.00; K. Žiurinskas $5.00; _ A. Ša valsčiaus. Meldžiu atsišaukti.
$5.00; Ona Naviackienė $5.00; M.
J. Sakalauskas,
nepriėmė, nes turinti labai kų valdžia, premjero Zaimi- tas
120 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.
Akelaitis $3.00;
daug kitokio darbo.
Po $2.00 aukavo: F. Mucinas. J.
so
atstovaujama,
nuėjo Pakarklis.
Pajieškau Kazimiero Arminaičio,
M. Šergalis, P. Čiapas, S.
franeuzų legacijon Atėnuo Gudaitis. A. K. Naviackas, J. Gaul- Suvalkų gub.. Vilkaviškio pav.. pir
FABRIKANTAS SUREN se ir su nusižeminimu suti gauskas, Pr. Snuderis ir Titus Skais ma gyveno Philadelphijoj. Kas ’į
žino ar jis pats malonės atsišaukti.
GĖ PIKNIKĄ.
ko ant sąjungininkų reika- giris.
Po $1.00 aukavo: J. Barišauskas,
Uršulė Račienė,
Kenoshos, Wis., fabrikan vimo paleisti savo kariume- J. Veta, A. Karalienė, S. Karalius, 112 N. Green st., Baltimore, Md.
J. Dundulis, F. Triušas, D. Pavilionis,
tas Simons 17 dieną birželio nę, sutverti naują ministe A. Rimavičius. J. Jeremienė. F. Giie- Pajieškau brolių: Jurgio, Juozo ir
surengė savo darbininkams riją, įvesti visuotinus rin bus, M. Bulota, S. Gribavičius. And. Anupro Radomskių, Suvalkų gub.,
Survila. S. Simonavičius, P. J. Babi- Kalvarijos pav., Padavimo valsčiaus,
pikniką. Piknikas buvo vie kimus ir prašalinti visus las.
Ant. Zaranka, M. Jovaiša, S. gyveno, rodos, Chicagoj.
Antanas Radomskis.
nas didžiausių, kokius ke- valdininkus, kurie sąjungi Pašakarnis, S. Vaikasas, P. Kručas,
P. L. Veta, S. Stanis, S. Bradžiunas 2021 N. 17th st.,
Springfield, III.
noshiečiai matė. Specialiai ninkams buvo neprielankus. ir
K. Pasaka mis.
Po 50c. aukavo: V. Pratašius, S.
Pajieškau draugo Miko .Janunoko.
karai vežė žmones Centrai
S. Aliukonis, F. Markevičia, M. Juš Vilniaus gub., Trakų pav.. Gegužinės
parkan nuo 8 vai. ryto. Už FRANCUZAI UŽPIRKO kevičius, R. Vitortas, And. Venckus, parapijos, Lomianių kaimo. Meldžiu
V. Zilaitienė, Silija Sirvilienė, Jieva atsišaukti.
kandžiai, aiskrymas, rūky
23,400,000 SVARŲ
Akeiaitienė, S. Trečiokas, A. MučinJ. Grenda,
mas ir nesvaiginantieji gė
TABAKO.
skas, J. Valma, A. Smolskis, S. Dau- 205 Chestnut st,
Lawrence, Mass.
rimai buvo visiems dykai.
Tabako kompanijos Ken- deris, A. Saulėnas, F. Būitvidas, *.
J. Plekna ir M. BariPajieškau krikšto motinos Rožės
Sako, kad piknikas kaštavo tucky valstijoj gavo iš fran Augštikalnis,
šauskas. Viso su smulkiomis auko Mažetienės-Turauskiutės, Suv. gub.,
Seinų pav., Serijų valse., Rusonių
mažiausiai 2 tūkstančiu do euzų valdžios užsakymą pri mis $124.00.
$124.00 priėmiau 24 birže kaimo.
lerių.
statyt franeuzų armijai 24,- lio,Pinigų
Andrius Turauskas,
1916 metų.
K. Šidlauskas, ’
K. Dabševičius. 400,000 svarų tabako.
LŠF. iždininka.s
37 Mayer st.,
Brooklyn, X. Y.

CASEMENTO BYLA
PRASIDĖJO.

Užkariauta jau visa
Bukovina.

Paj ieškojimą i

Aš pajieškau savo dėdės Aleksand I Pajieškau apsivedimui merginos, XEWT0X L'PPER FALLS. MASS.
ros Girdvainio, išvažiavo iš Montreal aš esu 25 metų, pajieškau ne snesnės
DESIMTAS METINIS
1914 metuose.
Norėčiau susižinoti, kaip 25 m.; turiu gerą darbą, uždir
DIDELIS
PIKNIKAS,
turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi bu 50 dol. ant sąvaitės.
surengtas
Šv.
Juozapo
Draugystės
IVilliam
Bublis,
šaukti. Busiu labai dėkinga.
l'tarninke.
4
L1EPOS-JUL
V, 1916
Leonora Šimkaitė,
(27) 3210 Louisiana st., Cleveland, Ohio. i DARŽE COLD SPRINGS GROVE
294 St. Patrick st., Pt. St. Charles.
Prasidės 10 vai iš ryto ir
' Pajieškau apsivedimui merginos,
Montreal, Canada.
trauksis iki vėlai nakties.
Į nuo 20 iki 25 metų amžiaus, aš esu
Bus
visokių užkandžių, gėrimų, o
Pajieškau brolio Liudviko Niutau- • 24, turiu 150 akrų farmą ir stubas.
taipgi ir įvairiausių žaislų jaunimu:,
to, Lūkės miestelio, Telšių pav. Švo- Su pirmu laišku meldžiu paveikslo,
kurie palinksmins ir senus. Muzika
Leon Benionis,
gėrio Jono Žukausko, Kalvoninkų dva
bus gera D.L.K. Vytauto Benas. To
R.
X.
Colville,
Argyle,
III.
ro, Šiaulių pav., Švogerio Jono Aukšdėl atsilankykit ant to gražaus ir
kalnio, Gūbrių kaimo, Raseinių pav.,
linksmo pikniko.
ir Cezaro Račkausko Užgirių kaimo.
Pajieškau apsivedimui merginos, įžanga: Vyrams 25c; Moterims 15c.
Juozapas Niutautas,
(27) apsišvietusios ir mylinčios blaivą
Pasarga: Važiuojant iš Bostono
8 Auchinrejth Road,
Blantyre,
draugišką gyvenimą. Su pirmu lai imk
karus Chestnut Hill, o paskui
Scotland.
šku meldžiu paveikslo.
(26) \Vorcesterio; išlipk ant Chestnut st.
Z. Alexander,
ir eik tiesiog į daržą, Važiuojant iš
Pajieškau brolio Petro Nutauto, 502 Chieago Avė.,
E. Chicago, III. Cambridge arba Brightono imk ka
Kauniečio, Šiaulių pav., Kalainių vai.,
rus Wate*town, o paskui Needham ir
Pavandenės parap., Lauriškės dvaio.
Pajieškau apsivedimui merginos, išlipk ant Oak st, o nuo ten tiesiog
Turiu svarbų reikalą.
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, nepai į daržą.
Elena Nutautaitė-KIapatauskienė
sant kokio tikėjimo ji butų, kad tik
KOMITETAS.
Divernon, III. mokėtų anglišką kalbą. Aš 26 me
tų, turiu gerą darbą, uždirbu po 36
Pajieškau seserų Rozalijos Jukniu- dol. į savaitę. Su pirmu laišku mel
(26)
kės ir Barboros Grigutės iš kaimo džiu paveikslo.
Purviški, Eržvilkių valsčiaus, Kauno
P. Daikis,
gub. Kas jas žino, ar jos pačios, at Gen. Delivery, Colorado Springs, Col. Rengiamas LIET. UKĖSŲ DR-JOS,
sišaukite.
bus Ularninke.
Dominik Greičius,
Pajieškau apsivedimui merginos nuo
105 W. 6th st.,
So. Boston, Mass. 25 iki 30 metų amžiaus, aš 35 metų,
turiu gerą dalbą ir čystą, tom pa
Izabelė Natkevičiutė pajieško per čiom drapanom galiu eiti šokti. Mel , Prasidės 11 vai. ryte ir tęsis iki
vėlai naktį.
Juozą Macį, 617 Columbia avė., Bal džiu atsišaukti.
(27)
timore, Md., savo brolio Amerikoj.
Antanas Vasiliauskas,
Downer
Landing
Grove,
Ji iš Suvalkijos, Vilkaviškio pav., pa Wash \Voolen M iii s Co..
E.
WEYMOUTH
(QUINCY),
MASS.
bėgusi nuo karės Rusijon. Gyvena
Frederickburg, Va.
Šis piknikas bus labai puikus. Bus
po šiuo adresu. Voronež, Staro-Mosvisokių žaislų: "Base-ball," imtynės,
kovskaja ulica, dom No. 19.
Pajieškau apsivedimui merginos, lenktynės, virvės traukimas, "Gabi
RUSIJA.
nuo 20 iki 24 metų amžiaus, aš esu jos” choras dainuos ir kt. Bus puiki
Pajieškau Onos Miliauskiutės-Ko- 25 metų laisvų pažiūrų ir tokių-pat orchestra, kuri grajįs visokius šokius.
draugės.
(26) , Bus saldžių gėrimų ir skanių užkanzakevičienės, Suvalkų gub., Griška pažiūrų reikalauju
F.
V.
Valis,
! ožių, žodžiu, viskas bus pirmos klesos
būdžio parap., Zališkių kaimo, gyve 901 8th avė.
Rocford, III. ' Speeijališki karai išeis 9:39 vai. ryte,
no Sellvel, Ind. Meldžiu atsišaukti.
I nuo kampo Broadway ir C. St. Vė
Taipgi pajieškau Antano Kutulio, gy
Pajieškau apsivedimui merginos, liaus važiuojantieji nuo Dudley Str.
veno Scranton, Pa., paskiaus Water- nuo
25 iki 30 metų amžiaus, laisvų Elevatoriaus stoties, tegul ima Quinburv, Conn.
pažiūrų, mylinčios blaivą ir dorą gy cy Sųuare karą ir pasiima East WeyJoe Stalorites,
venimą. Su pirmu laišku meldžiu mouth čekį. Nuo Quincv "Skveru”
P. O. BOX 3,
Buckner, III. paveikslo.
(26) imti E. Weymouth karą,' kuris eina,
P.etras Jakubonis.
pro šalį minėto daržo.
Pajieškau brolio Jono Urbono, Kau B0X 18,
Van-Lear, Ky.
Visus širdingai užprašo Komitetas.
no gub., Vilkmergės pav., Taujėnų
valsč., Baravikų sodžiaus, gyveno
Pajieškau apsivedimui merginos, NEW HAVEN, CANN.
Philadelphijoj.
ar našlės ne jaunesnės 20 metų ir
Frank Urbonas,
LIETUVIŲ KLIUBO
ne senesnės 35, nežiūrint kokių pa
217 Greenwich st., Philadelphia, Pa. žiūrų jinai butų. Aš esu 28 metų.
IŠVAŽIAVIMAS
Su pirmu laišku meldžiu paveikslo.
ANT MARIU KRAŠTO
Pajieškau Stanislovo Malakausko,
Antanas Goštautas,
(26) South End
Grove, Morgan Point Hotel
Kauno gub., Šialių pav., Gruzdžių pa 11917 Calumet avė.,
2 d. Liepos -July, 1916 12ptrapijos., Šupilių kaimo, gyveno Scran
Kensington, III.
Pasilinksminimas nuo 10 vai. ryto
ton, Pa. Meldžiu atsišaukti.
iki nakties. Platus žaismių progra
Jonas Vilkelis,
REIKALAUJU vietos darbui Bu- mas ,|žanga dykai
26 E. 21st str
Bayonne, N. J. černėj arba Grosernėj. Geistina bu
P. S. Nuvažiuoti: imk LIGHT
tų ?aut arti Bostono. Darbą moku
Pajieškau Valerijos Balnukės-Pobe- atsakančiai. Kalbu 5-mis kalbomis. HOUSE karą ir važiuok iki South
trauks apie 10 minutų
jenckienės ir jos sesers Marijonos
A. G. JUOZAITIS,
(27) End Road.
laikantis po tiesei, arba va
Onaitienės, Kauno gub., Šiaulių pav., 58 Endicott st.,
.Boston, Mass. nueiti
žiuok iki pat Light House ir eik pro
Ligunų parap., Tylių kaimo, gyveno
reik užsimokėti 5c. už per
Rochester, N. Y. Meldžiu atsišaukti.
REIKALINGAS biznio reprezen maudynes,
kėlimą su valtele per upelį ir eik ta
Jonas Čepaitis,
tantas, kuris kalba lietuvių ii lenkų ku
iki pat ietos.
3252 So. Halsted st.,
Chicago, III. kalba; turi turėti atsakantį mokslą
Visus
nuoširdžiai dviečia
angliškoj kalboj.
Atvira teise kanKliubo Komitetas.
Pajieškau brolio Jono Bacinicio, didatuot. Mokestis $12.00 sąvaitei ir
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Pa- kom i sava. Atsišaukite pas
vasijų kaimo, gyveno Canadoj. Turiu
O. E. LINESCOTT, Supr.,
svarbų reikalą.
414 Broadway,
So. Boston, Mass.
F. Bacincius,
Dabar sugrįžo daug "Ke
2031 So. Canalport avė.
REIKALINGAS Gerai su bučemės
Chicago, III. arba Grosernės darbu apsipažinęs leivio” Kalendorių iš Anglu
darbininkas, makantis anglų, ir len
Pajieškau dėdžių Petro ir Kazimie kų kalbą. Darbas ant visados. 2Z_
Mo- jos. Todėl kurie norite, ga
ro Petrikų, abu Kauno gub., Telšių kestis $12.00 sąvaitei. Kreipkitės pas
lite užsisakyt. Kaina 25c.
Lithuanian Co-oper. Ass’n.
pav., Pazvelsio sodos, gyveno Virden,
Barškevičius,
Vt. Yra svarbus reikalas.
”Kel.” skaitytojams 10c.
166 Main st.,
Hudson, Mass.
Stanislovas Martinlcas,
2112 121st str., Indiana Harbor, Ind.
REIKALINGAS DARBININKAS
Prie taisymo čeverykų.
Darbas
Pajieškau dėdės S. Alksnio iš
Suvalkijos, gyveno Haverhill, Mass. mašinomis ar rankomis. Užmokestis
Jo paties ar žinančiujų apie jį mel gera pagal darbo. Atsišaukite greit.
džiu pranešti.
Antanas Zizis,
(26)
9 Ames st.,
Montello, Mass.
J. Mikučionis,
2334 So. Oakley avė.,
Chicago, III.
% REIKALINGAS
Kostumeriškas Kriaučius.
Pajieškau Povilo Indriušiuno, Kau
Darbas- ant visados. Gera mokes
no gub., Panevėžio pav., Smilgių vai.. tis mokančiam siūti.
(27)
Naujamiesčio parap., gyveno Chica
JOHN LINGIS,
goj. Meldžiu atsišaukti.
6 Arthur st-.
Montello, Mass.
Juozas Andriuševičius.
BOX 112,
Wilburton, Okla.
REIKALINGAS KRIAUČIUS
Mokantis gerai siūti kostumeriškus
Pajieškau pusbrolių Igno ir Jono
Smetonų, Kauno gub., Vilkmergės koutus. Darbas ant visados, Mokėspav., Taujėnų valsč., Vadoklių parap., tis gera: nuo 15 iki 20 dol. į sąvaitę.
Lenų sodžiaus. Meldžiu atsišaukti. Kreipkitės pas
(26)
Vladas Keilla.
F. G. BULTRUM,
1135 Market st.,
De Kalb, III. 759 Springvells avė., Detroit, Mieh.
Pajieškau Vladislovo Keirio, Kau
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
PARSIDUODA
no gub., Panevėžio pav., Vilžių vals.,
čių ligų ? Salutaras Bitteris.
Aš
Kostumeriško
Kriaučiau
biznis
uz
Kadžių sodžiaus. Turiu svarbų rei labai žemą kainą. Vieta labai graži, per praeitus 4 metus buvau vos tik
kalą ir meldžiu greit atsišaukti.
lietuvių ir lenkų apgyventa. _ Priežas gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo
Julius Balčiulis,
tis pardavimo — savininko ilga liga. pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
BOX 437,
Painesdale, Mich. Kreipkitės pas:
teikdavo man daug nesmagumo — at
F. PHILIPS.
203 Broad stHazleton, Pa. siliepdavo skilvyj skausmą , rėžimas,
APSIVEDIMAI.
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnose.
PRICEBURG,
PA.
Pajieškau apsivedimui merginos
Niekus aš negavau pagalbos ael savo
DIDELIS
HOTELIS
ANT
PARDA

ar našlės nuo 40 iki 50 metų amžiaus,
sveikatos. Bet kada aš pra Įėjau rei
laisvų pažiūrų, mylinčios gražų gy VIMO. ne namas, bet biznis; namas kalauti Salutaras Bitteris ir Salutavenimą. Aš esu 50 metų. Meldžiu mūrinis — plytų, geroj vietoj. Biz ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
nis gerai išdirbtas. Parsiduoda dėlto,
atsišaukti.
(28) kad
nusipirkau namą kitame mieste. jau gerai jausties, gerai valgyt? ir
Frank Jurkus,
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
1811 Peoria Road,
Springfield, III. Kas pirks, nesigailės! Atsišaukit lai 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
šku arba ypatiškai atvažiuokite ir
(26) liu pažint ir palikau laiminga naudo
Pajieškau apsivedimui merginos, apžiūrėkite.
1234
Main
stPriceburg.
Pa. dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00.
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų
Galima gauti geresniuose saliunuose
pažiūrų, mylinčios blaivą, gražų gy
ir aptiekose, o kur negalima gauti,
PROGA.
Pirmos
klesos
saliunas
venimą, mokančios skaityt ir rašyt.
kreipkis pas:
(?)
Aš esu 23 metų. Geistina su pirmu Providence, kuris daro puikų biznį;
SALUTARAS
CHEMICAL
INST.
prekė
žema,
biskį
pinigais,
dalis
gali
laišku gauti paveikslas.
būt išmokėta iš uždarbio iš biznio,
Žolės nuo visokių btogjmų.
Joe Binga,
arba ant "mortgečio.”
(26l 1709 S. Halstcd St.. Tel. tanai 6417.
Cor. Lincoin Grozier avė.,
MARTIN BOROWIK.
P. J. BALTRĖNAS, Prof.
Muskegan, Mich. 455 W. Exchange st.. Providence. R.I.
Chicago, III.
Šitą
apgarsinimą
turėtų perskai
Pajieškau apsivedimui merginos
PARSIDUODA DU NAMU.
arba jaunos našlės-bevaikės, laisvų
Labai geroj vietoj, netoli nuo For tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt
pažiūrų, mylinčios blaivą gražų gy do dirbtuvės, parsiduoda pigiai! Abu sau arba savo draugui.
venimą, mokančios rašyt ir skaityt. namu už $13.090, į nešt reikia tik
Aš esu 28 metų.
Su pirmu laišku *3.000. o kitus ant išmokesčio p1
prašau paveikslo.
(28) *100 į mėnesi. Pandos gaunama p<
John Serbent.
*125 mėnesyje, Platesnių žinių klau
BOX 255,
Girardville, Pa. skite.
(26'
F. J. WALANTIEJUS.
Paiješkau apsivedimui merginos,
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, neaugš- 136 Grey avė.. Highiand Park, Mich.
tesnės 5 pėdų.
Aš 28 metų, žemo
ūgio, laisvų pažiūrų, mergina, kuri
sutinka imti civilį šliubą ir turi kiek
pinigų malonės atsišaukti, prisiųsda(Mass. Teisių Draugija)
Atsiųsk 19 centų markėmis, tai
ma savo paveikslą.
gausi
du pienu, vieną didelį, an
C. Vitkus.
trą mažesnį, kuriuosee parodyta
1040 Freeman avė., Cincinnati, Ohio.
visos vietos kur dabar eina vai
Pajieškau apsivedimui merignos
nos (karės), karalių ir vadovų
Specialistai šeimyniškuose
ar našlės-bevaikės, nuo 1 ■ iki 25 me
paveikslai, kas kiek turi kareinesutikimuose; patarimai dy
tų amžiaus. Pajieškau tikrai ir mel
vių, kiek laivų, kiek žmonių ir
kai,
ypatiškai
arba
per
laiš

džiu atsišaukti. Platesnes informa
kus; jokios publikacijos ne
taip toliau.
(28)
cijas suteiksiu per laišką.
bus, viskas palaikoma pas
A. Dominiti,
laptyje; patariame bankruAdresuok:
211th Bat B. C. Sarsee Calgary,
I
tijimų reikaluose, kaslink pa
Altą. Canada.
laikų, testamentų, sužeidi
mų arba nuosavybės reika
Pajieškau apsivedimui merginos,
luose; užvedame provas ir
laisvų pažiūrų, tarp 18 ir 35 metų,
apginame teismuose su pa
1129 BLAKE AVĖ.
mylinčios gerą gyvenimą: atsišaukit,
galba savo advokatų; koleksu pirmu laišku atsiųskit paveikslą.
Brooklyn, N. Y
tuojame bilas, nieko neroA. V.
kuojame, jei nepasekmingi.
Sta. 12. BOX 429.
(23)
Ateikite ir pasitarkite.
Lawrence, Mass.

DIDELIS PIKNIKAS!
4 i Liepss-July, 1916a.

“Keleivio” Kalendorius.

Ai Alena Kostovska, pasira
šau visai publikai akyse.

AR ŽINAI

Mass. Legal Association

Kur Karė?

262 Washington Street,
Boston, Mass. Rooms 91-92

Gagel Nap Servic? Co

1
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Laiškas Ivano Boltnno,
CARO GVARDEICO
FRANCUZIJOJ
Pas pačią.

SS.OO

Pas tėvelį.
terįs taipgi gali balsuoti tovisi tokie čysti, tokie balti, o
komnata tokia graži, kad
Mama:— Duok, nuprau-,se valstijose, kur moterims
vienu žodžiu — imperators- siu bumą. Eisim į kleboni- yra pripažintos lygios teiKIEKVIENAM
kaja kanceliarija! 0 jis, ją.
sės.
Už išdalinimą mus apgarsini
skatina, rodo pirštu ir sako,
Kaziukas:— Ko gi mes
mų. Mes prisiusime jums ap
J. J. Jackstis.— Amerikos garsinimus
visai dykai ir užmo
kad taip ir taip, neva čia ten eisime
kėsime po 50c. už kiekvieną par
konsuliaus pranešimas iš
reikia daryt.
Mama:— Pas tėvelį, vai- Berlyno apie jūsų gimines, duotą jūsų draugams, pažįsta
nt ies arba bile kam. Išdalyk
— Kak tak? — surikau aš keli, pas tėvelį.
10 apgarsinimų ant dienos j at
likusias
Lietuvoje,
publicisatšokęs atgal. — Ar tu mis
liekamą nuo darbo laiką ir užtiškai nėra svarbus, nes tas dirbk $20.00.
tini, kad aš toks durnas... į
Turbut įspėjo.
jau senai žinoma, kad tuo!
Atsišaukit pas
tuos gražius bliudus... PaLabai šneki moterėlė, ku- keliu galimą ką-nors patir-1
šol k’čortu!
Intemational Novelty
riai labai nuobodu, kada vy
Išėjau ant uličios ir apsi ras išeina darban ir nėra su ti apie Lietuvoj pasilikusius
Company,
dairiau, ar nėra kur tvarto. kuo pasišnekėti, kad tą ne žmones. Jau mes nesykį
Pirkit "Keleivio” spaudos knygas, nes dabar jos nupigintos.
1154 Lincoln Avė.. Utica, N. Y.
Ale kad tvarto niekur ne smagumą prašalinus nusi tai skelbėme.
buvo, tai atsisėdau vidury pirko papūgą.
Tl • • •
J• •
uličios ir atiduodu sau kas
Dievo—Dievui, o kas caro— Ant ryt intužus ateina
pas paukštininką sąkrovon
carui.
Man taip besėdint užpa užsipuldama:
kalyje pasigirdo moteriškas — Tamista, sakei, kad pa
i>
balsas: "Uuuuu!” ir tuo pa pūga kalba, tamsta užtikri
čiu tarpu kažkas man į zad- nai, kad tai iš kalbančiųjų
IR PAGELBEKITE MUMS SUNKIAM DARBE!
veislės, parsinešiau, pašė
nicų — stukt.
— Koi čort! — mislinu riau, pagirdžiau, kalbinau
sau, kiaulė atėjo man patar šiaip, kalbinau kitaip, o ji
nei žodžio, tamista melagis, | Prisiėjo taip, kad,"Keleivį” reikia perkraustyt į naują vietą, kas padaro daug iškaščių, todėl nutarm kiek
naut ir sušukau:
papūga nekalba...
— Šalin svinskaja morda! — Palauk, tamistyte, pa į galima pamažint savo knygų sandėlį. Kad nereikėtų tiek daug mokėt už jų perkraustymą, mes norim parduot
Atsisukau — ogi mano lauk. Matomai, tamista ne * jas kad ir be pelno, t. y. maždaug už tiek, kiek prekiavo jų padarymas. $1*50 vertės knygų atiduosim už $1.00.
Pinigus galite siųst paprastame laiške, įdėdami popierinį dolerį ir užrašydami aiškiai "Keleivio” ir savo
rotnas kamandieras, o su davei prieit prie žodžio.
į-adresą. Kas prikalbins "Keleiviui” naują skaitytoją ant metų, gali pasirinkti dovanų už 25c. knygų iš šio
juo pulkas franeuziškų da
b
surašo. Kas užrašys du skaitytoju, tas gali pasirinkt už 50c. knygų, čia paduodame knygų surašą, iš kurio
mų. Aš paėmiau pod kazigalit pasirinkti už $1.50 vertės, o gausite jas tik už $1.00.
riok ir sakau:
K27 Musų Padėjimas. Įdomus pavyzdžiai
K15 Kaip Senovės žmonės Persistatydavo
Alkoholis ir Kūdikiai arba kaip atsiliepia
— Vinovat, vąše brodije.
Sau Žemę. Labai žingeidus senovės
ant vaikų vartojimas tėvų svaiginan
iš dabartinio darbininkų padėjimo.
O jis man kaip duos į snu J. č.— P. Pempės kores^
filozofų daleidimai apie žemės išvaiz
Parašė Antonovas. So. Boston, Mass.,
čių gėrimų. Kas yra arba tikisi kada
kį, taip du dantįs ir išlėkė. pondencijai tilpstant, jūsų
dą. Pagal daugelį autorių parašė
1909 m., pusi. 40...................................... 10c
nors būti kūdikių tėvais, būtinai tu
Gerai muša, jevo blagorodi- negalime Įdėti. Ačiū už pa
Iksas. Antra knygutės dalis yra:
rėtų perskaityti šitą knygutę. Pagal
K28 Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
"Išvirkščias Mokslas arba Kaip Atsi
d-rą Holitzer, sutaisė Barabošius. So.
rašymą.
je, pamislinau sau.
Veikalas perstato nužudymą caro Ale
rado Kalbos." Prie K. Būgos "AistišBoston, Mass., 1911 m., pusi. 23 .. 10c
ksandro II. Labai puikus ir nesunkiai
— Pašol von, ty sukina Akiui.— Ačiū už praneši
ki Studijai,” parašė Z. Aleksa. So. Bo
scenoj
perstatomas veikalas. Išviso
Amerikoniškos
Vestuvės.
Dviejų
aktų
sin! — suriko jo blagorodi- mą, bet įdedame tik Pempės
ston, Mass., 1913 m., pusi. 40 .......... 10c
reikalaujamos tik 28 ypatos. So. Bos
komedija, pajuokianti lietuvių vestu
je ir liepė mane pasodint į korespondenciją.
K17 Kodėl Aš Netikiu į Dievą? arba Tikėji
ton. Mass., 1913 m., pusi. 61.............. 25c
ves. Juokinga ir lengva perstatymui.
Victor Gustui.— Mongo
karceri.
mo Kritika. Knygutė pilna aiškių ir
Parašė Iksas.
So. Boston, Mass.,
K29 "O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. Vieno
protingų nurodymų, paremtų faktais.
1912 m., pusi. 24...................................... 10c
akto farsas, labai juokingas ir geras
Ir taip jau eina trečia die liškos rasės žmonėms, lygiai
Kiekvienas geras katalikas ir laisva
Amerikos Macochas. Kaip katalikų ku
perstatymui. Parašė Feldman. Vertė
vyrams
kaip
ir
moterims,
na, o aš vis sėdžiu uždary
manis privalo ją perskaityti. Para
nigas Hans Schmidt papiovė merginą
J. Uktvėris. So. Boston, Mass., 1913 m.
neleistina
ateivystė
į
Jungtas, ba pasirodo, kad čia iš-11.
šė Iksas. Antra, pataisyta ir padidin
Oną Aumuller. Su paveikslais. So.
pusi. 29. .......................................... ..
15c
tikrųjų reikia į tuos bliudus, ‘ ^es; Amerikos Valstijas,
ta laida. So. Boston, Mass., 1915 m.,
Boston, Mass., 1915 m., pusi. 16 .... 10c
K30 Paparčio žiedas ir keturios kitos apysa
oo ne
pusi. 54. ••••.••••••••••••••••••••• 20c
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa
ne kitaip!
kitaip! Tai
Tai kokia
kokia irun-1
irun-! V*vnį tečiaus įsigaunama
kos: 1) Neužsitikintis Vyras; 2) žy
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tinka
da ir bezobrazije. Tik tiek 'Per Canadą ar Californiją.
Išaiškinta kunigų
K18 Kunigų Celibatas.
dinti Giria; 3) Klaida; 4) Korekta.
deklamacijoms ir dainavimui, kaip na
bepatystės istorija, pasekmės ir jų do
Jose nurodoma kaip žmonės paikai ti
čia saldotams gerai, kad kas'
nei vyrams► nei motemie, taip ir susirinkimuose. Pusi. 32 15c
riškas
nupuolimas.
Šią
knygą
turėtų
ki į visokius prietarus, burtus ir t.t.
>
rasės
Amerikoje
diena šventė, ba kasdiena i
tos
perskaityt kiekvienas vyras, tėvas ir
Anarchizmas.
Pagal
Proudhono
moks

Antra
laida. So. Boston, Mass. 1916 m. 15c
neduodama pilietystės tei
duoda mėsos.
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, vertė
Per
Skylę
ir Panelė Šven. Sasnavoj. Dvi
terįs, dukteris ir mylimosios nepapul
Briedžių Karaliukas. South Boston,
Na, tai pasilik sveika, ma- sių. Amerikoje gimę mon
juokingos ir pamokinančios apysakos
golų rasės žmonės yra Ame
tų į tokią kunigų globą. Parašė kun.
Mass., 1912 m., pusi. 29 ...................... 10c
no Maša.
iš žmonių gyvenimo. Parašė A. AntoGeo. Townsend Fox, D. D., sulietuvi- rikos
piliečiais.
Jie
gali
Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Pragarą.
nov. So. Boston, Mass., 1912 m.......... 10c
Tavo vyras,
no Ferdinand de Samogitia, So. Bos
(Why I am an Agnostic?). Parašė
balsuoti
nežiūrint
ar
butų
K32
Popas
ir Velnias ir tris kiti indomųs
Vanka Andreič Boltun.
ton, Mass., 1916 m., pusi. 50. ..... — 25c
Robert G. Ingersoll, garsiausias pa
japonai ar kiniečiai, jų mopasakojimai: 1) Žinia iš tolimos šalies;

Draugai! Naudokitės proga

į

Mieląją mano Mašenka!
Vot, slava bogu, mes jau
ir Francuzijoj.
Visų pir
miausia skubinu tau apznaimyt, kad aš sveikas ir links
mas, tik rotnas kamandieras išmušė porą dantų, ko ir
tau vėlinu nuo augščiausiojo*
O dabar apznaiminu tau,
kaip išrodo ta Francija. Navatnas tai krajus ir navatnas parėtkas. Ei bogu, Ma
ža ! Čia viskas netaip, kaip
šventoj musų Rusijoj, vis
kas na abarot.
Narodas
toks neobrazovanas, kad ir
kalbėt žmoniškai nemoka,
tik rėkia vis "viv!” ”viv!”
ir da čiortas žino ką briešija. Ale aš mislinu, kad kaip
mes ilgiau čia pabūsim, tai
išmokysim juos žmoniškai
kalbėti.
Ir parėdko čia nėra. Aš
jau pervažiavau per pusę
Francijos, o kartuvių da
niekur nemačiau. Ir kad tu
žinotum, kokie miatežnikai
tie franeuzai! Kaip tik iš
lipom iš laivo, tai vietoj užMat, delko ji neklausia.
giedot ”Bože caria chrani,”
tie sukinsinai kad užtrauks
Vyras:— Visgi tu man iš"Marseliezų,” tai net blusos rodai biskį kitoniška kaip
pas mane išstipo... Vot, pa- kitos moterįs. Pavyzdžiui,
mislinau, kad tas taip butų neklausi kitų moterų, ar ta
šventoj musų Rusijoj, tai vo kepurė stovi ant galvos
mes jums parodytum už gerai, ar ne.
draustas giesmes giedot!
Pati:— Vis tai dėl tavęs
Na, ale jų “pačių gosudarst- turiu taip daryti. Klausčiau
ve, žinoma, ni čerta nepada ir aš jei tavo kišeniaus nesi
rysi.
gailėčiau.
Sakau tau, Maša, jei bogu,
da laukinis narodas! Net Savininkas ir nuomininkas.
valgyt nemoka. Vietoj imti Moteris apžiūrėdama nu
mėsą pirštais, kaip Dievas samdomus gyvenimui kam
prisakė, tai kabina ją čior barius:
tas žino kokiomis šakėmis,
— Smagus kambariai.
AR NORI, KAD MYLĖTŲ
lyg tas biesas nekaltą dūšią. Man rodos, čia linksma bus
MERGINOS?
Negana to, jie čia da kas gyventi.
Jeigu nori, tad pasipirk
— Kas link manęs, tai
diena mazgoja savo mordas
ir rums, ruskiams, taipgi man čia butų tikras kalėji
Lepia kasdiena mazgoti ir mas — atsako geraširdžiai
utėles mušti, kas yra prie namų savininkas.— Bet tašai zakoną, ba ruskis laido mistoms už 15 dolerių mėne
tas be utėlių — ne saldotas. siui, tikiuosi čia bus rojus.
1)1
CREST KENDŽIŲ,
Kokie mierzavcai yra tie
o
ji
niekad
nepamirš jus, nes
Suramino.
franeuzai, tai tu, Maša, gali
kendžių gardumas priverčia ją
jus mylėt. Reikalaukit visur ir
Nuteistasis mirtin eida
suprast iš to, kad ant savo
visados Lowneys Crest Kendžių.
reikalo jie eina į tokius gra mas prie lektrikinės kėdės
Jeigu negali gaut kitur, tai pri
siųsk mums dolerį, o gausi vie
žius bliudus, iš kokių tik sako savo dvasiškam pasti
ną svarą geriausių Amerikoj išmusų popas pietus valgo. printojui kunigui.
l) dirbtų kendžių
— Bijau, tėve, kad budelis
Fi bogu, sakau tau pravdų.
K. ŠIDLAUSKAS
Vot, aš tau aprašysiu, kokia neužmuš mane antsyk.
) Generališkas agentas Bostone.
išėjo su manim nedarazu- — Turėk viltj, mano sū
226 BROADWAY
nau,
kad
Dievas
duos
pasi

menije iš tos priežasties.
Guliu aš aną naktį ir jau sekimą iš antro sykio.
i
čiu. kad reikia išeit.
Na,
mislinu sau, prieš tokį rei
kalą nevajavosi.— Eik Van
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
ka Andreič — sakau pats Į
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
save — ir apsidirbk kaip rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ
priguli. — Išeinu aš iš ka~ SKRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
zarros ant koridoriaus ir koj
kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
rakau į jų diežumą:
5x616 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
— Išeisiu, brat, ant minu- tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
točkos palengvint savo ži- Rašykit tokį adresą:
va ą. Nebijok, zemliak, ne
ą VVniHplic
st„
. o.
naiaeiis 112 gkand
brooklyn, n. y.
pabėgsiu! Aš ne iš tokių.
Bet tas dubina nesupra
to. ką aš jam sakau, ir pra
dėjo talkavoti po savam.
Tada aš jam parodžiau į kaz*onu3 savo Šaravams ir
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taipgi
pritūpiau ant cipočkų. Jis
parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams
tada suprato, kame reikaarba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą perkant
pas mane galit gaut pigiau, Aš važinėju po Mass. ir Conn. vai*
for. ir paėmęs mane už ran
stijas ir ant pareikalavimo pribunu visur. Reikale adresuokit:
kovės nuvedė į kaž-kokią
vietą, kur aplinkui palei
^imknfl1Q
Millbury str<
• OI Ui K UII13
WORCEST1
rr p "murinę sieną sudėti nė
WORCESTER, MASS.
"tai bliudai, nė tai puodai, ir >saaaaaa
y-“r--’------ ;^:gssas-5:£sg.s:s5:ag
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KELIAUJANTIS KRIAUŠIUS

saulyje kalbėtojas ir Biblijos prietarų
naikintojas. Jo raštai yra tikru per
lu progresyviškosios literatūros: aiš
kus, neužgaunanti ir liogiški. Nė vie
nas apšviestesnis lietuvis neturėtų būti
be Ingersollio raštų. (Visus geriausius
to genijaus raštus su laiku išleis "Ke
leivis.”) Vertė į lietuvių kalbą Ferdi
nand de Samogitia. So. Boston, Mass.
1915 m., pusi. 72 ..................................
Byla Detroito Katalikų su Socialistais.
Pirmą kartą katalikai užpuola sociali
stus 31 d. gruodžio, 1911. Antrą kartą
jie užpuola socialistus 31 gruodžio,
1913 m. Šioj knygutėj ištisai telpa
teismų rekordai ir prirodymai, kokių
begėdysčių katalikai dasileidžia kovoj
su socialistais. Su paveikslais. So.
Boston, Mass.. 1914 m., pusi. 61 ....
Davatkų Gadzinkos ir kitos linksmos
dainos. Apart juokingų "Davatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juokingų dai
nų, eilių, parodijų, etc. Daugelis iš
dainų tinka juokingoms deklamaci
joms. šešta pagerinta laida. So. Bo
ston, Mass., 1912 m, pusi. 48 ..........
Delko Žmogui Reikia Gert ir Valgyt.
Įdomus, moksliškas raštelis. Pagal
A. Bernsteiną, parašė Dr. A. G-mus.
So. Boston, Mass., 1914 m., pusi. 40 ..
Dievo žmogus. Labai puiki apysaka iš
darbininkų gyvenimo.
Pagal M-rs,
parašė J. G—zis. So. Boston, Mass.,
1908 ra-> pusi. 64......................................
Du Broliu.
Keturių veiksmų drama,
penkiuose atidengimuose, iš lietuvių
ateivių gyvenimo Amerikoje. Sutaisė
J. J. Zolp. Ketvirtas veiksmas skolin
tas iš Aleksandro Bisono. So. Boston,
Mass., 1916 m., ......................................
Džian Bambos Spyriai, ir kitos fonės.
Daugiau juokų, negu saliune alaus,
šioje knygoje telpa net 72 "Džian
Bambos spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai,
humoristiški straipsniukai ir juokai.
Antra pagerinta laida.
So. Boston,
Mass., 1915 m., pusi. 128.....................
Eilės ir Straipsniai. Rankius naujausių
eilių ir pamokinančių straipsnių, šioj
knygoj telpa 23 gražios eilės, daugy
bė straipsnių, juokų,
etc. Puikiai
iliustruota. Dalis knygos perspaus
dinta iš "Keleivio” Kalendoriaus 1913
m. So. Boston, Mass., 1914 m., pusi 95.
"Jaunystės Karštis." Vienaveiksmė komedija-farsas. Parašė K. S. Karpovičius, ir Susižiedavimas Pagal Sutar
ties. N. V. Koneckio dialogas, vertė
špižas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas dialo
gas. So. Boston, Mass., 1916 m.........
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu?
Aiškiai išguldyti pilietystės įstatymai
su reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. Antra
peržiūrėta ir pagerinta laida. So. Bo
ston, Mass., 1915 m., pusi. 29.............

25c

25c

10c

15c

15c

20c

25c

25e

10c

15c

K19 Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekonomiško
klausimo, kurią turėtų kiekvienas pro
taujantis darbininkas perskaityti. Pa
K33
gal K. Kautskį, parašė Z. Aleksa. So.
Boston, Mass., 1914 m., pusi. 28......... 10c
K20 Kur Musų Bočiai Gyveno? arba tirinėjimas, kur buvo pirmutinė žmonių lop
šinė. Knyga labai naudinga, pamoki
nanti ir puikiai atspausdinta. Parašė
K34
Z. Aleksa, kuris daug darbo pašventė
tirinėjimams lietuvių praeities. So.
Boston, Mass., 1912 m., pusi. 76 . — :25c
K21 Legališki žmogžudžiai. Trijų aktų tra
gedija, paimta iš revoliucijos laikų.
Iš lenkiškos kalbos vertė J. Uktveris.
So. Boston Mass., 1912 m., pusi. 31. 10c
I K35
K22 Lengvas Budas Išmokti Angliškai. RanI
kius reikalingiausių žodžių ir pasikal
bėjimų. Ši knyga sutaisyta taip leng
vai ir suprantamai, kad kiekvienas ga
li greitai išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čiel!
K36
sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą, pas barzdaskutį,
pas kriaučių, ir t-t. Su fonetiškų išta
rimu ir gramatika. Antra padidinta
ir pagerinta laida. Sutaisė St Michelsonas. So. Boston, Mass., 1915 m.,
pusi. 95.................................................... 25c
K37
K23 Lietuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityk ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad musų
protėviai žmonas sau vogdavo, paskui
K38
pirkdavo, motinos savo dukteris par
duodavo ir t.t Dasižinosi, kad vyrai
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis
vyrus. Labai užimanti ir pamokinan
ti knyga. Su paveikslais. Parašė Z.
Aleksa. So. Boston, Mass., 1911 m.,
pusi. 118. Popieriniais apdarais . — 35c
Drūtuose audeklo apdaruose .............. 50e
K39
K24 Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. An
tra, peržiūrėta ir pagerinta laida. So.
Boston, Mass., 1915 m, pusi. 24.......... 10c
K40
K25 Materialistiškas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškosios filozifijos.
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulije
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk
šitą knygelę. Kalba labai lengva.
Knyga protaujantiems darbininkams
neapkainuojama. Medega imta iš Greilicho. Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
< Mass., 1913 m., pusi. 80 ..................... 20c
K26 Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos,
K41
revoliucijonieriškos, tautiškos, humoris
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems apVaikščiojimas, baliams, koncertams
ir Lt Antra pagerinta laida. So. Bo
25c
ston, Mass., 1914 m., pusi. 96.

2) Jis sugrįžo; 3) Adomas ir Jieva.
Pilna judkų ir ašarų. So. Boston,
Mass., 1913 m., pusi. 47.......................... 10c
Salomėja, Herodienės Duktė. Drama
viename akte, parašyta garsaus anglų
raštininko Oscar Wilde. Vertė Ne
geistinas. Labai žingeidi ir kiekvie
nam vertėtų perskaityt. So. Boston,
Mass., 1915 m, pusi. 59....................... 25c
Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė la
bai gražių eilių ir dainų. Daug gra
i
žių, spalvuotų paveikslų. Popiera ge
ra ir spauda graži.
Parašė J. B.
Smelstorius. So. Boston, Mass. 1913
m., 221 pusi. Popieriaus apdarais.. 75c
Gražiais audimo apdarais.
$1.00
Socializmas ir Religija. Labai žingeidi
knyga šiame opiame klausime. Ją tu
rėtų perskaityti kiekvienas katalikas
ir socialistas. Pagal E. Vanderveldę,
vertė Vardunas. So. Boston, Mase.,
1915 m., pusi. 24............ x........................ 10c
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- rities. Knygutės įtalpa susideda iš se
kančių dalių: 1) Giria ir moterų vo
gimas; 2) Lietuvos moterų ir vyriškių
šventės; 3) Lietuviai lieka velniais;
4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė
Z Aleksa. So. Boston, Mass., 1912 m.,
pusi. 32....................... . ............................. 10c
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukime rūkę! Pagal A. Apolovą ir
daugelį iš gyvenimo patarimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.,
1909 m., pusi. 63...................................... 20c
žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
žmogus gyveno žiloje senovėj kaip
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavosi. Daugelis paveikslų įvairių rasių
ir žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E.
Rėkliu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Mass., 1912 m., pusi. 63.......................
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.,
1914 m., pusi. 23............................... ..
10c
Žmogaus Išsivystymas. Svarbi moksliš
ka knyga. Moksliškai prirodoma, kaip
ir iš kur atsirado ant žemės žmogus.
Nekurie sako, kad jis išsivystė iš bež
džionės. Bet iš kur atsirado beždžio
nė? Yra tai klausimai, kuriuos aiš
kiai ir nuosekliai išriša ši knyga. Kny
ga atspausdinta ant gražios popieros,
kalba lengva, su daugeliu paveikslų.
Pagal Boelsche, Errhenius ir kitus,
sutaisė St. Michelsonas. So. Boston,
Mass., 1913 m., pusi. 128 ................... 35c
Drūtuose audeklo apdaruose .............. 50c
Ž monių Skerdykla arba Karės Baiseny
bės. Labai žingeidi ir lengvai skaito
ma knyga.
Sulyg W. Lamszus’o
"Menschenschlachthaus,” parašė NeGeistinas. So. Boston, Mass., 1914 m.
pusi. 53....................................................... 15c

Taigi pasiskubinkit, nes toji proga bus neilgai, bet tik pakol persikelsim į naują vietą.
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KELEIVIS

Laiškai if Europos
LAIŠKAS Iš RUSIJOS.

Labai norėčiau į septintą
klesą išlaikyt kvotimus, bet
daug laiko atima darbas,
kad uždirbus sau pragyve
nimui, vietoj to kad mokin
tis. Na stengsiuos kaip ga
lėdamas savo tikslo pasiekti.
Nuo karei vijos kol-Kas esu
liuosas, atidėta iki kol pa
baigsiu mokslą. Gerai, kad
nemečiau mokinęsis, kitaip
bučiau gal jau senai po šal
ta žemelės velėna.
Kaip-gi tau sekasi gyve
nimas? Parašyk apie vis
ką kuoplačiausiai.
Motina
taip tankiai tave minėdavo,
Būdavo susėsim abu už sta
lo namie, tai tuojaus ir pra
deda: „kažin kaip tas mu
sų Petras begyvena? Gal
didžiausį vargą kenčia!”
Pasistengk parašyt laišką
namo, nes iš Amerikos eina
į tas vietas greičiaus. Aš
rašiau, bet nepraleidžia per
rubežių iš musų.
Sunku gyventi žmogui
ant svieto, iš visur vargai,
nelaimės spaudžia, nuo nu
liūdimo sunkaus ir kieto
sunku neverkti, kad širdį
gniaužia....
Rašyk tankiai, tuomet ir
man linksmiau bus, kad ga
lėsim nors per laišką pasi
dalinti ir jei savęs nenusiskriausi, neatsisakyk padėt
sunkiose gyvenimo valando
se...
Išsiilgęs bučiuoju tave,
tavo brolis

se (Novo Aleks.) praneša, kad
vieta vardu Giadosy nesuranda
ma, todėl reikia paduoti pilnes
nį adresą, nurodant artimesnę
krasą ir pavietą.
BASTIK, Ona ir Andriejus.
Vokiečių valdžia Georgenburge
(Jurbarke) praneša, kad pono
Auguste Bastik ir jos vaikai,
Ona ir Andriejus, gyvena Snukutschen (Snukučiuose).
Jie
yra sveiki ir pusėtinai geruose
aplinkybėse.
ZDANEVICIUS, Vincentas,
Zigmas ir Ona. Vokiečių val
džia Kroniuose praneša, kad tos
ypatos tenai netik negyvena, bet
yra visai nežinomos Gejevsciznoj, ir kad tyrinėjimai kitose
vietose toje apielinkėje palikę
be pasekmių.
LAPINSKAS, Konstantas.
Vokiečių valdžia žižmariuose
praneša, kad Konstancija La
pinskienė Skudzianuose su savo
motina ir yra sveika. Ji prašo
savo vyro, kad jis prisiųstų jai
pinigų.
STANKIEVICZE, Poni Julia
ir 5 vaikai. Vokiečių valdžia
Košedaruose praneša, kad tų
vpatų ten negalima rasti.
GERVICKAS, Petras. Vokie
čių valdžia Kroniuose praneša,
jog Gervicko tėvai sako, kad Pe
tras buvo paimtas į nelaisvę vo
kiečių kareivių. Bet ar jis yra
dar gyvas, ar ne, ir kokiame ka
rės nelaisvių lagery jis randasi,
tas jiems nežinoma.
BRAZDEIKA , Stanislovas.
Vokiečių valdžia šiaduose pra
neša, kad jis apleido Putkalį jau
pusėtinai senai; kur jis dabar
randasi, tas jiems nežinoma.
ŽUKAUSKAS, Pranas ir se
suo. Vokiečių valdžia šiaduose
praneša, kad jie yra Truikiniuose, ir yra sveiki ir gerose sąly
gose.
SKEPPEN, poni Auguste.
Martha, Otto, George, John ir
Henry. Vokiečių valdžia Geor
genburge (Jurbarke), praneša,
jog jų negali ten rasti.
GLINSKIS, poni Uršulė ir 3
vaikai. Vokiečių valdžia Koše
daruose praneša, jog jų nėra
Stefaniškiuose ir jų ten nieks
nežino.
ŠLMBELIS, Veronika ir Jo
nas. Vokiečių valdžia Pasvaly
je praneša, kad jie gyvena Podgajuje, prie Pasvalio, Joniškėlės apskrityj, kad abudu yra
sveiki ir gerose sąlygose.
Z0WE, Genovaitė ir Ferdi
nandas. Vokiečių valdžia Svė
dasuose praneša, kad jie, jų mo
tina Marijona Zowe ir Juozapas
Kastetschkas ir jo pati, tebegy
vena Svėdasuose. Visi yra svei
ki, taip-pat ir Ona Zowe. Poni
Marijona Zowe prašo, kad jai
prisiųstų kuogreičiausia pinigų
ir kokią nors žinią.
MEDELIS, Ona ir Stanislo
vas. Vokiečių valdžia Kaune
praneša, kad jie negali rasti vie
tos vardu Veliuona, kad militarės valdžios tyrinėjimai apie
Vilnelę, kurios vardas labai pa
našus į Veliuoną, o taipgi Niemokščių apielinkėj, neatnešė jo
kiu pasekmių.
DAVIDONIS, Rapolas ir Ona.
Vokiečių valdžia Anikščiuose
praneša, kad jie gyvena Lukšiškiuose. Jie yra sveiki, bet rei
kalauja pinigų.
KOLPAK, Petronėlė. Vokie
čių valdžia Panevėžyje praneša,
kad jos negalima buvo rasti nu
rodytose vietose.
KIBURYS, Juozapas ir Kazi
mieras. Vokiečių valdžia Triš
kiuose praneša, kad Kiburio mo
teris ir vaikai Juozapas ir Kazi
mieras yra Triškiuose, ir visi
sveiki. Jie meldžia savo tėvo,
kad jis prisiųstu jiems pinigų.
YERMALAVICIUS, Anastazia. Vokiečių valdžia Dangiuose, Merkynės (Merecz) apskri
tyje praneša, kad ji vis tebegy
vena Kampiuose ir randasi ge
rose sąlygose.
VALUNGIEVIČIUS, Jonas.
Vokiečių valdžia Ory toj, Merky
nės apskrityje, praneša, kad ji
negali surasti vietos vardu Paduka.
GAILIUS, Konstantas. Vo
kiečiu valdžia Ilakiuose praneša,
kad Gailius gyvena su tėvais, ir
visi sveiki ir gerose sąlygose.
Pakol kas tiktai tiek gavau
pranešimų, ir tiktai nuo vokie
čių valdžios. Tatjanos komite
tas, Lietuvių komitetas ir Ru
sų komtietas Švedijoj iki šiol
dar jokių žinių nesuteikė, nors
nekurie užklausimai yra išsiųs
ti jiems jau net sausio mėnesy
je šių metų. Visi tie, kurie pra-

T

šė manęs, kad pagelbėčiau suKada persgaldal
jieškoti namiškius, turi ramiai
krutinę ir apačias kojų
laukti, kol ateis žinia iš Vokie įtrink kaklą,D-ro
Richter'to
tijos, nes matyt, kad vien tikį
vokiečių valdžia, o ne kokie ten Į
komitetai, tikrai rūpinas sujie- Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Tikras tiktai su pažymėta marke
škojimu žmonių užimtose vie
“JKARA”
tose. Smulkmeniškumas viršui
X3c. ir 50c. batolialua
.pti.ko*. arba
tilpusiujų pranešimų pats už
.Učiai nuo
F. AD. RICHTCR A CO.
save kalba. Vienok patėmyti
na, kad visi tie. kurie prisiunčia «-«• Wa,biagtoa StroM, N.w Y«rfc. N. Y
man paj ieškojimus, užrašytų
adresus aiškiai ir pilnai, nes ki
taip yra tik bereikalingas dar Seniausias rusiškai-amerikoniškas
Gydytojas Bostone
bas.
Laiškus, rašytus vokiškai, ga
Dr. B. L BERNARO
lima siųsti tiktai per tarpinlnkystę įstaigų Vokietijoj. Theodore Jaeckel, Amerikos konsulis Stettine, rašo man: ”Pakol
kas dar nėra stačiai susinešimų
tarp užimtų (vokiečių armijos)
vietų ir kitų šalių, išimant Vo
kietiją.” Taigi ir atsakymai 195 Dorchester st.. So. Boston.
Musų specijališkumas yra priant laiškų gali pasiekti Amerrvatiškos moterų ir vyrų ligos.
ką tiktai tarpininkaujant augšPriėmimo
valandos:
nuo 1 iki
Tel. Richmond
311.3
čiau minėtoms įstaigoms.
ir nuo 6 iki 7 vakare.
F. J. Bagočius,
Dr.Telefonas
Wm.So.A.Boston
Green
864.
28 Broadwav, So. Boston, Mass. * ■ 19temo
259 iCWi^
HANOVER
VKHHSTREET,
lemomCKKK

PAIN-EXPELLER
tmom

Ekaterinoslavas,
23 kovo, 1916.
Mielas broleli!
Pirmiausia sveikinu tave
kaipo brolį ir bučiuoju smagiai-smagiai.
Manau, kad ir tau norisi
žinoti kaip gyvena draugasbrolis, su kuriuo jaunystės
dieneles sykiu praleidai; dabar-gi likomės perskirti ir
geležine siena. Nebėra su
kuo pasidalinti nei vargais,
nei linksmybėmis.
Sužinojęs tavajį antrašą
noriu tau parašyti, kaip aš
gyvenu... Žiauri karės au
dra išskirstė mus po platų
pasaulį, likausi vienui vie
Ant 21
akmens
nas. Savųjų namiškių neži
Gelžkelio laik
nau kur jie yra; ar dar gy
rodis šrubeliu
vi ar gal jau senai krito au
užsukamas, vy
riško didumo,
komis žiaurios karės. Apie
rašytais dubeljuos jau devintas mėnuo
tavais viriais,
ant 20 metų au
kaip jokios žinios neturiu.
ksuotas su išDabar kad pamatytum kas
Labai teisingas,
ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
per vaizdai tenai! Kuosežmonėms, kuriems reikia visuomet
nai — liko tik degėsių krū
tkras laikas žinoti. Gvarantuotaa
vos. Gaila labai, nes buvo
ant 20 metu. Ypatingas paaiulyjimaa. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant
pastatytos naujos visos tro
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir
bos, seklyčia puiki buvo, ko
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
kių apylinkėj labai mažai.
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite
Viskas sudegė, likosi tik pe
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur.
lenai.
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu
Aš buvau sužeistas, kuo
(32)
met prisiėjo bėgti iš namų;
EXCELSIOR WATCH CO.
kulka kliuvo krūtinėn, ir
006 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.
šrapnelio skeveldra buvo
numušus
kairiąją ranką.
Tel.: 2787-J
Antanas Dyrda.
Prisiėjo tris mėnesius pariš
tą nešioti. Iš syk buvo blo
Laiškas J. Bulotai į New
gai, gydytojai norėjo nu
Kalba Lietuviškai, Lenki šitai,
Baden,
III. nuo tėvų iš Rusi
plauti, bet aš jokiu budu ne
Rusiškai ir Vokiškai.
i
GYDO VISOKIAS LIGAS.
daviau — rodosi, geriaus jos.
Valandos:
Apleidus privatinius daly
mirti, negu duoti ranką nu
Nuo
8 iki 10 ryte. Nu
plauti,—biaurioti save. Gy kus, laiškas skamba:
[l
2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.
dytojui gerai prižiūrint pa „Mylimi vaikeliai!
>21 HANOVER STREET,
„Labai dėkojame už pini
sitaisė ir dabar jau gan sti
BOSTON, MASS.
gus. (Pinigai buvo pasiųsti
pri.
Kokios baisenybės prisiė per „Keleivio” agentūrą).
jo matyti — nemanau pasa Duodame žinoti, kad mes,
koti daug, pasakysiu tik ačiū Dievui tuosyk pavalgę
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties,
tiek, kad reikėjo gyventi ir apsidengę. Gauname nuo
kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
taip, kad kelius sykius per rusų komiteto pašalpos po
riausia.
15 kapeikų į dieną. Atva
šalau laike bėgimo, nes pri
Ištepant moste veidą prieš einant
žiuoja
kunigėlis,
ir
tas
duo

gult
per kelis vakarus padaro veidą
siėjo miške arba lauke na
tyru ir skaisčiu.
Mostis išima viso
da
po
kelias
kapeikas.
Tai

kvoti vasariškai apsivilkus,
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
gi pinigų galite mums ne
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
lietus, šaltis taip suvargino,
žutės 50c.
siųsti.
kad ką-tik gyvas likausi.
Merginoms, kurios nori būti raudo
Mums labai nesmagu, nes
nos, mes turime prie tos mosties pri
Dabar jaučiuosi kiek ge nieką iš pažįstamų nemato
taikytą odos pudrą; vakare reik iš
riau. Buvau rudenį Petra- me. Dėdės ir teta nežinome
tepti moste veidą, o ryte patrint su
musų pudru, veidas palieka skaisčiai
pilėj, bet kadangi sveikata
kur, tik vienas pažįstamas,
baltss-raudonas. Tas pritinka ir vy
nepavelijo ilgiaus pasilikti
rams. Mosties kaina, dėžutė 50c ir
būtent Švirmickas, kartu su
1 doleris.
ten, tai parvažiavau į Eka- mumis. Gyvename sykiu su
Odos Muilas tikrai išgydo spuogus,
terinoslavą, į pietus, kur ’ietuviais iš Suvalkijos ir iš
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos.
Kaina 25c.
oras geresnis. Bet namiš Kauno gubernijos.
Jeigu jūsų kvapas dvokia, mazgo
kiai kaip gyvena, koks var
kite dantis kasdien su muilu. Dan”Gavę šį laišką rašykite
tįs palieka balti ir kvapas kvepiančiu.
gas jiems prisieina kentėti! greit, nes nežinome kaip il
Muilo kaina — 25c.
Nes ten jie tur-but pasiliko gai šioj vietoj busim.
Pinigus galite siųst money orderiu
ar 2-centinėmis stampomis.
(29)
prie namų. Viskas sunai- Į ”Pas mumis šneka, kad iš
J. RIMKUS,
kinta, išvogta. Bet negana! Amerikos duodama mums
BOX 36,
Holbrook, Mass.
to, reik atminti, kad karei pinigų. Ar tas tiesa? Pas
viai elgėsi su žmonėmis žvė mus viskas brangu, tik vie
riškai; pačiam prisiėjo ma na duona pigi. Pas mus jau
i lietuviai Apsiginkluokite !|
tyti daug atsitikimų, kuo šilta.”__________ __________
j NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, |
met kazokai nagaikomis ka
pojo žmones.
K. Puronui
f jums randos išmokės juos ir seVokiečių valdžios
; natvei turėsite dailų pragyvenisukapojo gerokai sprandą.
mą.
Apdrauskite (inšiurikite) T
H namus ir rakandus (forničius), $
Aš, nežiūrint į sunkiau pranešimas apie lietuvius.
> kad nelaimei atsitikus galėtu- y
sias gyvenimo aplinkybes, šiomis dienomis aš gavau per
Į mėtė kitus nusipirkti, apsaugo- •£
> kitę dirbtuves ir darbininkus, ap- *
mokintis nepametu. Neži savo draugą, kongresmaną Gal|> saugokite automobilius, bruius
arklius į
p
nau, kaip pasiseks egzami livaną. iš Amerikos konsuliato
į i ir vežimus nuo visokių nelaimių. ib
! i jAš virš minėtus darbus atlie- H
nai išlaikyti. Laikysiu į sep Stettine sekantį pranešimą apie
ku kuogeriausiai. Turiu patsai 3
tintą klesą. Egzaminai tę lietuvius, kurių giminaičiai Agerą patyrimą gyvendamas čia |
merikoj,
prašo
manęs
pagelbėti
sis nuo 25 balandžio iki 28 surasti juos Lietuvoj. Infon
Amerikoje per 30 metų. Esu ti- d
krai atsakantis už visokį savo 3
gegužės. Sunku mokintis, macijas konsuliui suteikė vo
darbą, turiu Statė Broker Insu- jį
nes begalinis liūdnumas, — kiečių policija, ir, kaip matyt,
rance License, esmi Notary Pub- 3
lic, Justice of the Peace, Aucmislįs apie tave, apie namiš vokiečių yra nuodugniai ir systioneer, ir Agentas.
tematiškai
tyrinėjama.
Prane

kius,
neduoda ramumo.
PARDUODU NAMUS, FARMAS ir LOTUS. Kviečiu visus
Pragyvenimas brangiai ka šimas skamba sekančiai:
Lietuvius ir Lietuves atsilankyti
YUSZKA, Petras ir Ona. Vo
štuoja. Už 40 rub. mėnesiui kiečių
į mano ofisą.
valdžia Kuršėnuose pra
šiaip-taip galima versties. neša, jog tos ypatos ten yra ne
MICHAEL CORAN,
Valgomieji daiktai brangus. žinomos.
366 Broadway,
Sviesto svaras kainuoja 1 r. ŠILINGAS, VValter, Stella ir
Edward.
Dwielių
(RytprusuoSouth Boston, Mass.
30 kap. mažiausia; mėsos se) Gemeindevorsteheris prane
svaras 40 k.; duonos sv. nuo ša, kad poni šilingienė ir jos trįs
6 k. iki 12 k.; cukraus visai kūdikiai, Walteras, Stella ir Ed
negalima gauti. Kambariai uardas, gyvena vokiečių užim Didelis Išpardavimas Žemės Lotų.
irgi pasiutusiai brangus: už toj Lietuvoj, tuojaus per rube
20 rub mėnesiui kambarėlis, žių nuo Dwielen. Jie prašo,
tat Overittk Haverhill, Nūs.
kad ponas šilingas pasiųstų
kad tik galima pastatyti lo jiems
pinigų šiuo antrašu: ”Gevelė, staliukas ir pora kė meindevorsteher, Dwielen bei Žemė randasi ant O’oservatory Avė. ir Silver gat.. arti Tiltona bokšto. Dideli
žemės lotai parsiduoda nuo $99 iki $2.99 ir keletas augštesne kaina.
džių. Pas jus už tuos pini Poszeiten, Ostpreussen,” kuris
Pardavimo dienos: Ketvertais, Petnyčiomis ir Subatomis
gus, tai tur-but salę galima pinigus priduos šilingienei.
SENDROWSKI,
Kazimir.
Vo

nusamdyti. Taip tai prisi kiečių militariškoji policija Sa PO pietp. Brangias dovanas duodame už dyka atėjusiems ant vietos parda
būna visą dieną, kur aprodo lotus ir paaiš
eina gyventi, kol dar sveika lantuose praneša, kad jo ten ne vimo. Lietuviai agentai Nedėldieniais
kina visus rekalingus dalykus.
ta tarnauja, tai mušuosi galima rasti.
Vietinis ofisas randasi po No. 175 Washington St.
kaip žuvis i ledą, bet kaip KALNIETIS, Adolfas ir Ona.
Vokiečių komendantas Zarasuo
toliaus bus?
Maynard Land Co. Providence, R.l.

Dr. David W.Rosen

I

BOSTON, MASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas
Mano specijališkumas, tai gydy
mas užsisenėjusių ligų.
Visokis patarimas dykai.

APTIEKA

Teisingiausia ir Geriausia
į
Sutaisom Receptus su di- b
džiausią atyda, nežiūrint ar ii H
Lietuvos atvežti ar amerikoniški, j į
Gyduolių galite gauti, kokias tik l
pasaulije vartoja, taipgi visados Į ■
randas* lietuvis aptiekorius.

I

Lietuviai Kliaučiai j
Visokias Vyrams DnUzie.
Siuvame sst Uisakymo
*,
Išvalome, sutaisom ir i«4»«W Į

Vienintilš Kriaučių kompanija
So. Bostone, kur visame
gerą ir gražų darbą uš prii-itm, ■
mą lesiną
PASIŪDINK PAS MUS »1UT$
O NEŠIOSI IR DtlAL'l.MLM
Todėl, kurie norit pasisiudu*
gerą siutą, išvalyt arba suptuaa
kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUS1OM
TA1LORING CO

Galite reikalaut ir per laiškus,; t
o mes per ekspresą gyduoles at- <
siusime.

278 Broadvay,

So. Bootoa.

EDVARD
DALY,
SnbHot
REIKIA
ŽINOTI,
KADn TIK DAUNOROS „TRE
18Bmtay,
$s
Batu,
h
JOS DEVYNERIOS” YRA
TIKRAI LIETUVIŠKOS.

Galite reikalaut ir per laiškas,į I
Jų tik
reikalaukite
aptiekose,
bet jei nerasite,
o mes
per ir
ekspresą
gyduoles st:1
ausim.
<•
rašykite
žemiau padėtu adresu,
prisiunčiant 35

tai
o

tuojaus apturėsite.
O

.2 .2
13

I

3>

.1

Advokatas ir Notarijušas

Kaas Krauczunas,

TREJOS DEVYNERIOS

Veda provas visuose teismuose
ir atsilanko į visas valstijas ant
pakvietimo. Taipgi duoda patari
mą per laiškus.

.

TREJANKA

> m
H >

Susideda ii ej įvairiu gydaalvf šaiitt ir šokui}.
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
yra geriausiu vaistu arba karčiu
vynu dėl skalvio.

403 Lyon Bnild.,
Seattle, Wash.

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

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų gydančių
augmenų užmerkti į viena kvorta čysto spiruto
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio
arba mažiau.

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR
KITOKIUS SKANIUS
GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarą
Meldžiame užeiti, o visados
rasite gražų patarnavimą.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorio
229 Bedford Ara-, Brooklyn, N. Y.

bl
B*
z;
>
b

1

C5
be

z -c
K >
fiž 2

Kampas North .-tos gatvčs.

362*366 2id st., Si. Bsstn.

I
(

Ar nori būti gražus?

S. Baracevičius
GRABORIUS.
Palaidoju visuose aplinkiniuose
miestuose.
PATARNAVIMAS GERAS
IR PIGUS.
Didelį palaidoju už 45 dolerius,
mažą už 15 dol.

*

Parduodu Paminklus ir Kviet
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boston, Mass.
Telefonas: So. Boston 839-J.

PILVO LIGOS
♦

—p.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingumas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai). ■
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies E
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos H
namuose už labai maža užmokesti.

H

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų N
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių ■
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo urnuodi- B
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, E
Sukrekėjimo Štriktura, Pūslės bei Inkstų Negalės ■
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip E
tankiai kankina.
K

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAI

Mano
Ypatiškas
Pranešimas
Vilties.
Aš noriu susipažinti $u kiekvienu «erlietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane
žinotų, kaipo teisingą draugą ir ceredari —
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš čsu—ka ai
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Ii mano
paveikslo jus galite matyti, kad ai užsiėmiau
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patirimo. Ai atidžiai st idijivau ir tirinčjau tas se
nas* chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip
sunkiai gydomas ir apie karias kiti daktarai
taip mažai Žino. Al noriu, kad kiekvienas
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
savo negales man atneštų. Al jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu
Ir getą d ariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
Duodamą Knygą ir skaitykite
pT*"

Beftiaia vilties.

Parsi«iųs«linkite kopiją tos knygos šiandien. Joj- pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. -Ii v ra
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimu*,
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laiką svailęata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisii’sul’s.ti
šit.Į dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
negales. Nesiųskite mums pinigu—siuskite tiktai savo
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knyrrs
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai nž i-rbtns
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vada į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien.
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. RuSSELL PRICE Co., LllOl -9 8o. CUnton 9L, Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta
pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir No........... .

Miestas

Valstija

>

KELEIVIS

R

Lietuvių Darbininkų Lite-!
Muzikos, Dainų ir Pasilinksminimo Parsiduoda Sztoras i H J. MATHUS i
Šiais metais išėjo naujas .ralur°s Du-jos‘
CEVERYKŲ, DRAPANŲ IR
padavadijimas dėlei balsuo-į^"^as
’ kuopėsi
Geriausias Lietuvio
GRA.MAFONŲ.
SALONAS IR RESTAURACIJA, j
tojų užsiregistravimo,
Sveiki geriausios rųšies gėrimai !
Vieta yra apgyventa Lietuviais ir
svetainėje,
prasidedant
nuo
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- i
lenkais ir per 10 metą toje vietoje
Socialiau Partijos Konven landžio 1 d. buvo išnešiotos 12 vai. dieną.
tas storas. Biznis eina gerai. :
lankus.
‘po stubas blankos, kad bal
Subatoje, ] dįena Liepos-July, 1916 m. yra
cija.
Yra gera proga lietuviui, dviem arba
Nariai
privalo
atsilanky

suotojai patįs priduotų sa
vienam. Reikalaująs apie $2,500.
Prasidės nuo 8-nių vakare.
Birželio 24-25 d. Dudley vo adresus ir assesmentus. ti ir naujų atsivesti, kad iri
jI Atsikreipkit tuojaus šiuo adresu:
Operos svetainėj buvo Mass. Daugelis tų blankų neišpil jie gautų šių metų išleidžia LIETUVIU SALEJE, kamp.E ir Siver Sts., So. Boston.
L. Ė.
(?)
28 Broadway,
So. Boston, Mass.
Valstijos Socialistų Partijos! dė, todėl tiems nebus daleis- mas knygas.
Parankiausia Lietuviška užeiga. |
I
N. Januška, pirm. Į
metinė konvencija.
Daly ! ta balsuoti. Tokiems da yra
J. MATHUS
Mokiniai Lietuvių Muzikališkos Konservatorijų* išpildys savo išsimokintų
M. ANDRIUšIUTfi,
—
vavo viso 172 delegatai nuo laikas iki 15 Liepos š. m. už
342 Broadway, So. Boston. Msss.!
dalykų muzikališkų programų, po vadovyste Komp. .M. Petrausko
(Andrews)
Įvairių 12 tautų socialistiš- siregistruoti. Liepos 9 d. Mėnesinis LSS. 60-tos kp. Į
Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė
1*0 KONCERTUI BIS ŠOKIAI.
kų organizacijų; lietuvių balsuotojų listas bus gata- susirinkimas įvyks 2 d. Lie- į Vakaras bus gražus, nes bus išpildyta daug gražių muzikos dalykų, LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR
MOTERIŠKŲ R u B U SIUVĖJA;
GERIAUSIA.
delegaių biivo niio 12 liiiopų.
. j balsuotojai> kurie pos (July) prasidedant nuo i instrumentais ir dainomis. Pabaigus Koncertų bus Šokiai prie geros or
chestros ir šiaip įvairus žaislai..
Mes dirbame RAIKOTL'S ir
Is Valstijos sekretoriaus ra-1I 1Jneužsiregistravote,
nueikite 10 vai. ryte. Yra daug svar- ■
RENGĖJAI.
Visus širdingai užprašo
SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir
porto pasirodė, kad Mass. jį City Hali (1-mas floras) ir bių reikalų, būtinai visi na-;
Vaikams. Dirbame dėl KRAU
TUVIŲ. AGENTAMS ir PAVIE
valstija pereitą
į peržiūrėkite listą, jei jūsų riai reikalingi. Taipgi bus|
NIAMS iš geriausios materijos
‘^?ėik5aukfte
2±l
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė
• j v
įleidę [
Materijas mes imame iš dide
P
la,ku blankos ir išpildykite ją, pa- tijmės organizacijos suva
Gražiausi
lių
firmų ir daug ant karto, to
žiavimo
delegatų.
Be
to
yra
partija turi 4,806 narius. skui perduokite assesoriui,|
dėl mes gaunam kur-kas pigiau
Reiškia, pasididino 356 na arba registruojančiam ras- : daug pačios kuopos svarbių
ir geresnę materijų, todėl galime
ir pigiau padaryt.
'reikalų, tarp tų ir apie nu- COLUMBIA
riais 12 mėnesių laiku.
Lietuviai, kurie norite tik turėt
Išnešta daug rezoliucijų, Šie metai yra svarbus bal-i P*
STIPRIUS IR GERUS RUBUS
PIGIAI, visados kreipkitės pas
N. Januška,
organ.
tarp kurių yra viena Wilso- suotojams, nes yra renkami noLietuviški
mus. Tolimesnieji per laiškų; o
1
nui, kita kongresui, pro visi šalies valdininkai, pra-1
vietiniai ypatiškai.
K riaučiams. Agentams ir Krau
testuojančios prieš Meksi dedant prezidentu, baigiant D. L. K. Vytauto Draugi
Nelauk vasaros, nes tųsyk busime
tuvininkams sampelius pa)<
Rekordai
jos
susirinkimas
įvyks
2
d.
kos karę.
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius
siunčiame dykai.
wardo komiteto nariu.
z.
o ,
-.T .
drabužius dabar, kada galim greičiau
1917 metais 1-ma gegužės
______
Liepos, 2 vai. po pietų, Lieir pigiau jsasiuti. Darbų gvarantuoju.
Įdainuoti
geriausių
lietuviš

Travelers
Ramat
Company
nutarta apvakščioti dieną, ■ ”Veinio garbintojų” sekta, tuvių salėj.
Visi nariai
Taipgi as turiu ir gatavų dresių vi
kų dainorių. choru ir kvarte
G. A. Romanas, savininkas,
į sokios mieros ir kainos prieinamos.
kviečiami
atsilankyti.
ne vakare.
New Yorke ir VVashingtotų. taipgi visokių lietuviškų
Komitetas.
3 Harrison Avė.,
Ant socialistų tikieto pa ne randasi skyriai susiorga
> 324 E STR„ kampas Broadvay.
šokių
įgra.iintų
garsiausių
kampas
Essex
St.
SO. BOSTON. MASS.
statyta šie draugai: ant gu nizavusios "Velnio garbin
!
BOSTON, MASS.
bernatorius Daniel White tojų” organizacijos, dabar Lietuvių Kooperacijos mė muzikantų. Visokios polkos,
I« /S
7
)»
iš Brocktono; lieuten.-gub. tos sektos skyrius įkurta nesinis susirinkimas įvyks valcai, maršai ir šiaip įvai
I
Ei, Vyrai, Visi Pas
—Sylvestras McBride išWa- Bostone, Velnio garbinto- liepos 3 d ., 7:30 vai. vaka- rios meliodijos.
YUDEIKOI
Čionai paminim keliatą iš grąžiusių rekordų:
tertown; Sekr.— Louise W. jai tiki, kad velnias vra re» Lietuvių salėje.
Telefonas, Diekinson 3995 MJis
užlaiko gerų Restauracijų,
2356 Lietuva tėvynė musų, — M. Petrauskas.
Grant iš Bostono; Attorney kiekviename jų,
Yra daug svarbių reikalų,
reikalų.
visokios rųšies Alaus, Degtinės
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas.
jų. ir kad su „Yra
Gen. — John McCarthy, Au- pagalba hipnotizmo galima Malonėkite visi nariai susi- i
Vyno ir Cigarų.
Dr. Ignotas Stankus,
2357 Birutė. — M. Petrauskas.
Kur Banguoja Nemunėlis---- M. Petrauskas.
t^rn/ka^.^įSBhet >“
j rinkti ir naujų atsivesti.
Pirmiausia
ir parankiausia
1210 S. Broad St. PbiladelpUa,Pa. i
2358.. Marsalietė. — M. Petrauskas.
vieta
lietuviams.
Sukelkim
kovą.
—
M.
Petrauskas.
A. -Jonaitis, rašt. į
Nuo 9 iki 11 rito I
I
2223 Pamylėjau vakar. — A. Kvedaras.
OFISO VALANDOS
.. 2 , 4 popiet.
—
WilliamB HtOnMcDonaidnai^ir -erieji velniak Mat su’ra„ 7 .. 8 vakaro
J304 Broadvay ir 259 D Stmts
Draugė, polka — orchestra.
NEDELIOMIS •• 9 '1 riu>. . I
Pereito
nedėldienio
naktį
j
2226 Per girią, girelę. — Kvartetas.
_________________________
„
1,.
4
popiet.
I
Northampton, Elektoriais: d,°.b)ij°Je sakinį kuris at- ant Park gatvės išlaužta
so. BOSTON, MASS.
Linksminkimės, Polka. — Orchestra.
2227 Per šilą jojau. — Kvartetas.
Louis Weiss. iš Worcester,isk*na «erus nu0 blo« veb knygų krautuvė, o ant India
a*
Žydas statinėje. Polka. -—Orchestra.
25S1 Pavasario rytas, Polka. __ Armonika.
ir Howard Gibbs iš Attlebo- nib . .... .
, .
Gražioji polka. — Armonika.
ro. Visi yra žvmųs partijos,°?t?n,lsįlal ve’nl° S?1'" gatvės išplėšta ofisas.
Augščiau
minėti rekordai kožnas turi po dvi dainas. Kai
veikėjai;' kiekvienas darbi- bl.nt°JaI laik^%sa™ S“T"'
Nuo
šios
savaitės
panedėna
75c.
už
rekordą. Pas mus galima gauti geriausius
ninkas ateinančiais rinki- k™?.h?P«s 6 <1Bay
užkietėjimas, skilvio
lio anglis pabrango 25 cen Gramofonus ir visokius rekordus, kokie tiktai yra pada
i nemaliinas.
sustirumais privalo atiduoti savo
c-|cį
, - • u tais ant tono.
ryti. Jei manai pirkti Gramofoną ar rekordą, kreipkis
'9
sios
kepenįs
ir
toki
balsą už darbininku kandi- (Matjl, kad šventraštį bepas mus. Kataliogą pasiunėiam dykai. Prisiųsk 4 centus
simptomai,
kaip
lie
fa
dat?s.
M. JI Plepis.lskaitant 2™°Ves, tlk,;al. >?
stampomis prisiuntimui.
žuvio
aptraukimas.
apetito
netekimas,
a'Delnas
neveiklumas,
_______
r galvos pradeda kraustytis.) Į Brightone, ant Harvard
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
ir Brighton avė., 22 birželio
gančiu. Kodėl neimti
Tris
Bostono lietuvaitės (
žuvo
Urbon & Pilvinis,
Mass.
automobilius suvažinėjo tris
baure akademijos kursą.
„
So. Bostone pereitą pane- darbininkus, kurie taisė ga
Eirzelio 22 d. buvo So. Bo-(jgjj darbininkams bedir- tvę. Šoferis su automobi- SĮ
lium
areštuotas.
ftono Augstesnės (Hign bant kanale vakariniame gaTurėk Savo Namą! i
benoo:) mokyklos mokinių Įe £ gatvės sprogo suspausKam mokėt brangias randas namų
Reikalingas
graduacijos vakaras. Dide- t0 oro snndėiig, išversdamas
,
- .Barbens.TT^ savininkams,
kada už tuos pinigu#
ant vissdos.
visados. Lz* gali nusipirkt savo namų. PER PA
ič mokyklos auciitoiijH ku~ sion<į, atitvd*i3nČi^ vniidcni Darbas
DnrbHS snt
(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti
DU METU MES PAR
pina prisipildė susirinku-į nu0 įarbo vietos. Paleis- mokestis mokančiam gera, SKUTINIUS
ligai
toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro
riais mokinių tėvais ir gimi- tas vanduo taip greit užlie- Atsišaukit tuoj:
apie už pusę milijono dolerių vertė*
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
ir jie visi užganėdinti
nėmis bei artimiausiais
L.afi an:p nabėeima dirK- Valiackas,
Dabar mes tarime daugybę gerų
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
draugais. . Po vokališko bantiems kanale darbinin- ■ ‘^5 Main st.,
Cambridge. namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame
Tik biskį įmokėk ir turi savo namų'
Lonce-io,. išpildyto mokyk- ^ams nebuvo laiko nei pa
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
Mes parupinam taipgi pirmų ir
lą baigusių studenčių choro, j mislyt
šimtai tonų van. Birželio 22 naktį "lodžing- antrų
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.
paskolų, duodame statymam*
ir vo pasaky tų prakalbų per dens jr žemių palaidojo po auzėj” po nr. 228 Shawmut (construction) paskolų ant lengvų iš
ir žemo nuošimčio.
Pilvo Skaudėjimas. bure. We»tvillė. Ind.,
kelių studentų, tapo išdalin--^^keturis darbininkus" ave- gazu nusinuodijo tūlas lygų
parašė mums: "Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą.
Pa
ti diplomai. Diplomus gavo ^™t“U: A^rt Eai
laiške Masu patarimas dykai. Kalbam*
ėmus jai Sereroe Gyvybės Balzamo, skaadėjimas autojo. ”
lietuviškai.
Pirkdami raistus, prašykite SeTėros raistu ir būtinai reikalaukite, kad
JOHN A. SMITH & CO. NAUJAS 6YDYMAS, KURIS
.9 re geles, baigusios aka-lt
iš So Bostono, John KL^k°.
P
duotu Juma tai. ko Jus reikalaujate.
Aptiekoa pardavinėja Severo. Vaiatua.
(Real Estate Exchange)
Jeigu jusu aptiekoriua neturėtu tu vaiatu, kuriu Jus reikalaujate, tai ušaiaakydemiską kursą, ir 30 vaiki- Corbett> iš Fall River, Har- Philadelphijoj.____________
18 TREMONT ST.. Room 323,
kitę ju tiesioj iš musu.
_____
PERGALI REUMATIZMU
n!,;> . ....
.
, ry Owens iš Cambridge ir
PRANEŠIMAS.
BOSTON, MASS.
W. F. SEVERĄ CO, Cedar Rapid*,Iowa
Patebėtinas faktas, kad:vjenas nežinomas.
50c. vertės dėžutė dykai kiekvienam.
t- -i ~
Pranešu visiems lietuir čia kuone 3 kart daugiau
__ „___ 2_‘
Syracuse, N. Y., likosi atrastas
>„*.
bet surasti
no vandekurį pripažįsta stebuklingu
mergaičių, negu vaikinų,. kun
n bet
surasti po
vande ! vjams> ? Ypatingai mano ko- | “Keleivio” Skaitytojus. vaistas,
šimtai reumatizmu sergančių žmonių.
kad■ stumeriams,
as perke- kad aš perkėnaigė augštesnę mokyklą. .• j’ ••_ stumeriams,
’
— ----Tik keli pabandymai blogiausiuose li
TaiDgi ir tatai,kad tarp mer I nėra le?g\Pa.
J liau
_č«veryk* taisytuGerbiamieji:— kurių pre gos atsitikimuose, kada kitokie vais <7~
vę nuo 208 Broadway po No. numerata pasibaigė malonė tai paliko nepasekmingi, atnešė pa
.*"2111 buvo tris lietuvaitės; į
kite atnaujinti, nes sulyg (tra galbų. Pasirodo, kad prašalinus iš
.’ ra i a Markuniutė, Teklei ”Darbininkas” atšaukia 323 Broadway, tarpe D irE sos taisyklių priversti busim kraujo uric rukštį ir kalikines drus
So. Bostone
Geriansii
gatvių.
Todėl visi, kurie sulaikyt. Taipgi meldžiame kas prašalina visus nuodus iš kūno.
Zarerbiutė ir Marija Žvin-Į
savo melą.
Žaizdas, gėlimų, sutinimų ir t.t. tuo
giliutė. duktė buvusio "Ke Pereitame "Keleivio” nu turite ką nors pataisymui, ir savo draugus pakalbint už jaus pražilina ir užgydo.
ir apielinkėj
Lietuviška
las vaistas sutaisytas p. Delano
leivio” leidėjo Antano Žvin- meryje mes buvom jau pra malonėkite atei po No. 323 sirašyti "Keleivį” kaipo tik pasirodė
taip geru, kad išradėjas
rai darbininkišką laikraštį,
gilo. Tarp baigusių mokyk-: nešę, kad Bostono kriaučių Broadway.
kiakvienam, kas tik kenčia nuo Reu
kuris prie kiekvienos progos matizmo. paaukauja 50c. vertės pa
kurios tik pasaulyje
Gyduoles sutaisome
lo-. kursą vaikinų lietuvio: unija nutarė patraukti
Ant. Abazorius.
šventai gina darbininku rei kelį, kad priparodyt vaisto pamačlypriimtos ir yra
ir
prisiunčiamo
nėra nei vieno.
vumų kiekviename tos ligos apsireiš
kalus.
”Darbininką” teisman už
kime.
Kad
priparodžius,
jog
p.
De

vartojamos.
visokias,
Mainydami adresą būtinai
Jaunoms musų sesutėms, platinimą melo ir šmeižimą NORĖDAMI GERIAUSIO TAVORO
lano vaistas tikrai pagydo reumatiz
turit priduoti SENAJ{ ir mų, nežiūrint kaip ta liga užsisenėmokslu šarvuotom gyveni unijos veikėjų. "Darbinin
NAUJĄJĮ adresus. To nepa jusi ar kokius sunaikinimus padariu
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
KOKS
YRA
PADARYTAS
mo kovai, linkime kuopui-; kas” persigandęs, kad ne
darius, permainyt adreso ne si, pasiųsime jums, jeigu da neesate
kreinkites pas
(30)
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
k’auzios ateities!
galima. Mainant adresą už bandę šito vaisto, 50c. vertės pakelį
reikėtų atsitūpti už grote HANILBURG & COMPANY
tenka parašyt atvirutę, nes dykai gavę jūsų vardų ir adresų su
10c. dėl apmokėjimo pasiuntimo lėšų.
lių, 74-tam savo numeryje 7 ESSEX ST, BOSTON.
Ypatingai geros šios gyduolės:
tas pigiau ir parankiau.
Pavyzdingos vestuvės.
tą melą atšaukia ir paaiški
F.
H.
DELANO,
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e Tikra Lietuviška Trajanka 35c
Daugelis skaitytojų mainy
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
Birželio 25 d. apsivedė L. na. kad taip visai nebuvo, Specijališkas pasiūlymas
dami adresą arba klausdami 729 Wood Building. Syracuse. N. Y.
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.07
dėl 4 Liepos-July:
ko-nors, parašę laišką neužkli
S.S. 67 kuopos narys drg. J. kaip jis rašė. Mat jis buvo
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 50c
VVhiskey .............. $1.00
juoja ir prilipina tik už lc.
Pamoda plaukams..........
20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
Rurša su drauge Kazimie rašęs, buk lietuvių unijos 11 kvorta
Uetuvfczkas D-ras M. Ziseiraai
kvorta Gin ...................... $1.00
kaus kvėpavimo .......... 1.03
Vaikų ramintojas ..........
2bc
markę.
Persergime visus,
ra Guiigauskiute. Akyvaiz- (vadovas parsidavęs kompa- 1 butelis Brandy.......... u.. $1.00
Nuo suirimo nervų .......... 1.00 Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c
7 Paraenter 8t
kad
tokių
laiškų
niekados
ne

1 kvorta Sherryar Port............50
Bobro lašai ...................... 1.00 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
Boston, Fasa.
do:e sukviestų svečių pa- ’ ni jai.
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
3 kvortos Ale.............................. 40
Nuo- saulės nudegimo ..... 50c Proškos nuo nerviško galvos
Visokias
ligas
gy
kvierias taikos-teisėjas atli
kas užlipytas ar neužlipytas. dau pasekminguiskaudėjimo .......... 10 ir 25c
Nuo slinkimo piaukų ir pleiViską tik už $2.95. turi būt pridėta markė už 2c„ usia*. Ateikit tieskanų .............................. 7oc Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
ko civilio šliubo ceremoniją. Lietuvos Dukterų ir Sūnų
Kraujo Valytojas .. ............ 1.00 Visokie kvepianti ir medikatą laišką numeta arba mok pas mane 1
Dr? Smelstorius pasakė su Draugija nutarė ofiejaliai Musų Baras: 47 Essex Str. kitaip
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0*3 I
liški muilai .... 10, 15 ir 25c
reikia už jį primokėt adresa trepals L viršų tik
Nuo Reumatizmo .......... $1.0b I Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
neikit
į
aptieks:
brinkusiems gražią prakal dalyvauti Bostono socialistui.
mano dury* bal
bę’?. išreikšdamas linkėji itiškų kuopų piknike, 8 d. Mokinkis sint Czebatus
Perfurnos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c., $1.00. $2.00 ir daugiau.
tos arba telefoną
”KeL” Administracija.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
duok o aš atesiu.
mus ;aunavedžiams. Po pa- Liepos. Nutarė imt specia IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.
paslaptingų ir kitokių ligų.
Ofiso valandos
r-oštų svečiam pietų susi lius karus. Vieta iš kur iš Mes .išmokiname minėtų amatų nuo
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas
Nuo 9 iki 11 ryte
lėkusieji smagiai praleido eis karai ir valanda bus pra pradžios iki galui. Kreipkitės vpatišnuo 1 iki 2 Iro iki
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
Telephone: Back Bay 4209
27)
norą valandų liuoso laiko nešta sekančiam ”Kel.” nu kai arba rašykite.
sąžiniškai patarnauta.
DAKTARAS
įi S vakar*. Telsph. Richmond 2622-R
GOODYEAR SHOE SCI1OOL,
pasikalbėjimais. Po vaka meryje.
VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
146 Court st.,
Brockton, Mass.
rienei paduota sumanymas
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru.
Fr. Matulaitis £
parinkti aukų nukentėju- Birželio 24 d. pas taikos
S'
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųstai
(<
GYDO VISOKIAS LIGAS.
B. S. Stote, Oph.D.
'-’emc nuo karės musų bro- teisėją R. Vasiliauską apsi Į D-RIS ST. ANDRZEJEWSKIj <( i
jums ekspresu.
PRITAIKO AKINIUS.
K°r~. Suaukauta ŠI 7.00. vedė civilišku šliubu Petras
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
I Valandos:
Aldų
Vienatinis lenkiškas
Atgavusių vardai tilps se- Cižunas su p-le Antanina!
Nuo 1 iki 3 dienų.
Specijalistas.
k,”'č>nie ”Kel.” numeryj.) Tenikaite iš Hyde Parko.
Nuo 7 iki 9 Tai. vakar*.
DANTŲ DAKTARAS.
X
V*" t uvės buvo tikrai gra- Kas-kart daugiau lietuvių Užtaisau pasigadinusius dantis ir
419 BOYLSTON STR.
10
m.
So.
Bostone.
pavyzdingos. Jauna- pradeda rištis moterystėn! dedu naujus. Laikų grarantuojo.
PROVIZORIUS
Saite 419, 429 ir 421,
musų draugams, pagal valstybės tiesas, mes-' || Ištraukiu dantis b* jokio skausmo
399 Broadway,
Netoli didžiojo miesto knygyno,
226 Broadway, Kampas C st. So. Bostoa, Mus.
-e kuolaimingiausios darni šalin tikybinius prie- j [Į 174 HARRISON AVK, BOSTON.•h
BOSTON, MASS
SO. BOSTON, MASS.
klot’oT.
Svečias. tarus.
mes
Balsuotojų atydai.

VAKARAS!
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Balsam of Life

Aptieka
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