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Metas XII.

Sąjungininkai lupa vokiečius; paėmė 12,300 belaisvių ir 60 keturkam. mylių žemės
Rusai sunaikino apie 400,000 teutonų ir apie tiek pat jų žuvo prie Verduno. Niekad Sąjungininkams taip nesisekė, kaip dabar.
Vokiečiai prisipažįsta prie nuostolių. Apie Lutską siaučia didelis mušis rusų su vokiečiais. Socialistų vadas Liebknechtas
nuteistas 30 mėnesių kolėjimo. Airių vadas Casmentas pasmerktas miriop. Amerikos ir Meksikos darbininkai eina prieš karę.
miasi dieną ir naktį. Nėra Liebknechtas gavo 30
tik 12,300 vokiečių.
tos valandos, kad viena ar
Franeuzai dabar veržiasi
mėnesių kalėjimo.
kita
pusė neitų atakomis ar
prie Peronų, nuo kurių jie
ba kontratakomis su atkak D-ras Karolius Liebknech
į dabar randasi tik už trijų
liausiu įniršimu. Rusai de tas, plačiai pagarsėjęs va
; mylių. Peronai karės žvilgda visas jiegas savo pasiry das tos vokiečių socialistų
įsniu yra labai svarbus punApie 8-tą valandą perei jktas, nes tenai sueina daug
žime žengti pirmyn, o vokie i grupės, kuri buvo ir vis dar
tos subatos rytą anglų i geležinkelių. Ginti gi šitą
čiai daro didžiausias pas (tebėra priešinga karei, li
armija Belgijoj ir šiaurės miestą vokiečiams bus la
tangas, kad atmušus juos kos nuteistas 30-čiai mene
Francuzijoj pradėjo milži bai sunku, nes franeuzai jau
atgal ir paėmus Lutską. Vo sių kalėjiman. Jį kaltino už
nišką ofensyvą 20-ties my paėmė aplinkines pozicijas.
kiečiams pribūva iš Vokie surengimą Berlyne 1 gegu
lių fronte. Antpuolis buvo
tijos vis daugiau ir dau žės demonstracijos prieš ka
Šitie sąjungininkų pasise
prirengtas pašėlusia artile kimai sukėlė neišpasakytą
giau spėkų. Jeigu jiems ir rę. Policija liudijo, kad sa
rijos ugnimi, kuri tvėrė apie džiaugsmą
pasiseks atstumti rusus at vo prakalboj Liebknechtas
Paryžiuje
ir
sąvaitę laiko. Į tą laiką Londone.
gal, tai tas jiems baisiai šaukė: „Šalin karė, šalin
Prašvito viltis,
anglų artilerija užbėrė vo kad vokiečius visgi galima
brangiai kaštuos.”
valdžia!” Žmonės gi jam
kiečių pozicijas šoviniais sumušti, tik reikia didelių
pritardami šaukė: „Šalin
kaip kruša. Tuo pačiu lai i pastangų.
RUSAI
VIS
DAR
VEJA
kaizeris !„ Liebknechtas
ku greta anglų ir franeuzai ii
AUSTRUS.
tuomet buvo suimtas ir iki
Anglai prisipažįsta, kad
pradėjo užpuolimą.
Nuo
Nors apie Lutską vokie šiol sėdėjo kalėjime. Teis
8-tos iki 12-tai, tai yra į 5 per šitą mūšį jie neteko 15
čiai
rusų pirmyn ėjimą su mas tečiaus pripažino, kad
Phuto b y Americun Press Association.
valandas anglai buvo jau orlaivių.
laikė bet kitose vietose, kur Liebknechtas agituodamas
Laidotuvės amerikoniškų jurininkų, užmuštų Meksikoj.
paėmę 16 mylių vokiečių ap
Vokiečiai
atkakliausia
rusai turi reikalą su vienais prieš karę vadovavosi „poli
kasų. Į tas penkias valan priešinasi anglams. Baisiai
austrais, rusams vis da se tikos fanatizmu,” o ne „an„BERLINER TAGEdas laiko sąjungininkai nu jų neąpkęs^mi germanai
'■
ii
jausmais,”
kasi. Pereitoj sąvaitėj ru tipatriotiškais
ėjo vietomis nuo
BLATT” UŽDARY
.
.penkių_ iki_ deda visas savo jiegas, kad! *
sai paėmė Kolomėją, Ober- todėl „susimylėjo” ir pasky
sesių mylių pirmyn, paėmė t anglams nedavus nieko laif Aiitnnn
I
TAS.
tyną ir kelis kaimus jų apie- rė jam mažiausią bausmę.
tris miestelius ir Favierejmėt Ir anglai prisipažįsta,
ICUtVnų
”Berliner T^geblatt.” vielinkėj. Kolomėją yra svar ^Didžiausia bausmė už tolų
mišką. Anglai prie šito fcac| akyvaizdoje pašėlusių
Iš Petrogrado praneša- nas Berlyno žymiausių ir
Volyniaus gubernijoje, bus geležinkelių punktas ir prasikaltimą yra 15 metų
užpuolimo
rengėsi
jau iie
se-ii Y°^ecių
-*kontratakų jie tu- ma, kad rusai per dabartinį rimčiausių dienraščių, 28 d.
• Pastanmiū
laiku
Lutsko
apielinkėj, tarp Sty austrai labai jį gynė. Pats kalėjimo. Beto da jam duo
nai.
.
_£ % _________
.arJaTSbaS
a‘metų
?av°. ™YPuoįL Paa™ JS? lapkričio paskelbė, kad ka- ro ir Stochodo upių tarp ru
kairysis rusų sparnas pasie ta teisė apeliuoti.
smarkiai bombardavo vo-Į įįų pasitraukti
ketyirtdalį miliono (250.000) rfškas komendantas už- sų ir vokiečių dabar siau kė jau Karpatus ir užėmė
Byla buvo nagrinėjama
kiečių pozicijas visu frontu, į
; teutonų. nelaisvėn,
iir caro draudė jam pasirodyt, te- čia didelis mušys. Vokiečių tenai stiprias pozicijas. Pra prie uždarytų durų. Kada
\
išleisdami po milioną šovi
oficieriai
sako,-----pakol
——
, . kad
---—
1 ”ciaus
manoma, kad tas uzgenerolo Linsingeno armija ėjusį nedėldienį rusai paė kariškas teismas susirinko,,
PRAGARAS TIES
j.
.
• •
i,
_
nių į dieną ir tuo pačiu laiku ‘
teutonai
juos
sustabdys,
jie
draudimas
ne
ilgam
laikui,
atakuoja rusus ir kasdiena mė dar 2,400 belaisvių, 7 ka- svetainė buvo kupina žmo
LINEVKA.
darydami tai vienoj, tai ki
paimsią
daugiau
kaip
400,laikraštis
uždaryta
už
giriasi ris imanti po kelis nuoles ir 12 kulkasvaidžių. nių, bet tuojaus visus išva
toj rietoj užpuolimus. To
Oficialiam vokiečių pra- 000 jų nelaisvėn,
išspausdinimą
straipsnio,
šimtus
rusų nelaisvėn. Vo
ryta laukan, su paaiškinimu,,
kiu budu jie gerai išbandė nešime buvo pasakyta anąkiečiai
nori atmušti rusus KITAS MUŠYS BALTIJOS kad tai daroma dėl „visuo
Iki
pereitai
seredai
sulvg(kame
buvo
apkalbamas
vokiečių spėkas ir jų pozici
draugijos
“*
*be-i žemvaldžių
”v*
’
; meme- ’ atgal ir atimti iš jų Lutsko
JUROJ.
menės saugumo.”
’
jų stiprumą,
neduodami |dien, kad Volyniuje vokie- oficialio rusų pranešimo
f
ciams
pasisekė
paimti
kai;
laisvių
buvo
paimta
212,000,
•
morialas,
reikalaujantis
pritvirtovę.
Lutsko
gyvento

Praėjusį
ketvergą
Balti

Liebknechtas garsus bu
priešininkui suprasti, katroj
Lmevka. Buvo pabneznuo to }aik0 rusaį vie-į jungimo visų užkariautųže- jai sako, kad pora sąvaičių jos juroj, Švedijos pakraš vo iki šiol, dabar bus da
vietoj bus padarytas užpuo jmą
i ta, kad tai svarbus laimėji- tomis nuėjo pirmyn dau- mių.
*
—
- - -” pasakė, atgal teutonai bėgdami iš tyje vėl įvyko mušys kariš
„Tageblatt
garesnis.
limas.
mas,’’ bet kaip tas laimėji giau kaip 30 mylių, o einant > kad šitoks reikalavimas yra tenai sakęsi neužilgo vėl su- kų laivų. Berlynas apie tą
Nedėlioj, 2 liepos, sąjun mas atsiėjo, nebuvo pasaky taip greitai pirmyn daug daromas su tuo tikslu, kad Igrįžsią. Ir dabar matomai muši praneša tik tiek, kad1
.......
...........tęstųsi
_________
gininkai turėjo jau atėmę iš I ta. Apie tai rašo dabar priešo papuola nelaisvėn.
į ilgiau
karė,; _____
karės gi jie stengiasi sugrįžti. Pe po trumpo susirėmimo ru Airių vadas Casementas
Lokal
Anzeiger
’ Vietomis čieli
pulkai, tęsimas tai draugijai jvra reitoj sąvaitėj vokiečiai jau sai pasitraukė ir priduria,
vokiečių apie 60 keturkam 'Berlyno
----vietomis
cien austrų
pumai,-tęsimas
vaiaustru
uraugijai
y f\
pasmerktas miriep.
pių mylių žemės, apie 10,000 korespondentas. Jisai sako, apSUpti rusų kavalerijos, Į pageidaujamas dėlto, kad atėmė iš rusų Linevkos kai- kad nežiūrint smarkios ug
Airių vadas Roger Casen sakosi nuvarę
belaisvių ir daug karės gro kad musys dėl Lmevkos tve- padėjo ginklus ir pasidavė jos nariai daro milžinišką.;mą ir
nuvarę iusu»
rusus nies vokiečiai nuostolių ne
orgabio. Prie to da anglai paė re tris dienas ir naktis, ir neiaįsvėn be jokio mūšio, biznį iš karės. Šitas straip-’jau apie 5 mylias atgal. Ru- turėjo. Iš Švedijos prane-į ment,
. - kuris
. .Vokietijoj
.
.-.
1
A
‘
'
mė svarbų vokiečių strate- kad tas musys buvo baisiau- įur apsupti teutonai bandė snis iššaukė aštrių diskusi- sai’ daro
kontratakas, bet šama, kad tenai girdėjosi
rrintic fonoi
iia Ri-ivn
in TT5
(brigadas iš belaisvių ir gagjos punktą Fricourtą ir SiS ir krUViniaUSIS„ Visam
visam gintie
tenai jie
buvo išmuš- ■ jų.
Už lany.vmn
laužymą ■nnlitilHnp'a
politikinės vokiečiai sakosi jas atmušą. smarki kanonada.
fronte.
.
įbeno Airijon vokiečių lai
Per tą laiką šimtai įj.
i ramybės laikraštis ir tapo Taip va 4 liepos vokiečių
miestą La Bosellę, o franvais ginklus, atrastas kal
euzai užėmė Goriu ir Frise tūkstančių sunkiausių plie
SU RUSAIS NETAIP
Akyvaizdoje tiek daug ; uždarytas. Taip pat andai pranešimas sako: „Genero
no
šovinių
buvo
išsvaidyta
tas
šalies išdavime ir liko
miestelius ir Mereaucourt’o
LENGVA.
į teutonų
paimtų nelaisvėn, i buvo uždaryta „Deutsche lo von Linsingeno fronte ru Į
vienos
armijos
prieš
kitą;
pasmerktas miriop. Kito
mišką.
t Tages Zeitung” ir kiti orga
Vokiečiai
jau pradeda kio nuosprendžio negalima
per tą laiką šimtai ir tūks rusai apskaito, kad austrų- nai, kurie pritarė užkariau sai ėjo kontratakomis Lutsko lytuose ir pietryčiuose, mainyt savo nuomonę apie buvo ir tikėtis.
Panedėlio naktį, 3 liepos, tančiai sužeistų jaunų vyrų vokiečių nuostoliai, skaitant
Prisaikintų žemių prijungimui. Va bet musų pirmyn ėjimo ne- rusus.
sužeistus
ir
užmuštus,
iš
vi

Laikraščio
„Lokal tujų suolas sutiko vienbal
............... ...................
franeuzai da toliaus nuėjo. raitėsi po mūšio lauką,
dinas, apie tokius klausimus
Jie užėmė antrą liniją vo stengdamiesi pasitraukti į so sieks jau nemažiau, kaip Vokietijoj visai kalbėt ne galėjo sulaikyti. Dideli ka Anzeiger” korespondentas siai, kad Casementas yra
valerijos užpuolimai nelem rašo iš Rusijos fronto, kad kaltas.
kiečių apsikasimų ir paėmė šalį, arčiau prie lauko ligon- i 600.000 kareivių.
Kadangi jis turi
valia.
tai suklupo.
Mes paėmėm ir vokiečių kareiviai jau ki- nuo tos pat Anglijos val
da penkis miestelius, bū bučių, kuomet Šimtai ir tūk
dar apie 1,800 belaisvių.’’■ tokios yra nuomonės apie džios užsitarnavęs ricietent: Herbecourt’ą, Feuil- stančiai tenai užmigo ant » ANGLAI LAIMĖJO ORO
BOELKĖ
NUŠOVĖ
ŽE

lers’ą, Flaucourt’ą, Asevil- visados. „O kas yra Linev-[
Apie šita muši Londono Y?sus.’.
}?uv0 PiriPa: riaus (Knight) titulą, tai
MUŠI.
mus
#.
MĖN JAU 19-tą
lers,ą ir Buscourt’ą. Atkak- ka?’’ klausia koresponden-' Pereitoj
”
Times
”
korespondentas
ra-j
^
u
Y
e,ktl
™
sus
es« aka! tas apsaugoja jį nuo kartu
sąvaitėj
anglų-1
Pereitoj sąvaitėj anglųORLAIVI.
šo taip: ”Lutskas šiandien's,unku- nes
es3 akal vių, o reikalauja, kad jis bu
liausis mušys buvo ties Ase- tas ir ten pat atsako: ”Ma- vokiečių fronte buvo daug:
villers’u, nes čia buvo vo žas kaimelis, kurio, nerasite mūšių ore. Anglai rengda-’
tų pasmaugtas šilkine rais
yra didžiausis sūkurys ka daug.
Berlyno
pranešama,
I
Iš
kiečių apsigynimo centras; ant jokio žemlapio. ’
imiesi prie ofensyvo norėjo kad ipagarsėjęs vokiečių la- rės audroje. Dieną ir nak
tini. Jo draugai prašo susifraneuzai paėmė jį šturmu,
tį girdėtis už kelių mylių ne FRANCUZAI AREŠTAVO mvlėjimo. Gal būt, kad ka
gerai ištirti vokiečių pozici kūnasj
Boelke
Verduno
11 GRAIKŲ OFICIE
paimdami kartu ir visus te RUSAI NUSKANDINO
ralius ir dovanos jam gyvas
jas ir žinoti kiekvieną jų ka- fronte numušė žemėn jau paliaujamas kanuolių bau
RIŲ.
nai buvusius vokiečius. Tar
bimas.
Visą
mielą
dieną
diį
;
riumenės
judėjimą,
gi
tą
su

tį19-tą priešo orlaivį, kuomet
VOKIEČIŲ ORLAIVI.
pe paimto grobio frančųžinoti gali tiktai orlaiviai. lieutenantas Parschau (iš džiaja miesto gatve eina vis i Sakoma, kad Salonikoj
zams teko 7 vokiečių bataIš Petrogrado pranešama,Į Todėl anglų orlaiviai nuola- tark: Paršau) nuėmė jau pirmyn nepertraukta eilė franeuzai areštavo ir paso ORLAIVIŲ MUŠYS VIRŠ
RYGOS.
rėjos, trįs iš tų sunkaus ka- kad ant Baltijos jūrių, Irbe- tos lakiojo už vokiečių lini-' penktą.
vežimų su šoviniais ir ka dino kalėjiman 11 graikų
! oficierių, kurie buvo prisiiibro, daugybė kulkasvai no siaurumoj, trįs rusų ju-įjos, o vokiečių orlaiviai va-l
Iš Berlyno pranešama,
Nesenai buvo paskelbta, nuolių, kuomt kita puse gat ' dėję prie užpuolimo ant
džių ir apkasų kanuolių. rių orlaiviai patėmijo le- įrė juos atgal ir padangėse
vės
traukiasi
nepabaigta
ei

kad
pereitoj sąvaitėj virs
Batarėjos gi paslėptos ka- kiant keturis vokiečių oriai- nuolatos ėjo susikirtimai, ;kad Boelkė likos užmuštas, lė iš mūšio lauko atgal: i laikraščio „Rizoastis’’ re Rygos buvo du orlaivių mū
zematose, kurių taipgi ne vius ir užpuolė juos. Pra- Iš Londono pranešama, kad į bet iš šito pranešimo pasi grįžta tuščios šovinių skry dakcijos. Mat tas laikraš- šiai. Pirmą syk penki rusų
rodo, kad tai buvo neteisvv•
maža franeuzai paėmė, te sidėjo
/U mušys
” \ Y ir.vienas vo- vieną dieną anglų lakūnai bė.
nios ir įvairiausi vežimai • tis buvo prielankus sąjungi orlaiviai užpuolę vieną vo
bėra da nesuskaitytos. Taip- kiečių orlaivis likos suga- sunaikino 4 vokiečių orlaiveža sužeistuosius. O tarp ninkams ir, sakoma, įžeidęs kiečių jūrių planą. Šitoj ko
pat da nesuskaitytas ir Her- dintas ir nusileido ant van vius. Vienoj vietoj penkis
šitų dviejų eilių nuolatos graikų kariumenės garbę. voj vienas rusų orlaivis buvo
becourt’e paimtas grobis. dens. Kiti vokiečių oriai- anglų orlaivius užpuolė ke- ITALAI NUŠOVĖ ŽEMĖN ūžia motorcikliai su žinio
nušautas žemėn, o vokiečių
AUSTRŲ ORLAIVĮ.
NUĖMĖ
GRAIKIJOS
Nelaisvėn paimta daugiau viai puolėsi jį gelbėt, bet ru- turi vokiečių Fokkeriai. Komis. Visu keliu per kelias
lakstytuvas sugrįžo sveikas.
BLOKADĄ.
kaip 8,000 sveikų vokiečių. sai iš viršaus pradėjo mėtyt voj du Fokkeriai likos nuAustrų orlaivis, kuris bu- mylias matyt balti debesiai
Kitą syk susirėmė penki vo
Anglai paėmė 4,300 belai į juos bombas. Viena vokie-išauti žemėn.
Kitoj vietoj j vo nulėkęs Italijon ir metė Į dulkių. Kelio gale praside
Sąjung&ikai nuėmė Grai kiečių orlaiviai su penkiais
svių. Taigi palyginamai su čių mašina likos paskandin-j buvo sunaikinti kiti du. Iš (Veroną kelias bombas, buvo da apkasai ir tuojaus mūšio kijos pakraščių blokadą nes rusų orlaiviais. Šitam mū
kitais laimėjimais belaisvių ta. Rusų orlaiviai sugrįžo (anglų orlaivių tiktai vienas užpultas italų orlaivių ir laukas, Visu frontu dvi Graikija sutiko demobili šyje likos sunaikinti du rusų
paimta nedaug, nes išviso sveiki.
nesugrįžo.
nušautas žemėn.
orlaiviai ir vienas vokiečių.
armijos susirėmusios gru- zuoti savo kariumenę.
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bu ir nepaprastais gabumais. I darbus tiktai 'Kovai*" sąJo didelė knyga 'Moteris ir Ijungiečiai aiškiai parodo,
I
Socializmas’ susilaukė, dar
I
jam begyvenant,
daugiau ;kad biznis jiems kur kas
kaip penkių dešimčių laidų daugiau rupi negu kitų lai
vienoje tiktai vokiečių kalboj kraščiu idėjinis darbas dar ,
je. Ji tapo be to išversta į bininkų labui.
visas kuituringas pasaulio
Jeigu taip, tai kam tuo
kalbas. Taigi už tą knygą
met
reikalingi visi tie ginčai
leidėjai ir užmokėjo Augus- į
dėl
privatinių laikrašičių?
tuo Bebeliui šimtus tūkstan
čių markių.”
Visi laikraščiai privati

menės veikėjo, viešai disku- bai gali būt, kad tai išmissuodamas apie tokius svar las. Gali būt, kad tų 10,000
bius dalykus, kaip Lietuvos
likimas ir figūruodamas rolė frankų popiežius da nepa
je prašyto ai* neprašyto kieno aukavo. O jeigu ir paau
tai apgynėjo, tai už panašu kautų, tai Lietuvos žmonės
<•darymą sau karjeros reik už-į yra daug daugiau jam pa____
____ 1___ ? T
simokėti:• ivmčiL*
įnešk TNimietu
Tamista eirr._C,..1.„
šim aukavę.
Bet "Vienybei L.
tą dolarių Lietuvos šelpimo visti k rodosi, kad Yčas
čia
Eondan sušelpimui nuo karės
baisiai
"daug
padarė."
nukentėjusių, duok man pasi
žadėjimą ant rašto, kad rim
tose diskusijose užsilaikysi Palyginimas Amerikos ir
rimtai ir mandagiai — tuo
met nustatysiva punktus dis Menkos kariškų spėkų.
kusijoms ir paskirsiva joms
vieta ir laiką.
Susirėmus Amerikai su
"Su tinkama pagarba
"A. Bulota.” Meksika, lietuviai pradėjo
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Jau šeši mėnesiai su vir ispanų kalbą iš Kolumbo
šum, Ikaip sąjungininkai tu- laikų ir įsisteigė sau naują
=— Saloniką, o ji ....
ri užėmę
vis "tėvynę.”
Lietuvių kunigai, nors pa
dar tebėra jiems paslapties Čia, kur šv. Povilas skel
tįs ant turto labai godus ir
ir žavėjimo miestu. Karės bė savo mokslą, pro kur kri
tankiai nesigėdi paimti iš
žmonės geriausia žino taip kščionybė atėjo Europon,
vargšo žmogaus $25 už šliuvadinamą
"europietiška” to čia mes randam trijų nedėlPrie to da reikia žinoti ir niai ir visi turi tokią
bą, kaip tik pamato kur tru
miesto kvartalą, kur randa dienių miestą — Stačiatikiai
pat teisę egzistuoti. Ginčy
puti geriau gyvenantį socia tai, kad mirdamas Bebelis, tis vienos idėjos laikraš
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tuomi pasakyti, kad sociali daiktas pasaulyje. Bet ar
”2). Apie ką Tamista su
mą. Ir ve, sulyg vėliausiu tį turkai bulgarai’iSSi, Pasidaugino dyigubak passtams žmonės netikėtų, nes gi raginimas remti vien tik manim diskusuoti norėtum? plytos, tai tas jau reiškia.
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"Vienybė Lietuvninku Rey
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įgiaušia turkiškai). Taigi
kuri "kunigai veda tikinčius mieji privatiški laikras- mistos užmanytų diskusijų?
rašo:
tikroji karinė Meksikos Salonika yra nepaprastas jaučiasi Salonikoj kaip Pa
"Su tinkama pagarba
žmones? Ar "metodologi jčiai da ir nedaro. "Priva
"A. Bulota." i
"žinomoji dainininkė p-lė armijos spėka apskaitoma į muzėjus ne vien tik "kalbų, ryžiaus priemiestyje, nes vijos daktaras" gali pasakyti tiški” laikraščiai jeigu ir ra
M. Karužiutė dainavo Piliečiu 50,000 kareivių, ir tai da bet tautų ir tikėjimų. Apie jsose kavinėse, restoranuose
nors vieno savo parapijono gina žmones prie rėmimo, Šalčius tuomet rašo p. Bu parodoje,
kuri tęsėsi 1—S šio abejojoma. ar ištikrujų ji pusė gyventojų, susidedan- i ir kabaretuose skamba jų
vardą, kuris butų šiandien jtai ragina remti lygiai visą lotai šitokį paaiškinimą:
mėnesio.
Dainavo lietuviš
Tuo ti iš Ispanijos žydų, vartoja ! prigimta kalba. Anglams
jo skelbiamam "rojuje?" / , darbininkišką spaudą. Tuo
kai, rusiškai ir angliškai. galėtų tiek pastatyti.
"Nors Tamista gerai žinai,
taipgi nėra taip sunku, kaip
jis gali mums pasakyti nors tarpu sąjungiečiai biznieriai kas aš tokis esu ir gali numa Svarbu tas, kad ji tarp kitų tarpu Jungtinių Valstijų pa- ispanų "kalba, kokią ispanai jiems rodėsi, nes išėjęs ko
nyti apie ką noriu su Tamista 1 dainininkų užėmė pirmą vie stovi armija apskaitoma Į klabėdavo da Kolumbo lai- i
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reikalaujant parašau forma-’ Jeigu jau tas taip "svar milicijos, kurioj yra apie kalbos jie turi jau primaišę čiau susikalbės ir suras kas
juk jie ima už tai truputį i ir paprastas mandagumas liai:
bu," tai gal "Vienybė Lie-' 100,000 vyrų. Karės reika- daug turkiškų ir graikiškų jam reikia, negu kokiam
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Visi kunigai
pats rašai, 'viso labo tiktai I
truputį
didesnis,
negu
"Kel."
turėtų parausti iš gėdos
mokytojas šalčius,’ o ne SLA. i■ ninku” tatai paminėjus sa Amerika nėra labai milita- škai, turkiškai ir graikiškai. 5 colius ilgio; vienas jos šo
ar
"L-svės,"
tai
tas
da
nerei

akyvaizdoje šitų faktų! Periška šalis, bet visgi sulygi Uoste girdėtis daugiausia vinys sveria 885 svarų; šo
Seimo, ar jo atstovų įgalioti ko:
škia,
kad
"Kova"
jau
visuo

”Na. dabar tai jau bus ba nus ją su Meksika, ji yra anglų ir italą kalbos. Su ve vinio ilgumas — 4 pėdos ir
nis ir kadangi veikdamas kai
reikit pasaulį skersai ir iš
Du ar tris po privatinė ypata. nemoki, ar talija iš kairės pusės. Bet te milžinas, o Meksika nikštu- žiku greičiausia susikalbėsi 2 coliai.
ilgai, o tarp socialistų nera menės įstaiga.
"Didžioji Berta”
gul
sau
kovoja,
bet
visgi
Ynenori
nei
laiškuose
nei
šiaip
tūkstančiai
žmonių
nėra
da
turkiškai
arba
ispaniškai.
pervežama dalimis, kurių
site nė vieno tokio griašgaučas daug daugiau padarė Į kas.
apsiėjime prisilaikyti papras
dos, kokiu yra kiekvienas visuomenė. ''Naujienų’’ ar to mandagumo tai Seimo rei vieną valandą tik vienu tuoNegana to, Amerika yra Gi visų tų tautų vartojama yra 172. Pervežus visas da
kunigas. Kun. Makauskas "Keleivio" bendrovė gali tu kaluose tolimesnių susirašinė mi pasimatymu su popiežiu industrijos šalis, su plačiai kastilų kalba yra Salonikos lis į vietą, reikia nemažiau
mi, negu visi lietuviški socia išvystyta technika ir gele Esperanto.
25 valandų laiko joms sudė
"Drauge" meluoja, kad Be rėti trissyk tiek savininkų. i jimu su Tamista nebus.
Katrie
gi
tuomet
iš
mus
listai per visą laiką.”
"Jei
SLA.
Seimas
ištikrujų
belis išnaudojo žmones. Ir
Salonika yra daugiau žy ti. Jai valdyti ir operuoti
žies
išdirbyste.
Pastaruoju
kad aš kokioje nors for
Dešimt tūkstančių fran I laiku veik visos geležies ir dų miestas, negu kas kita. reikia 200 žmonių ir kiekvie
"Naujienos" teisingai paste bus daugiau "privatiški?" nori,
moje
duočiau
jam
paaiškini

Sprendžiant sulyg tūlų są
bi, kad Makauskas —
mus, tai jis be abejonės kreip kų, tai apie $2,000. Apmo metalo fabrikos paversta į Žydai turi apgyvenę centrą nas šūvis lėšuoja $2,618.
jungiečių
logikos, žinoma, sis
"prikišdamas Augustui Beprie manęs per SLA. Kon kėjus Yčui kelionę j Rymą ginklų ir amunicijos dirbtu ir priemiesčius. Sulyg pas Vien tik pamato įtaisymas
beliui 'vargšų darbininkų’ "Kova” tuomet jau bus
stitucijos permatytus orga ir atgal, užmokėjus po 15 ves, o nuo tokios išdirbystės kutinio gyventojų surašo žy yra didelis darbas, reikajaunuskriaudimą. turėtų priro "privatiškas" laikraštis ir,
nus. Jei gi to norėtų atskiri rublių už dienas, iš tos au šiandien tik ir priguli ka dų tenai buvo 56 nuošimčiai. jąs 26 pėdų gilumo duobės,
dyti, kokiu budu jisai galėjo kaipo tokio, jos remti nerei
Seimo atstovai, tai jie, tikiuo kos Lietuvos pabėgėliams
rės pasisekimas. Tuo tar Graikiškas tas miestas buvo kuri pripildoma cementu ir
tuos darbininkus nuskriausti.
si, kreiptųsi prie manęs arba
kės.
gal-but
ir
liks
kokie
penki
pu gi Meksika yra dau tikrybe ir kalba tik iki 15-to i akmenais. Kanuolės platfor
Juk Bebelis darbininkų ne
stačiai, arba per kokią atsa
samdė, kad jam tarnautų;
Sąjungiečiai pasakys, kad komai įgaliotą ypatą, bet rubliai su kapeikomis. Bet giau žemdirbystės šalis ir šimtmečio, kada Ferdinando ma sveria 41 toną.
pinigų iš jų nerinko savo nau "Kova” yra leidžiama dėl
Kanuolė pavadinta vardu
mandagesnę ir geriau išma sulyg ”Vienybės L.” aritme prie to da per pastaruosius ir Izabelės viešpatavimo lai
dai. Tai kaipgi jisai galėjo idėjos. Bet tą patį juk sa
nančią. kaip atliekami pana tikos, tas yra daug daugiau, penkeris sumišimų metus la ku iš Ispanijos prasidėjo žy Berta dėlto, kad jas dirba
tuos šimtus tūkstančių mar
šus reikalai.
negu $16,000.00, kuriuos A- bai nuvarginta.
dų ateivystė. 1431 metais Kruppo fabrikos, kurios dakių 'sužvejoti iš vargšų dar ko kiekvieno likraščio leidė
”11. O kad Tamista, veik
merikos
socialistai
surinko.
jai.
Gi
nuolatos
rėkdami
Meksika visa tai supranta miestas pateko po turkų val Bar, kaip žinoma, priklausio
bininkų?
damas (tik asmeniškai) ir
9 99
Pagalios da nežinia, kiek ir todėl nedyyai, kad ji A- džia. Žydai atsinešė su sa mirusio ' Kruppo dukteriai
"Bebelis pralobo ne darbi "remkime tiktai ’Kovą
būdamas viso labo tiktai šal
ninkų skriaudimu, o savo dar- "siųskime visus
vim nemaža turto, atsinešė Bertai.
spaudos čium, nori įg^ti vardą visuo- šita žinia yra teisinga. La- merikos bijosi.
KAIP PRALOBO
BEBELIS?
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Prisiminta kad bus renka
WEST LYNN, MASS.
Už pagarsinimus nei redakci
mos aukos nukentėjusiems
ja, nei administracija neatsako.
Atsibuvusieji fėrai ir jų
Skaitytojai patįs turite save
nuo
karės, bet to ir užteko.
rezultatas.
daboti ir jokiems daug žadan
Po to sekė šokiai su skra
Viename "Keleivio" nutiems už maža pinigų apgarsini
jojančia
krasa.
mus netikėti ir pinigų nesiųsti ’meryje tūlas musų
koresPasibaigus pasilinksmini
nepersitikrinus jųjų žadamais ' pondentas,
pasirašantis
daiktais. Dažniausia tokie skel
mui
vietiniai pasikvietė sve
i pseudonimu Žmogus, klau
bimai esti tik pigi apgavystė ir
čius pasiviešėti. Į Mat at
Iš negudrių žmonių pinigų vi sia fėrų rengimo komiteto
atskaitos. Nemanau čia da vyko vakaran lietuvių iš
liojimas.

ryti tą reikalaujamą atskai- Berriso ir Buenos Aires, bu
' tą, bet kaipo narė to komite- vo Dr-jos "Vargdienis" ir
, to žingeidaujantiems tik ga- SLA. sąjungos valdybų na
Mat jie ir scenoje
; liu paaiškinti tuos dalykus, riai).
CHICAGO, ILL.
veikė,
tai
po atlikto darbo
i kas man yra žinoma. Tiesa,
reikėjo
vėl
pasivaišinti.
Soicalistų piknikas.
Į žinios bus lyg kad ir pasenu
Birželio 18 d. Riverview sios, bet jų negalima buvo Darbuojasi tautos "iškil
parke įvyko vietos S. P. sky ; anksčiau paduoti galutinai mingumui !” Bepigu vieti
riaus surengtas piknikas dė i sąskaitų nesutvarkius ir ne- niams, nors ir sunkios gal
lei socialistiškos propagan | patyrus koks yra rezultatas vos ir silpnos kojos, visgi
namai netoli, galima parsidos ir rinkiminės agitacijos minimos pramogos.
už darbininkų partijos pa Nutarti fėrai naudai nu- belsti, bet svečiams tai ir
Oi auį kentėjusių lietuvių prasidė-1 nema^a buvo varg°. O
statytuosius kandidatus.
Piknikan suvažiavo iš vi !jo 29 balandžio ir užsibaigė [gštai musų tauta stovi.
Na, broliai tautiečiai, to
so miesto įvairiausių tautų G gegužės.
kiu
budu keldami savo tau
darbininkai - socialistai ir
Fėrų rengėjai, kad surin
jiems simpatizuojantie žmo kus kuodaugiausiai daiktų, tos garbingumą, jus nema
nės. Įvairiausiomis kalbo pirm fėrams atsidarius per tot kaip pažeminate ją. Apmis kalbanti minia čia jau tris savaites rinko tuos dai švietą reikia semti iš knygų
tėsi jaukiai ir smagiai, nes ktus ir darbavosi, kiek tik ir raštų, o ne iš stiklų ir bu
J. R. G.
kiekvienas jautė, jog randa išgalėjo, kad tik pasekmės telių.
si tarp draugų, o ne kits kito butų kuogeriausios. Apart
CANTON, MASS.
priešų.
daiktų rinko ir reikalingus
Gabiausi oratoriai panau daiktams supirkti pinigus. Prakalbos ir Jonų varduvės.
Birželio 25 dieną vietos
dojo visas savo spėkas. An Stalų sutaisymas, svetai
glų skyriuje kalbėjo drgg. nės įrengimas irgi paėmė lietuvių pašelpinė šv. Kazi
Rodriguez ir Kenedy, abu nemaža laiko keliatui mer miero draugija buvo paren
gus prakalbas. Tai buvo,
Chicagos miesto valdžios ginų, moterų ir vyrų.
nariai (aldermanai). Lietu Pirmą fėrų vakarą pra rodos, tik antros prakalbos,
vių skyriui kalbėjo drg. P. dėta šokiais, taipgi ir už kaip gyvena čionai lietuviai.
Grigaitis, taipgi ir kitų tau baigta paskutinis vakaras Kalbėjo "Keleivio” redakto
tų darbininkai čia turėjo sa baliumi. Kas dirbo viso to rius drg. S. Michelsonas. Jis
vo kalbėtojus. Gi į visus su dėlei, tam žinoma kiek triū gyvais gyvenimo pavyz
važiavusius į čia proletarus so padėta, šiais dviems va džiais išparodė, kaip reika
kalbėjo kandidatas į Jungt. karais beveik daugiausiai linga yra mums vienybė ir
Nesą apšvieta, todėl ragino rašy
Valst. prezidentus drg. daiktų išparduota.
AUen Benson ir kandidatas tais vakarais ir žmonių dau tis prie draugijos, nes tik
Ypač susiorganizavę galim būt
į vice-prezidentus drg. G. R. giausiai atsilankė.
fėrų
atidarymo
vakaru
kož- vienybėje ir susiorganiza
Kirpatrick.
Jų pasirodymą ant estra nam rūpėjo išbandyti kiek vus galima daug pasekmindos minia pasitiko griaus vieno stalo "triksus," kad giau varyti apšvietos darbą.
mingu delnų plojimu ir en- radus laimikį. Gi paskuti Kalbėtojas taipgi nurodė,
tuzijastiškais
šauksmais. niu vakaru daiktai buvo kas daugiausia trukdo apKaip vieno, taip ir kito jų parduodami dukart pigiau, švietą ir temdo žmogaus
kalbos atydžiai klausėsi ne negu pirmais vakarais;____ protą — tai apvaikščiojimas
tik draugai, bet ir socialistų Išviso fėrai davė $756.99 varduvių su bačkutėmis, o
priešai, nes kiekvienas ištar įplaukų. Išmokėta paden tas čia buvo labai vietoj, nes
tas žodis turėjo didelę reikš gimui įvairių lėšų išviso kaip tik tą dieną čia visi Jo
mę.
Atvaizdino Wilsono $156.18. Gryno pelno pasi nai kėlė savo varduves ir kai
kurios tų varduvių pasibai
administracijos netikumą, liko $600.18c.
gė
net kraujo praliejimu.
kapitalistiško visuomenės
Pinigai ne be ginčų nu
Ne Jonas.
surėdymo nelemtumą ir pra- tarta siųsti tiesiog Lietuvon
gaištingumąjr aiškiai nuro — pusę pabėgėliams, gi kitą
CLEVELAND, OHIO.
dyta kelias, kuriuomi gali pusę likusiems Lietuvoje po
Vyčiai atsimeta nuo SLA.
ma išeiti iš to šių dienų mu vokiečių kariška valdžia.
sų pasibaisėtino padėjimo. Pačių fėrų laiku buvo Kaip žinoma, SLA konsti
Ypač Kirpatriko žodžiai bu taipgi šis-tas ir dvasinei tucija neliečia nei politiškų
vo kai kad kūjo smūgiai naundai veikiama. Ir taip: nei tikybinių savo narių įsi
galvon visiems šiandieninės Nedėlioj, bal. 30 d. buvo tikinimų, t. y. organizacijos
draugijinės tvarkos apgy surengtas koncertas. Pub nariu gali būti lygiai socia
nėjams.
likos buvo daug, kitiems ne listas, kaip ir klerikalas-vyAš tikiu, kad toks pikni teko nei sėdynių. Daktaras tis, lygiai laisvamanis, kaip
kas darbininkų klesai atneš Tupper parodė ir paaiškino ir dievočiausias katalikas.
Pakol klerikališkoji-jezuidaug naudos. Visų jame daug iliustruotų paveikslų iš
tiškoji
kunigų politika ne
dalyvavusiųjų ir girdėjusių Lietuvos gyvenimo. Tris ydrumstė
musų visuomenės
socialistų prakalbas širdis patos sulošė veikalėlį "Drau
prisipildė troškumu kovoti gas.” Drg. J. Audickas iš gyvenimo, įvairių pažiūrų
už socializmo idėjos realza- So. Bostono ir A. Žvingiliu- nariai galėdavo išsitekti Su
vimą tikrenybėm Taigi — tė sulošė vodevilį "Alkanas sivienijime. Dabar vyčiai,
Jonukas." Džian Bamba (T. kuniginės politikos įran
lai gyvuoja socializmas!
Ex-Klierikas II. Greviškis iš So. Bostono) kiais būdami, pirmeivių ar
pasakė keliatą "spyeių;” S. ne-klerikališkų organizaci
Zaleskas pasakė eiles "Jone jų vidun įnėję skaito savo
OMAHA, NEBR.
lis ir Onytė"; seseris Žvin- uždaviniu sėti nesutikimą,
Lietuvių Vakaras.
ardyti ir naiknti viską, kas
Birželio 25 d. čia buvo Bi giliutės sudainavo keliatą tik veda žmones prie švie
rutės Kliubo surengtas va duetų, o mažos mergaitės — sos, susipratimo ir pasiliuoJ. Bingeliutė ir E. Kaidevikaras.
savimo nuo prietarų.
Programas susidėjo iš čiutė padeklamavo.
Taigi ir čionai SLA. 14-toJ
dainų, monologų ir dekla Taip atlikta West Lynne
macijų. Dainininkai, mono- pirmutiniai ir gana pasek kuopoj mūsiškiai vyčiai pra
dėjo savo vyčišką darbą.
logistai ir deklamatoriai sa mingi fėrai.
Ona žvingiliutė. Tik vargšai nedaug ką lai
vo užduotis atliko pagirti
mėjo. Matydami, kad kuo
nai. Po to koncerto buvo
QUILMES, ARGENTINA. poje yra socialistų, o su tais
šokiai
dvasios ubagams statyties
Lietuvių vakaras.
Publikos susirinko aps
čiai. Visas vakaras ir pub Gegužės 27 d. š. m. S. L.A. kovon, tai ne pyragas kram
likos pasielgimas darė ma 1-ma kuopa Quilmėj statė tyti, patįs spruko lauk iš
lonų įspūdį, kas liudija, kad scenoje 5 aktų dramą "Lie kuopos. Laimingos kelio
mes jau civilizuojamės. Rei tuvaitė." Antraktuose buvo nės! Girdi, jiems reikalinga
kia pridurti, kad čia lietu deklamacijos, prakalbos ir tokia kuopa, kur leistina bus
viai daugiausiai pirmeiviš monologas "Senbernis." Va prigulėti vien tikintiems,
kus laikraščius skaito, tai ir karas tūlais žvilgsniais pa nesą, giri Susivienijiman
nestebėtina, kad jau pasižy vyko, nors galėjo būti ge gali prigulėti ir netikinti
mi savo žmoniškumu ir inte riau. Vaidinimo žvilgsniu žmonės. Mat, kaip tie varg
ligentiškumu. Be to Oma- veikalas biskį sudarkyta. šai supranta organizacijos
kad
hos lietuviai turi jau ir vie Mat tūli artistai matomai konstitucją. Aišku,
jiems
kunigijos
įsakyta,
šą savo knygyną, gana tur ant drąsos perdaug paėmė,
tai ir kelias labai drąsias idant tvertų tik iš tikinčių
tingą geromis knygomis.
jų žmonių kuopas, o tos kuo
Tamsių katalikų čionai klaidas padarė.
nedaug; jie paprastai neda Kalbėtojas iškėlė lietuvių pos paskui pavers visą susi
lyvauja niekur kitur apart tautą neišpasakytai augš- vienijimą ton pusėn, kurion
tų vietų,kur alkoholis užima tai taip, kad jos ir jmatyt norės kunigija.
garbingiausią vietą. Te nebuvo galima.
Pervėlu, ponai jėzuitai!
Ragino
čiaus ir jiems gyvent tarpe tautiečius darbuotis dėl "iš Musų visuomenė nėra jau
civilizuotų žmonių yra vil kilmingumo" tautos.
Kas taip visai tamsi, kad galima
tis, kad supras, kas žmogų tas iškilmingumas — tai jau butų joje kunigijai sauvališpažemina.
ir pačiam kalbėtojui turbut kai viešpatauti
S. šilkaspamis.
Senas Kareivis, nelengva butų paaiškinti.

bą ir $5.00 į dieną. Vis ra UŽMUŠĖ DU LIETUVIU. Dantai prakalbas, kuoveiMINDEN, W. VA.
šinėja
pas savo gimines ir Detroit, Mich.— Nedėlioj kiausiai atsišauktų prie LSS
Kapitalistiškų įstatymų me
pažįstamus laiškus, klausi 25 birželio atsitiko didelė 116 kuopos ingaliotos komi
lagingumas.
Čia randasi nemažas lie
tuvių būrelis, tik trūksta su
tikimo, kad galima butų
koks-nors bendras, visuome
nei naudą nešantis, darbas
pradėti.
LSS. 218 kuopa inkurė
knygyną. Kol-kas daug ko
da trūksta, bet turi viltį,
kad savo siekį galutinai at
sieks: knygyną įrengs kaip
reikia.
Čia randasi SLA. 146 kuo
pa ir U. M. W. of A. unija.
Ši pastaroji labai silpna.
Nors čionai įvykdinta
"valdiška blaivybė," t. y. pa
naikintos smuklės, bet žmo
nės kaip gėrė, taip geria:
moka kad ir po $3.50 už
kvortą degtinės, bet visgi be
tų nuodų negal apsieiti. Al
koholiniai gėrimai gabena
ma iš kitur. Žinoma, gabe
nama neva slapta. Trau
kiniais galima gabentis tik
2 kvortas, bet kiek traukinių
ateina, tiek kartų po dvi
kvortas viena ypata gali
sau gabentis ir prisigabent
jos tiek, kad galma butų
varyti biznis. Tuo bizniu
čia daugiausiai užsiima dvi
moterėlės.
Pasekmės tos
veidmainingos "blaivybės”
gana liūdnos ir baisios. Ma
tomai, kad uždraustas vai
sius yra saldžiausiu. Už
nuodus žmonės moka ne
svietiškai brangiai. Parda
vėjai tuos pačius svaigalus
da paverčia didesniais nuo
dais, padaugindami jų mierą tam-tikrais priemaišais.
Muštynių taipgi pasidaugi
no, o bausmės už muštynes
atima paskutinį iš vargšo
skatiką. Pasekmėje pas jį
lieka tik kerštas, vedantis
prie naujų muštynių. Peštukizmu daugiausiai čia pa
sižymi du broliu J. ir J. G—
ciai.
"Keleivyje” prieš kelis
mėnesius buvo rašyta, kad
tiedu karžygiai Juozas ir
Jurgis G. pašovė J. Gave
lį. Žinią pranešė Alex Sherbin. Dabar Sherbinui atvy
kus į čionai ir išėjus į darbą
16 birželio, tiedu mušeikos
ant drąsos išsitraukę, atėjo
pas kasyklas laukt kol neiš
eis iš darbo drg. AIex Sherbin. Išėjusį tuojaus ir už
puolė, bet vargšams šiuo
kartu nenusisekė, nes patįs
gavo į kailį, ir 21 dieną bir
želio tapo suareštuoti. Nu
gabenti Glen Jean teisman
likosi nubausti štropa. Už
simokėjo abudu po 10 dole
rių pabaudos, grūmodami,
kad už tai visviena jie nedo
vanosią. Drg. Sherbin, ap
saugodamas savo gyvastį,
išvažiavo iš Mindeno.
Tai mat, į ką paverčia
žmones tamsumas ir girtuo
klystė. Kapitalistiškų įsta
tymų dviprasmingumas tą
pačią visuomenės gyvenimo
tvarką verčia kaskart labiau
į anarchiją, kur tamsus ele
mentai žvėrimis pavirtę ty
koja ant gyvasties tų žmo
nių, kurie pasmerkia niekšystę.
Darbininkai, švieskimės.
Nes tik šviesoj pamatysime
save ir pažįsime kuo esame.
Viską-matąs.

DETROIT, MICH.
žmonių privažiavo tiek, kad
mieste namų neužtenka.

Darbai čia eina gerai, bet
žmonių tiek privažiavo, kad
daugelis žmonių mieste na
mų jau nebegauna, gyvena
laukuose būdas pasistatę.
Namų savininkams tai gy
venimas :lupa tokias randas,
kokios tik jiems patinka. Ir
žmonės moka. Kur tik pa
mato, kas sukasa stulpus na
mui statyt, tuoj moterįs ir
vaikščioja aplinkui, ir tei
raujasi, kur yra savininkas:
nori jau paimti kambarius.
Ir vis važiuoja daugiau žmo
nių į Detroitą, vis mat tiki
si gauti Fordo fabrikoj dar

nėdami, ar negalima darbo . nelaimė ant gelžkelio — trū
gauti? Ir yra tokių žmonių kis užmušė du lietuviu.
su minkštu protu, kurie da Juozas Čiekauskas ir kitas
paskatina, kad važiuotų. jaunas vaikinas eidami gelžTokiems skatinimams nerei keliu nepatėmijo atbėgančio
kia tikėti, nes turbut nėra traukinio. Sako, traukinys
apie Detroitą ir visoj Michi- net davė signalą, kad pasi
gan valstijoj tokio darbinin trauktų nuo bėgių, bet jiedu,
ko, kuris jau nebūtų rašęs turbut užsigėrę, visai neat
kelių laiškų, prašydamas kreipę domos ir traukinys
Fordo darbo, o betgi negau užbėgo ant jų pirma, negu
na. Nors Fordo dirbtuvė ir galima buvo jį sulaikyti.
labai didelė, bet visų sutal- Čiekauskas paliko moterį
pint negali.
Ch. P. su ketvertu vaikų: dviems
mažomis mergaitėmis ir
dviems vaikais, jau paaugu
MAHANOY CITY, PA. siais, bet da nedirbančiais.
Nepaprastas pas mus atsiti Šeimyna atsirado baisiam
kimas.
padėjime, ir vis tik dėl to alkoholiaus.
Gal-but kitur, kur žmo
Lietuvos mylėtojas.
nės daugiau cvilizuoti, toks
atsitikimas butų visai ne Westville, III.— Aną vaka
indomus — paprastas, bet rą einu gatve ir išgirstu šau
pas mus jis sukėlė, ypač ksmą: "sustok — šausiu!"
tarp davatkų ir davatkinių, Apsidairau ir matau kaip
daug kalbų, pasipiktinimo, lietuvis policistas vejasi tū
aimanavimų ir juokų. Ir ar lą vaikiną. Vaikinas susto
įspėsite kas atsitiko, kad jo.
Policmanas pribėgęs
taip musų mahanojiečius su prie stovinčio rėžė porą kar
judino? Ogi LSS. 46 kuo tų savo lazda vaikinui į gal
pos narys, drg. St. Kurzins- vą, kraujais apsiliejusį nu
kas apsivedė su p-le Baniu- tempia nuovadom
liute. Mahanojiečiams įsta Kam tas žvėriškas muši
bu ne tatai, kad apsivedė, mas, jeigu areštuojamas
bet tatai, kad susiprato iki stovi nesigindamas?
tiek, kad šliubinę sutartį su Sako, kad vaikinas tam
savo gyvenimo drauge darė policmanui girtam karčemo
be tam-tikrų burtų — baž je nuplėšęs nuo krutinės
nytinių ceremonijų, vien pa žvaigždę, tai dabar jis at
gal šalies įstatymus, pas tei keršijo. Ar visuomenės pa
sėję Bromą, teisme. Mat statytas į tvarkos sargus
musų mahanojiečiai mano, asmuo savo asmenišką kerš
kad jie gyvena po kokio ten tą gali jungti su tarnystės
Romos papos valdžia ir pa priedermėmis? Jeigu tai
gal jo įstatus turi elgties, o daroma, tai visuomenė pri
ne pagal įstatus tos šalies, valo pasirūpinti, kad to ne
kurioje gyvena. Jie nežino būtų.
Kirkužis.
kad šliubas yra tik sutarties
aktas ir jį darant reikia su N. S. Pittsburgh, Pa. —
prast kalbą, kurioj sutartis Birželio 19 d. atsibuvo Mo
daroma ir gerbti tuos įsta desto Bartkaus sunaus krik
tus, kurie tą sutartį užtvir štynos. Susirinkusie svečiai
tina. Bažnyčia nėra valsty pasilinksminti iš gimdytojų
bės globojama ir jos įstatai džiaugsmo, kad padarius
valstybei neturi vertės. Ša dieną atmintingesne suma
lies gyventojai turi gerbti nė suaukaut po keliatą cen
šalies įstatus, negali jų že- tų nukentėjusiems nuo ka
maiu prietarų ar burtų sta rės lietuviams. Suaukauta
tyti. Musų katalikai to ne $3.75. (Aukavusių vardai
žino. Jie vienok idijotiškai tilps aukų skyriuje. Red.)
sprendžia, kad dabar jauna Drggų Bartkų sunui linkėti
vedžių stubos dzievulis ne na puikios sveikatos, o gim
lankys — lyg jis ten butų dytojams džiaugsmo.
J. I. Alexis.
geistinas....

Gana to, kad jaunavedžiai
nepaisydami, kokios bus
kvailų žmonių kalbos ir
sprendimai, apsivedė civiliš
ku šliubu, duodami gražų
pavyzdį kitiems susiprantantiems savo broliam ir se
sutėms, kad be Romos agen
tų galima apsieiti ir jie jų
gyvenimui visai nereikalin
gi. Jaunavedžiai verti pa
gyrimo. Linkėtina jiems
kuopuikiausios kloties jų
bendroj kovoje už laimin
gesnę ateitį, ir kuogeriausių pasisekimų jų bendrame
gyvenime.
V. ž.

Lietuvių visuomenės žiniai.

sijos dėlei platesnių infor
macijų, kad galima butų su
taisyti maršrutas. Maršru
tas turės prasidėti ne vėliau
10 d. rugpjūčio š. m. Drg.
Danta pasiryžęs organizuo
ti LSS. kuopas, LDL. Drau
gijos kuopas, bei Mot. Prog.
Susivienijimo kuopas.
Keiiatas žodžių apie draugą
Dantą.

Jis yra uolus socialistiškas veikėjas. Gabus kalbė
tojas ir talentingas socializ
mo teorijos gvildentojas. Vi
suomenės gyvenime jis pa
sirodė da nesenai, bet jau ingijo simpatiją visur, kur tik
kam teko girdėti jo prakal
bą. Daug metų išgyveno
Toledo, Ohio, kur lietuvių
pirma nei nežinota, kad jie
pasaulyje randasi, ačiū drg.
Dantai pasidarbavimui šian
dien dalykai stovi kitaip.
Drg. Danta yra plačiai ži
nomas ir tarp anglų socialis
tų, kaipo veiklus Amerikos
Soc. Partijos narys. Šiais
metais partija jį yra pasta
čiusi kandidatu į miesto tei
sėjus (Detroite). Reiškia,
kad tai žmogus, kuriuomi
pilnai galima pasitikėti.
Dėlei maršruto rengimo
kreipkitės į LSS. 116 kuopos
ingaliotą komisiją šiuo ad
resu:
P. Krakaitis,

1482 McKinley avė.,
Detroit, Mich.

Įvairiumynai.
Kame gi toji dora?

New Yorko policija aną
dien areštavo Centrai Parke
kynietę Ah Sun, kuri buvo
išėjus pasivaikščioti savo
tautiškam kostiume, suside
dančiam iš jekės ir kelinių.
Kada teisme jai paaiškinta,
jog ji prasižengė prieš vi
suomenės dorą, nes rodyties
moteriškei viešoj vietoj vy
riškose drapanose yra nepa
doru ir priešinga įstaty
mams, kynietė jokiu budu
negalėjo suprasti, kaip ji ga
lėjo nusidėti prieš dorą dė
vėdama kelines, kuomet šios
šalies merginos nešioja iki
kelių andarokus ir prie to
da permatomas pančiakas,
iki pečių nuogas rankas ir
tai visai neskaitoma prasi
žengimu prieš dorą. Kynie
tė parodė į tūlos amerikietės
andaroką ir pridūrė: "Žiū
rėkit, kaip jūsų moteris ap
sirengus! Mano padoru
mas niekados neleistų tok|
begėdišką rūbą užsidėti."
Philadelphijos "Bulletin"
sako, kad šitas incidentas
atidaro plačią dirvą diskusi
joms, kas yra dora, o kas
ne, nes šita kynietė padariu
si krikščioniškai musų do
rai labai "juodą akį."

LSS. 116 kuopos draugui,
Jonui Dantai, išvažiuojant į
rytines valstijas, minėtoji
kuopa sutikmėj su drg. Danta nusprendė jo kelionę iš
naudoti musų darbinikiškos
visuomenės naudai. Tuo tik
slu viešai pranešame musų
socialistų sąjungos kuo
poms ir šiaip draugijoms,
kad drg. Danta yra geras
kalbėtojas ir nuodugniai ap
sipažinęs su darbo žmonių
reikalais. Dėlto važiuoda
mas pakeliui gali visur lai Kaip japonų dentistas trau
kia dantis.
kyti prakalbas.
Traukdamas dantis japo
Kol-kas planuojama jo
Kas mums rašoma. kelionei
du keliai: linkui nų dentistas nevartoja dau
Dayton, Ohio, jeigu bus pro giau nieko, kaip tik savo
Brighton, Mass.— Birže ga pakeliui apsistoti su pra pirštus. Pradėdamas mo
lio 25 d. civilišku šliubu ap kalbomis; antras kelias link kytis japonų dentistas visųsivedė Juozas Rumšą su Akron, Ohio. Nuo čia ke pirmiausia išvysto savo pir
p-le Kazimiera Guligauskiu- lias seka Pittsburgho link, štuose spėką. Tam tikslui
te (abudu buvo uoliais LSS. iš ten gi per šiaurinę Penn- prikalama į lentą medinių
67 kuopos nariais). Vestu sylvanijos dalį link Roches- kuolelių ir jis juos dviem
vės buvo Cambrigde’uj, kur terio, N. Y. Tolesniai Sche- pirštais traukia. Po tam
jaunoji popra ir apsigyvena. nectady, gi paskutinis marš imama kiečiausio medžio
Šliubo ceremonijja atsibuvo ruto punktas — Worcester, kuolelių ir giliai sukalama
jie į marmuro plytą ir jisai
jaunavedžių namuose. Po Mass.
'juos
traukia. Pirštuose iš
to drg. J. B. Smelstorius pa Taigi šiame maž-daug nu- i
sakė puikią prakalbą apie rodytame ruože LSS. kuo sidirba tokia spėka, kad pa
šliubo reiškimą ir apie vyro pos bei pirmeiviškos draugi skui suėmęs dantį japonas
ir moteries priedermes šei jos gali rengti drg. Dantai išlupa taip kaip replėmis.
myniškame gyvenime. Lai prakalbas, apie kurių geru
ke antrų pietų pakeltas mą mes liudijame, gi drg. Nuo altoriaus prie žudymo
įrankių.
sumanymas snuaukauti po Danta išlygas stato rengė
Philadelphijos "Record"
keliatą centų nukentėju jams kuolengviausias: bū
siems nuo karės lietuviams. tent tik nuo vieno miesto, praneša, kad vienas kunigas
Smelstorius ir šiame reikale kur prakalbos buvo, iki kito, Connecticut valstijoj pame
pasakė prakalbą. Svečiai, kur prakalbos įvyksta, ap tė bažnyčios biznį, o nuėjo
nors jų nebuvo čia daug, su- mokėti kelionės lėšas (gelž ginklų ir amunicijos fabriaukavo $17.00, už ką vardu kelio), gi laiką ir darbą drg. kon, nes čia esą daugiau
pelno. Kada karė pasibaigs
pašalpos laukiančiųjų reikia Danta aukauja.
tarti ačiū, o jaunavedžiams, Geistina, kad soc. Sąjun ir žudymo įrankių neberei
musų mylimiems draugams, gos kuopų ir šiaip draugijų kės, tas dvasiškas tėvelis vėl
palinkėti kuoilgiausio gyve sekretoriai, manančių rengt ketinąs grįžti bažnyčion ir
nimo.
Keršto Širdis. minėtomis išlygomis drg. vėl skelbsiąs "neužmušk.”
j
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vardas butų pagarsėjęs, nesutiktų turėti už jokius gul sau žmonės vargsta, te Polemika ir Kritika. kausko, ar daug draugijų
čia Worcesteryj remia LieŽiūrėk, kaip paliokai pagar- pinigus. Po daug vaikų tu- gul kankinasi, tegul augina ----------------- ----------------------tuvos šelpimo Fondą? Atsėję!! Jų generolams Kus- ri tiktai tamsios moteris, kapitalistams vergus ir ka
sėję
Kam
stoka
tolerantiškumo?
sakyta buvo taip, kaip ištikreivius.
Kapitalistams
tas
čiuškai ir Pulaskiui ameri- kurios nežino kaip apsisaukonai net paminklus stato, got.
Kapitalistiškoji val- neskaudu, jie nuo to jungo
(Atsakymas į “Amerikos rujų yra; tai yra, kad Lie
0 kodėl toks Kosciuška galildžia tokias žinias nuo darbi- liuosi. Jų moteris susilau Lietuvio” nepamatuotus už- tuvos Šelpimo Fondą čia re
but geresnis už mane?
Įninku slepia ir aštriai bau- kia po vieną vaiką ir dau metinėjimus Worcesterio L. mia net vienuolika įvairių
— Tėve, aš tau jau sakiau, ;džia daktarus už patarimus, giau gali neturėti jeigu ne š. F. skyriaus pirmininkui ! pažvalgų draugijų. Klausė
jas, matomai, tuomi pasigakoks tau paminklas geriau-į Nevalia apie tai nė laikraš- nori, nes joms ir daktaras J. J. Kalakauskui.)
sia tiktų — bačkutė!
Ir jčiuose rašyti, nė knygose aiai gali patarti ir jos žino kaip ' Kadangi 18-me „Ameri nėdino ir paprašė Kalakaus
Iručiuose
ko LŠF. centralės valdybos
man rodos,. kad tau mirus i skinti, nė žodžiu patarti. Te- to išvengus.
kos Lietuvio" numeryje (ap antrašų,
ir antrašų tų
vyčiai tokį paminklą ant ta- j------------------------------------žvalgos skyriuje) tapo mes draugijų,taipgi
kurios
vo kapo už voš.
ta neteisinga dėmė ant vie tos LŠF. skyrių. sudaro vie
— Šarap, ba kad duosiu
tos LŠF. skyriaus pirminin-;
per marmuzą!...
Į ko J. J. Kalakausko, to dėlei > Su šiuomi visa J. J. Kala
Vienas "Keleivio" skaity laukan dėl nebuvimo vietos vietos LŠF. skyrius savo su-i kausko istorija ir užsibaigė.
I
tojas manęs klausia, kodėl kur eiti, lą pačią gyslą ga-!sirinkime įgaliojo mus, že-; Tai kas-gi čia tame dabar
pas tulus žmones kraujas Ii slėgti kokis tumoras ir vėl Į miaus pasirašiusius, persta blogo, kad vietos LŠF. pir
vįgą dalvka tikroj švie-l mininkas suteikė „ameriko
bėga iš vidurių arba jie ve tas pats atsitiks. Arba sunų komitetui” teisingų in
klekęs kraujas gali apsistot!s*oj
mia kraujais.
formacijų?
Kamgi, rodos,
' toje gysloje ir visai arba da Pirma: "Amerikos Lietu
Reikia
nesumaišyti
krausieloties ir purvais drabstyti
Tūli daktarai rimtai praliniai ją užkimšti.— taigi ir
dėjo kalbėti apie reikalingu- jo bėgimo iš plaučių, kas at- vėl bus kraujo sunkimasi į vis,” taikydamas į vietos L. .žmogų už tai, kad jis pasa
mą išrasti toki būdą ar vais- j sitinka tankiai pas dziov į- pilvą. Negalėjimas kraujui s _. _. skyriaus pirmininką kė gryną teisybę?
tokiais žodžiais, kaip stoka' Penkta: Surengimui sve
tą,
'pagalba
tūlas širdies
ligas
, su kurio .r-®*-—- sbutų
--’į linkus,
- ajuc. žmones
ir keliuose
J*1* P^au^u.s i tolerantiškumo,
‘
--prakilnumo
H čiams iš Lietuvos, Bulotai ir
alima sumažinti
motinos
turinčius
žmones
ir
Kenuose
d
zlO
vos
arba
pneumoniT
-----’
• ■"
•
•
i i_^j-----------1-—s—-- —,~A*-*..-* > .
_
..
x
xx
uvaoįvi
krikščionizmo
ir
dvasios
ubą
skausmusTudikr gimdant,' kituose kvėpuojamojo apa- _
___ __
jos ar kitos ligos, arba sir-gjškumo apsireiškimai,/’ pa- Į Žemaitei, prakalbų daugiau
siai rūpinosi J. J. Balakaus
nes kitaip motinos neužilgo rato apsirgimuose. Brauiig0S, prįe kuriu krau_- - - -. -. i sirode ne tik jau nesupran- kas, tačiaus ”A. L.’’ nesidro
atsisakvsiančios gimdvt ir jas gali bėgti iš nosies arba jas nėra
varomas gerai, ndėsnių, apie kuriuos kalžmonės turės išnykti. Cor- Į viršutinių dalių gerkles li gi pagimdo pntvinkimą kepasirodė dar esąs vi štai ką pasakyti: „Pažy
neli universiteto profeso- patekti į vidurius, iš kurių penų gyslos ir kraujo be- arnatorium šmeižti nepatin- mėtina, kad prakalbos nebu
rius d-ras Edgar, kalbėda- i paskui žmogus gali išvemti
• P1 n,a: , k u?m.es. Pa_ i karnas sau vpatas ir istai- vo ganėtinai išgarsintos;
mas moterų kliubu federaci- arba jis pats pradeda verzt- didejimas dėl drugio ir kitų gas „A L » Hprimesti vie_ kad vietos LŠF. skyriaus
jos susirinkime Nevv Yorke. Jis augštyn, kada perdaug priežasčių irgi gali pi iv esti tog l§F. skyriaus pirminin- pirmininkas labiau rūpinosi
pasakė:
pribėga, šituose atsitiki- prie puve esančių gyslų pnpartyviškumasir "parti- išgarsinimu savo biznio, ne
"Neskaudamas vaikų gini- muose. ligonis gali nepatė- tvinkimo ir kraujo bėgimo. j-n^ amį)icija” visai prie jo gu pasisekimu prakalbų.”
dymas yra būtinai reikalin- m>t!, iš kur kiauja> bėga n
Nervų ligos gali P^4a1.^11 į neprilimpa. Gal ir randasi Betgi kaip tik priešingai bu
gas. nes kitaip ateityje nie- n}^nj ti, jog tai i& pilv o. Is permainas kraujo be^me | žmonių, kurių karjerai pri- vo. J. J. Kalakauskas jokių
kas negalės priversti moterį
0 ateinantis kraujas v ra gyslomis ir permainas mus- tįj.ta įg panašios gražkal- savo biznio apgarsinimų
sumaišytas
su maisto dali
prieš surengimą prakalbų
prie gimdymo. Dideliai su-j
Vystės
žiedų
nupintas
vainimis, rūgštūs, suklekęs neto ...
...
..
....... kag,
taj ne yjgtog lšF. nedalino; jis tą darė tik po
ir vėl turėsime
krau
gero porterio ir pradėjom jautrėjusie šiandieninės mo li visada ir paprastai tam pilvo)
— Alau, Maike!
į surengimui prakalbų. Ta
lio bėgimą iš pilvo. .
— Sveikas-gyvas, tėve! O gerti iš to džiaugsmo, kad, teriškės nervai gimdymo sus. Retai kraujas iš pilvo žius, beprotystė ir kitos nėr skyriaus pirmininkui, kuris čiaus „A. L.,” nesužinojęs
... ..
”7^ prie jokios politiškos orga- kaip ištikruju yra, meta ne
kaipgi su kare? Ar da ne dabar tai pakils musų tau skausmą padaro tokį didelį, ateina į burną be vėmimo;
vų
ligos
gali
būti
priežastįį njzacįjos nepriklauso ir parkad
moteris
negali
jo
pakelt
ta.
ba
visas
pasaulis
išgirs,
važiuoji meksikonų mušt?
tuo
tarpu
kraujas
iš
plaučių
gražų šmeižtą ant nekalto
nė protu, nė kunu. Beskaus
kad
lietuviškas
vaiskas
va-,
mis
tijiniais
dalvkais
neužsiima.
■ — Nausa!
žmogaus ir gana.
javoja su meksikonais. Taip mis gimdymas jai yra ne le ateina su kosėjimu arba vi Priėmimas nuodų, kaip | Neabejojame, I„2
kad „partiji- ■ Šisai trumpas dalykų per
— Kodėl?
sai nežiniom.
Po bėgimo fosforo, pagimdo kraujo te- nė ambicija” randa sau te
mums besilinksminant ir be- pumas. bet reikalas.”
kratymas parodo, jog stoka
— Nepriima.
kraujo
iš
pilvo
išmatos
yra kėjimą. Bakterijų nuodai, bai šilta lizdeli „A. L."
šaudant iš bonkų už tautos Nelabai senai buvo pagar
L.” __
re- tolerantiškumo, prakilnu
— Kas nepriima?
sveikatą, atėjo nuo genero sėjęs taip vadinamas „prie juodos, kaip smala, bet tai tokie kaip raupų, timų. gel- dakc-ijoj, bet tik ne pas vie- mo ir "krikščionizmo” di
— Wilsonas.
maro, tankiai yra tos LŠF. skvriaus pirmininlo Funstono atsakymas, ku blandos miegas,” kada užė įgali atsitikti, jei žmogus nu tonojo maro.
desnė yra „Amerikos Lietu— Ar tu jam siuleisi?
ri ketvirtos rotos mundrafi- jus gimdymo valandai dak ryja iš plaučių į bumą bė priežastim, todėl tomis ligo!
vyje,” negu pas kitus. Ir at
— Šiur, Maike!
mis serganti žmonės kartais Antra;
-a. L
”” išdidžiai
ras išklumočijo ant tautiš tarai laiko motiną pusiau gantį kraują. Iš plaučių inis
Antra:
„A.
L.
išdidžiai
— Tai gal papasakotum, kos musų šnektos šitaip: užmarintą ir. sakoma, ji ne atėjusis kraujas yra šviesiai turi kraujo bėgimą i» pilvo. įneka kac| ”Woreesteryj ta- virai tariame, kad šioki „A.
L.” „dvasios ubagiškumo ap
U?dai kaip
kaip rūgsta
pQ suorganzuota
tėve, kaip tas buvo.
Aštrus n
nuodai,
rūgštis i po
„Pirmą syki apie lietuvišką jaučia tuomet tokių skaus raudonas, pūtuotas, alkali- ĮAstnjs
suorganzuota
A.L.T.S.
kiti, deginanti daiktai, gakuopos pastangomis sireiškimai” (pabraukiame,
— Buvo taip, vaike. Per vaiską aš girdžiu. Peržiu mų; bet kaip dabar pasiro nio skonio. Bėgime kraujo I įr
pagimdyti kraujo bėgimą | (musų pabraukta)x ameriko- nesą tai paties „A. L.” fra
paskutini vyčių manievrą, rėjau žemlapį, bet neradau do, šitas būdas nėra toks ge iš pilvo paprastai randama Ii;i nommHVTi
zė) nedaro jam, kaipo laik
kuris atsibuvo Šnapsaucko tokiu vardu nė šalies, nė ras. kaip išpradžių buvo ma pilvo, kepenų arba blužnies Laike ^pilyo išpumpavimo nų komitetas rinkimui1 au- raščiui, nei moralės, nei maĮ ligas, o bėgime iš plaučių pa 'gali jis
jis likt;
likti sužeistas.
sužeistas. Su- kų Lietuvos sušelpimui.” Na,
saliune, nutarėm važiuot tautos. Bet sprendžiant iš nyta.
prastai
plaučių
arba širdies žeidimas gali įvykti dėl uz- ir kamgi tokia jau didelė terialės naudos.
Meksikon ir padėt ameriko to, kad norit važiuot AfriSkausmų numarinimui
K. šeštokas,
nams meksikonus mušti, kon ir vadinat ją savo kon- prie gimdymo, sakė profeso ligas. Taigi nereikia sumai 'gavimo iš viršaus arba nu- reklamacija! Juk vra tikJulius Mickevičius.
kad pakėlus savo tautos tru, galiu numanyt, kad pri rius Edgar, paprastai yra šyti kraujo bėgimo iš pilvo į rijimo kokio aštraus ar di-lrai žinoma, kad tą projektą
vardą svetimtaučių akįse. guli prie kokios-nors nige- vartojami šie vaistai: juoki su bėgimu iš plaučių ir kitų delio daikto. Jeigu yra su-; užmezgė ne kokia ten San■ žeidimo istorija, galima1 daros
-kuopa, .bet _
Bet nei vienas iš musų neži rių veislės. Tečaus kaip ten Į nantis gazas, chloroformas, kvėpavimo aparato dalių.
Dr. _
Tup- Skaitytoju pastabos.
nojo, kaip tą pradėti. Ne- nebūtų, laivo jums siųsti ne- Į eteras, morfinas ir skopala- Priežaščių yra daug, ko spėt, kad pilvas liko sužeis per. Čia ”A. L.” ne tik kad
gana to, da pasirodė, kad galiu, nes aš jokių laivų i r minas, tečiaus nė vienas jų dėl kraujas bėga iš pilvo. tas ir todėl kraujas bėga.
bando prievarta reklamuoti „Ateitis" stebisi, kad somusų tarpe nėra nei vieno neturiu. Kreipkitės i kokią nėra taip parankus, kad bu Pas vieną žmogų gali bėgti
Kraujo ligos gali privest ......._______________
kokia tai mažai žinoma San- ciaiistai visuomet priešingi
žmogaus, katras žinotų, ka nors laivų kompaniją. Pa-; tų galima patarti visiems jie dėl vienos prižasties, pas ki- prie bėgimo jo iš pilvo, nes daros kuopą, bet ir neteisy- privatinei nuosavybei, o pa
: tą dėl kitos. Medicinos pra tulose ligose jis lieka skys- bę kalbėti, o laikraščiui, ku tįs statosi sau privatinius
troj pusėj yra ta Meksika: sirašo gen. Funstono sekre vartoti.
vieni tvirtino, kad ji Kana toriaus pagelbininko pagelktikoj atrandame, kad tanD-ro Edgaro nuomone, ■ kiaušiai jis bėga dėl buvimo tas ir prirengtas prie išsi- ris taip išdidžiai kalba apie namus. Sulyg "Ateities” fi\
doj, kiti gi ginčijosi, kad Ja bininkas.”
’
la- prakilnumą ir krikščionybę, lozofijos išeina, kad socialisneskaudamas gimdymas žy • pilve vočių ir dėl priaugimo veržimo iš gyslų. ?Nors
ponijoj. o Worcesterio pulko — O ką jus ant to?
bai
retai,
bet
randasi
ypameluoti negražu:
Į tai turėtų būt gyvu oru, nes
feldfebelis, kuris mokina vy- — Nuleidom, vaike, nosis.! miai sumažintų persiskyri kepenyse rišančiujų audinių tos., pas
kurias
kraujas
ne-Į
v
_
i Trečia: "A. L.,” ar tai iš tik tas elementas šiandien
čius geografijos, prirodinė kaip muilą suėdę. Ir pikta i mus, padarytų daug laimin : vietoj kepenų celių, kas tan Itenka^ ypatybes klekti, todei didelio prakilnumo, ar tai ida nėra privatne nuosavy
jo, kad Meksika yra Afri ir smutna’... Tik tu pamis-į gesnį šeimynišką gyvenimą kiausiai atsitinka pas syphi- ir neklekimas arba neamo~ krikščionystės dvasios pa be. Aš gi apie tai visai ki
koj, ba tenai esanti labai lyk, koks išnevožijimas: pri ir apsaugotų moteris nuo litikus ir alkoholikus. Pas .philia gali būti priežastimi. gautas, apkvaista ir štai ko taip filozofuoju: jeigu sokaršta šalis, todėl meksiko- lygino musų vaiską prie ni-Į nereikalingų ligų. Dabar tas • moteris kraujo bėgimas iš
Kaip matote, priežačių kias nesąmones pasakoja: įcialistai sako, kad kiekvienai ir tokias dideles skrybė gėrių veislės!... Nežinojom gimdymas moterims yra pilvo yra tankesnis, nes pas kraujo bėgimo iš pilvo daug „...vietos socialistų L. š. F. įnas žmogus turi turėti savo
lės nešioja.
Visi pripaži ką ir daryt. Už tokį įžeidi- ■ toks baisus, kad kuri mote į jas vočių atsiradimas pilve ir reikia jas atrasti pas ligo skyriaus pirmininkas (musų i namus ir geresnį visą gyvenom,' kad jis kalba teisybę, mą musų tutiškos garbės ris vieną sykį jį iškentėjo, lyra tankesnis.
nį, norint pradėti atsakantį pabraukta)...’.’
Įnimą, tai kodelgi jie turėtų
ale kaip pradėjom daryt vi vienas štapskapitonas pada kitą sykį jau jo bijosi kaip
i
gydymą.
Ir
gudriausis
gy

Netik Worcesteryj, bet ir !veidmainiauti: kitiems piršYra atsitikimų, kad žmo
sus kelionės pienus, pasiro vė įnešimą, kad apšaukti A- kokio pragaro ir daro viską, gus
dytojas,
gy-venantis
kitur
ir
vemia krauju vieną syvisoj Amerikoj nėra, pakol- Į tų gerovę, o patįs ubagautų?
dė. kad nė vienas iš musų merikai vainą, ale kiti pabi- ■ kad jis jau nebeatsikartotų. ikį ir paskui pasveiksta ir jo- ! negalintis ligonio pilnai iš
jokio socialistų LŠF. Į Juk ir pati "Ateitis” sako,
nežino, kur yra Afrika; nė jojo, ba policija gali suaręs-! Moteris pasijutus antru syk įkios ligos pas jį negalima egzaminuoti, negali gydyt. kas,
Iš kur jį išsvajojo ikad socialistai turėtų pradėvienas negali pasakyti, kat- tuot visą musų vaiską. Iš ’ nėščia, geria visokius nuo rasti, bet tokie atsitikimai Šis pavyzdis parodo, kaip skyriaus.
„A. L.?” Vietinį LŠF. sky Įti reformas daryti nuo saron pusėn lietuviškas vais- tos zgrizotos aš užordelia-Į dus, kilnoja sunkumus ir ki
'
klysta
tie
žmonės,
kurie
reti. Da retesni, kad išsirių sudaro net vienuolika Įvęs. Taigi socialistai taip
kas turi maršuoti.
Tada vau da tuziną porterio. Kaip taip save kankina, kad tik ! tempusi
kreipiasi
į
visokius
„profeso
įsi J visokius proteso- .
k ;
draugijų. I ir daro, kaip skelbia.
aorta (iš širdies į
musų načalstva nutarė pa daugiau išsigėrėm, tai ir ra- užmušus negimusį kūdikį. kūną nešanti
kad
prisiųstų
vaistų.
T
y
šiį
’
Irius,
Bet kaipgi bus su tautikraują gysla)
siųsti Amerikos generolui zumo daugiau atsirado. Nu Viso to pasekmėje lieka su plyštų ir išlietų
■r
kaip
rizikuoja
tie,
kurie
.
fc
•
soci
į
|istu
»
^
opa
.
jninkais, kurie visuomet šū
kraują syFunstonui šitokį tiiygramą: tarėm kreiptis stačiai į pre ardyta moteries sveikata ir i kiu ir Į pilvą. Žinoma,
aptiekonaus
bei
šiaip
zmoA
„
dėl
ei
vienos
sokauja apie savo tėvynės gai
tuo
”Mister Funston, Amerikos zidentą Wilsoną, išviroži- nelaimingas visas gyveni met žmogus veik visada
gaus
klausia
kas
yra
dėl
;
.
Ruopos
Davadinti
vivinimą,
o tuo tarpu perkasi
generolas Meksikoj. O da jom jam viską apie lietuvių; mas. Jeigu gimdymas ne Į miršta urnai.
kraujo sustabdymo, kuris;
k - sįcial^tų skyriu? Amerikoj žemes, dedasi bizbar pradedam savo tilygra-Į tautą, pasakėm, kad mes būtų toks skausmingas, mo
bėga is pilvo arba is plaučių. ■ Keįviria. „A £ ašaru0- inius. statosi sales ir klum
Pilvo vėžys auga ir pra
mą su žodžiais: Tegul bus! nesam nigeriai. ale balti teris jo taip nebijotų ir taip
------------------ A' Montvidas. ; ja ka(j ^etos LŠF. skyriaus pakojį šoka, kuomet jų tėpagarbintas Jėzus Kristus,' žmonės, kad musų tauta yra sunkiai savęs nekankintų. i deda žlugt, todėl iš jo ma
' vvnė ašarose paskendus.
su stamstos atsakymu ant seniausia ant viso svieto, Moteris šitą nuomonę mi žiau ar daugiau kraujo ga -------- __________________ pirmininkas nueina pas Man rodos, kad tas jau tik
amžių amžinųjų ir amen. O kad musų kalba yra gra nėtam susirinkime taipgi li bėgti ir paprastai bėga, Socializmas apsaugoja šei- Į amerikonų komitetą (tą rai neveda prie Lietuvos pa
dabar, Mister Funston. mes žiausia iš visų kalbų, kad patvirtino. Poni R. B. Lig-i Vėžį turintii žmonės netoli myną ir žmogaus gyvastį ir komitetą, kurį buk San- kėlimo. Čia augę musų tau
girdėjom, kad tamsta eini mes turim suorganizavę vy get iš Dulutn pasakė: „Mo- visada turi juodas išmatas !aimę daro svarbiausiu vi-j daros vietinė kuopa suorga- tininkų vaikai tankiai jau
diskredi
ant meksikonų. kad apgy čių armiją arba lietuvišką terįs turėtų atsisakyt būt dėl buvimo jose kraujo. Ma suomenės reikalu.-------------- nizavo) ir „bando diskredituoti (musų pabr.) Sanda ir lietuviškai nebemoka. Tai
nus šitą kontrą todėl lietu vaiską, kad aš esu staršas tuotinomis. pakol nebus kas žos gyslelės pilve kartais išSocialistiškoj tvarkoj tik ros veikėjus... aplenkia Gel gi gal „Atetis” paaiškin
viško vaisko načalstva nu to vaisko generolas ir kad nors išrasta sumažinimui jų sipučia per ilgą laiką dėl
tų, ar tautininkų „teorija”
tarė kreiptis prie tamstos mes nutarėme padėti Ame skausmo prie gimdymo.” Ir kokių nors priežasčių ir ga- tai ir gaunama žmogui bėjimo Fondą ir išniekina sutinka su jų „praktika?”
su prašymu, kad prisiųstum rikai mušt meksikonus, bet ji pridūrė: ” Pasaulyje nė- Ii pratrukti, kas vėl padarys proga gyvent taip, kaip tin Tautos fondą...”
„Keleivio” vienmintis.
mums šipą su muzika, kuris nežinodami kur yra Meksi ra nė vieno kūdikio, kuris j kraujo bėgimą. Retkarčiais ka civilizuotam žmogui gy Vaje,'vaje! kokio čia nu
sidėjimo dasileista,, — mano Kuomet žmonės išmoks
galėtu nuvežti musų vaiską ka, negalim tenai su visa butų vertas tų skausmų, ko- pilvo gyslos pritvinksta ir venti.
kius
jo
motina
iškentėjo,
pasluogsniai
išpunta
dėl
susi

sau A. L.” ~
Bet,
' po teisy- kritiškai mąstyti — neį Afriką, ba ir mes norim zbruja numaršuot, todėl no
" j ne tik nenusidėta, skriaus vieni kitų.
Kapitalizmas yra ekono bei, čia
už savo kontrą faituotis. rėtume, kad ponas Brainas kol paleido jį gyvenimam” rinkimo ten kraujo, kada
bet
priderančiai
ir tiesotai
minis
kanibalizmas;
išardo
Atsakymą duok per tiiygra ar kas kitas prisiųstų va- Eliza Ransom iš Bosto- koki.°^bakt€ri-i?s ar chemikalai
įžeidžia
pilvą,
todėl
ga

šeimynas ir neapsistojančiai pasielgta. Mat, vienas iš to
mą arba tilyponuok per spe- jauną šipą. Surašę šitokią no sako, kad ir dabar jau
Kas tai yra sekta? Sekta
amerikonų komiteto paklau — tai susitelkimas tamsių
šel dilvveri. Pasiliekam su tilvgramą nusiuntėm į Wa- „augštesnės” klesos moteris li kraujas net į pilvą iš jo ryja žmones.
sė J. J. Kalakausko, ar virš- nemąstančių minių po vado
Dievu, lietuviško vaisko na shingtoną pačiam Wilsonui. susilaiko nuo gimdymo. Ji sluogsnių išsisunkti.
čalstva, Šnapsaucko saliune Bet atėjo atsakymas, kad tikrina, kad Bostone 90 nuo
Iš pilvo kraujas renkasi Jeigu trokšti pasiluosuot minėtu du fondu remia vyste iškalbingų pamišėlių.
prie baro.”
vainos su Meksika da nėra šimčių turtingų moterų dau ir eina per •kepenų gyslą į nuo karės baisenybių, skur draugijos. Beabejo gavo at Nepasisekimas yra paak— Cha. cha, cha!...
ir kad tuom tarpu Amerikai giau vaikų neturi, kaip po kepenis. Jei kepenįs yra li do, bedarbės ir visų viso to sakymą, kad Gelbėjimo Fon. stinimu prie energingesnio
— Ko tu juokies, vaike? pilnai užtenka savo vaisko. vieną. Ant Back Bay, kur gos apimtos, per jas krau pasekmių turi tik vieną bū dą (Worctsteryj) remia tik darbavimos. Tik savmyliai
— Na, nieko, nieko! Sa — O tau, tėve, labai norė gyvena pati aristokratija, jas negali lengvai pereiti, dą: tai yra balsas už socia viena Sandaros kuopa, oir—• -------90 moterų iš 100 turi tik po todėl jis stapdomas gysloj ir listų kandidatus į valdiškas Tautos Fondą — kun. Jakai- ir bailiai kartais atsisako
kyk, tėve, kaip buvo toliaus. josi muštis, a!
tis. Buvo da klausta Kala- eit toliaus.
— Šiur, vaike! Lietuvių vieną vaiką ir po kitą jau kraujas pilve gali sunktis vietas.
‘— Toliaus, vaike, paėmėm

Kraujo bėgimas iš vidurių.

_ ,_______________
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!S AMERIKOS.

Pajieškau draugo Jono Žabaro;
Kauno gub., Telšių pav., Salantas
miestelio. Meldžiu atsišaukti.
Kazimieras Joneckis,
809 Hollins st.,
Baltimore, Md.

Pajieškau doros ir apsišvietu.sios
merginos apsivedimui, r.uo lg iki 25
metų amžiaus senumo, Amerikoj du
žusios, sutinkančios
“ ‘ ’*
..................
.
imt civiliška
šliubą. Aš esu 30 metų. Su pirmu
Pajieškau giminių ir pažįstamų,
laišku meldžiu prisiųst paveikslą.
aš esu ką-tik atvykęs is Lietuvos,
Pajieškau draugo Jono Valuko,
esmi Kauno gub., Vilkmergės pav.
Anufras Višr.iauskas,
1
i Kaniaičių parap., Guciunų sodžiaus. Kauno gub., Šiaulių pav., Gražaičių P. o. BOX 103,
Shenandoh, Pa.
Kaimo, gyveno Duųuesne. Kas jį ži
1 Meldžiu atsišaukti.
no meldžiu pranešti.
Napoleonas Trumpickas,
Nors prisirengimai daro
i Pajieškau apsivedimui merginos nuo
Albert Norvilas.
i 55 Plymouth st.,
Cambridge, Mass.
1
mi nemaži ir milicija vis dar
104 Mill st^
Duųuesne, Pa. 25 iki 30 metų amžiaus, aš 35 metą,
turiu gerą darbą ir čystą, tam pa
Į Iš Maskvos.
siunčiama Meksikos pasie
čiom
drapanom galiu eiti šokti. Mel
Pajieškau savo moteries Jievos džiu atsišaukti.
(27)
MIKOLAS BALIUKAS tašo savo' Dumbrauskienės,
nin, bet taip išrodo, kad ka
kuri
6
birželio
pabė

Antanas Vasiliauskas,
s broliui J. Baliunui, kad jų tėviškė iš- go nuo manęs, palikdama mane di
■
rės su Meksika nebus. Pa
1 deginta, tėvai paliko ant vietas, o ji i deliame varge su 4 vakais. Pabėgo i )Vash VVoolen Mills Co.,
- patį išvarė Maskvon kariumenėn.
Frederickburg, Va.
imtus nelaisvėn Amerikos
Vincu Ambrutis, 6 pėdų augščio,
Adresas:
Moskva, Suczevskaja i su
geltonais
plaukais,
moteries
tamsus
kareivius Carranza jau pa| ulica 27, rotniku M. Baliunasu.
Pajieškau apsivedimui merginos
plaukai, priešakyje du dantįs juodi.
iiuosavo ir įtempti sątikiai
Jiedu paėmė $200.00 mano pinigų. ' ar našlės nuo 40 iki 50 metų amžiaus.
Pajieškau Vaclovu Jonikas, Vil Jinai Vilniaus gub.. Trakų pav., Dus- Į laisvų pažiūrų, mylinčios gražų gytuojaus atsileido. Dabar
niaus gub., Trakų pav., Jiezno parap. manų pazap. Skiriu $10.00 tam kas > venimą. Aš esu 50 metų. Meldžia
jau ir likusioji amerikiečių
1 atsišaukti.
(28)
i Kisieliškių kaimo, gyveno Pittston, i man apie juos praneš.
i
Krank Jurkus,
1 Pa., paskui išvažiavo į Beaver Dam,
Mike Dumbrauskas,
kariumenė pradeda trauktis
Springfield. Iii.
i Wisconsin.
BOX 88,
Palatka, Mich. 1811 Peoria Road,
atgal. Wilsonas savo pra
J. Galinskas,
eriean Presu Association.
Pajieškau apsivedimui merginos
B0X 51,
Lead, So. Dakota.
Pajieškau draugų Jono Kranauskalboj New Yorke jau pa
arba jaunos _ našlės-bevaikės, laisvų
kio,
Zigmo
Kuprio
ir
Vinco
Puklio,
Massachusetts valstijos milicija, prieš iškeliaujant Meksikon.
sakė, kad karei jis griežtai
pažiūrų, mylinčios blaivą gražų gy
Pajieškau pusseserės Karolinos visi Kauno gub., Krakių vaisė., Vai venimą, mokančios rašyt ir skaityt.
priešingas. Jis gavęs tūks
Burokiutės, po vyrui Juodienės. Vil tekūnų sodžiau. Meldžiu atsišaukti. As esu 2g metų.
Su pirmu laišku
Jurgis Bluzis,
tis už ją pasmerks Jungti ! AIRIAI NORI IŠGELBĖT niaus gub., Trakų pav., Užuguoščio 3261 So. Halsted
RADO NEGYVĖLIO
tančius protestų prieš karę.
prašau paveikslo.
(28)
st.,
Chicago,
III.
; parapijos, Palapiškių kaimo. Už vy
J
°
hn
Serben
L
GLĖBYJE.
nes Valstijas. Kad to isto
Žmonės reikalauja, kad ki I
CASEMENT.Ą
ro išėjo da būdama Lietuvoj. Mel
Girardville, Pa.
Pajieškau Longino Vaitkuno, Kau BOA 25a,
džiu atsišaukti.
(28)
virčai su Meksika butų iš West Springfielde(Mass.) rijos teisingo teismo išvenno
gub.,
Vilkmergės
pav.,
Kupiškio
Uršulė
židanavičiutė,
Birželio 30 d. senatorius
rišti be kraujo praliejimo. I 28 birželio namuose po nr. i gus, šaukiama Amerikos viRaciupanų sodžiaus. Turiu
REIKALAUJU vietos darbui BuMartine
iš New Jersey pa 17 Morton st 3rd fl., Boston, Mass. parap.,
laišką nuo jo brolio iš Rusijos.
Vadinas, žmonės karės ne 45 Porter avė. atrasta Louis * suomenę pareikalaut iš savo
čemėj arba Grosernėj. Geistina bu
M. Bvronas,
tų gaut arti Bostono. Darbą moku
Pajieškau pusbrolio Antano Va
nori ir jis, Wilsonas, klau !Femį negyvą ir jo glėbyje i valdžios, te jinai parodo tik davė Jungtinių Valstijų liausio,
BOX 270,
Lewistan, Me. atsakančiai. Kalbu 5-mis kalbomis.
Kalniškių
sodos,
Juojapo
Mi

kongresui
rezoliuciją
reikasysiąs žmonių balso, nes jis :da kvėpuojančią, bet visiš ras priežastis konflikto.
lašiaus. Šimkaičių sodos, Jono LedeiA. G. JUOZĄ ITIS.
(27»
Pajieškau Jono Sembelio, Kauno 58 Endicott st.,
’
laujancią
iš
prez.
Wilsono,
.Boston,
Mas.«.
kos
Du
račių
sodos
ir
I-'rano
Jekučio,
Tikimasi,
kad
atsišauki

prisiekęs jiems tarnauti. kai be sąmonės jauną jo
gub., Pasvalio parapijos, Bugujų kai
gub.
Ikad tasai pasistengtų pada- visi KaunoJuozapas
mo, 20 metų kaip Amerikoj, gyveno
Pagalios, kariauti su tokia žmoną. Ferni buvo 22 metų mas padarys įspūdi.
Minuta.
REIKALINGAS
|ryt savo intaką į Anglijos į 926 Jeane str.,
Kenosha, Wls. Elizabeth, N. J. vėliaus Newarke.
maža ir silpna tauta kaip amžiaus, jo žmona — 18 me
Kostumeriškas Kriaueius.
Jonas Krasauskas,
Darbas ant visados. Gera mokė. Elizabeth, N. J.
Meksika, Amerikai nebūtų tų. Jiedu apsivedė prieš po MILIJONAS LIUOSNO- valdžią ir išreikalautų ati- Pajieškau pusbrolio Igno Prikockio, 240 Clark pi.,
lis
.ls mokančiam siūti.
(87 >
:
dėjimo
egzekucijos
ant
pa

RIŲ KARĖN.
jokios garbės, pasakė Wil- rą mėnesių. Manoma, jog
' Kauno gub., Panevėžio pav., PakruoJOHN LING1S,
Pajieškau
pusbrolio
Adolpo
Spirismerkto miriop Airijos pa- ijo valsčiaus, Mažeikių kaimo, gyveno
Montello, Mass.
pirmiaus gyveno \Vorcester, 6 Arthur sU
sonas.
Washingtono karės žiny , trioto Rogers Casemento. Brooklyn, N. Y. Taipgi Stanislovo kaičio,
jie nusinuodijo, kad nusižuMass., girdėjau išvažiavo į Chicagą.
Vaitiekūno Kundročių kaimo meldžiu
džius ar užsinuodijo val ba, anot kapitalistiškos laik
Sfanislovas Spirikaitis,
(28)
REIKALINGA MOTERIS apžiūrė
(28) 49tį Elsworth st, VVorcester, Mass.
STATISTIKA NELAIMIN giu. Moteris paimta Į ligon- raštijos, užtikrinta, kad . Senatorius Martine reikala atsišaukti. Stanislovas Bučis,
jimui trijų kambarių ir vieno žmo
vo
kuoveikiausio
rezoliuci

gaus. Už tai skiriamas pilnas pra
GŲ ATSITIKIMŲ.
Waukegan, Iii.
butį, bet persilpna, kad ga liuosnorių, stojančių kariu- jos priėmimo, pamatuoda 720 8th st.,
Pajieškau Povilo Mozūro, Suvalkų gyvenimas ir butas. Darbo nedaug.
Pennsvlvanijos valdžia lėtų kalbėti, vargiai pagis. menėn skaičius veik pasiek mas tuomi, kad nuteistasis Pajieškau Antano Staniševskio, gy- gub., gyveno Springfield, III., pas- Liuosą laiką gali sunaudoti saviems
Canton, Iil. Turiu svarbų rei- reikalams. Ypač kokia našlė arba
Jau įstojo miriop žmogus turi rišo ci \ veno regis kur-nors apie Chicagą. Jo kiau
paskelbė savo oficijalę sta įTiek tik žinoma, kad Ferni siąs milijoną.
(28) nelaiminga moteris la i atsišaukia
■paties
atsišaukti ar kas ji žino mel kalą.
V. V.
dėl platesnių žinių.
tistiką apie nelaimingus at neturėjo darbo ir tą dieną liuosnorių armiion nuo die vilizuoto pasaulio užuojau džiu pranešti.
BOX
P. D.
Virdon,
III.
Franas Naujokas,
sitikimus prie darbo trau atmesta jo aplikacija, kurią nos mobilizacijos paskelbi- tą, bet senatorius Stone ap
6419 St. Clair avė.. Cleveland, Ohio.
BOX 482,
Aberdeen. Wash.
kyje paskutinių penkių mė padavė, prašydamas tūloj .bimo iki dabar suvirš 300 reiškė, kad į vidujinius An
_ Pajieškau švogerio Petro Iovaišos,
PARSIDUODA FORNIČIAI.
Pajieškau pusseserės Domicėlės Kauno gub., Raseinių pav., gyveno
nesių. Nuo 1 dienos sausio i dirbtuvėje darbo. Spėjama, i tūkstančių, pasirengusių ei- glijos dalykus
Amerikos Jurkoniutės, Vilniaus gub., Trakų Brooklyn, N. Y. Turiu svarbų rei Parsiduoda
trijų kambarių rakan
žmonių
skerdyklon. valdžia kitaip negali kišties, pav., Darsūniškiu parap., Povikinų kalą ir meldžiu greit atsišaukti.
iki 1 dienos birželio, sulyg kad jauna pora desperaci- ! ti
dai už visai pigią kainą, nes savinin
Chas. Montvydas.
(27) kas išvažiuoja kitan miestan ir non
Turiu svarbų reikalą.
statistikos,
---------- _z _užmušta
—----- ir su-'jos
; v - - apimta,
— x7 nusprendė
x- ----- mirt Liuosnorių skaičius da au kaip tik per tarpinikvstę už viensėdijos.
2334 So. Oakley avė.,
Chicago, III. greitai parduoti.
Miss
Anna
Seškiutė,
(29)
ga.
žeista Pennsvlvanijoj išviso kartu tragiška mirtimi,
sienio reikalų ministerijos. 877 Cambridge st.,
J s.
East Cambridge, Mass.
tik du šimtai tūkstančių j
----------Pajieškau Rozalijos Šedžiutės, Vil 739 Broadvvay, rear.
So. Boston.
Dėlto rezoliucija atiduota
niaus gub., Trakų pav., Galintėnų
Ant
pirmų
lubų.
LAUKIAMA
VOKIEČIŲ
darbininkų. Iš sužeistųjų i NAUJAS KARIŠKAS M1Lužsienio reikalų senato ko Pajieškau Veronikos Srogaičios. kaimo; yra svarbus reikalas, meldžiu
SUBMARINO BOSTO
skaitliaus 40 tūkstančių
(27)
ŽINĄS.
‘ Kauno gub., Panevėžio miesto. At atsišaukti.
DĖS MOINES. I0WA.
mitetam
Rokus Prieskienis,
NE .
vyko Amerikon apie prieš 8 metus.z
taip sužeista, kad jie jau Jungtinių Valstijų senato
L. S. ir D. Draugystės domai.
Airiai visoj Amerikoj da Jos pačios ar nižnačiujų ją meldžiu BOX 26,
Kelly Station. Pa.
Kaip jau buvo "Keleivy ro spaudimą ant valdžios, atsišaukti.
Draugai ir Drauges, nepamirškite,
netiktų tarnaut kariumenėj. komitetas laivyno reikalams
kad
9 d. liepos š m. bus pusmetinis
Pranešu visuomenei, kad apsisau
Kazimieras Povilionis,
Valdžia mano, kad šie me priėmė senatoriaus Tillma- je” rašyta, kad iš Vokietijos kad toji neatidėliodama
musų draugystės susirinkimas, ka
gotų
Juozo
Puplausko,
kuris
balan

BOX
164,
New
Kensington,
Pa.
tai nelaimingais prie darbo no planą dėlei pabudavojimo išplaukė prekybos submari veiktų ir neleistų Anglijai
džio 24 d. apleido mane, palikdamas me bus renkama nauja valdyba ir
svarstoma daug svarbių reikalų, tarp
nas
Amerikon,
dabar
jo
lau

atsitikimais sumuša visus kariško laivo 60,000 tonų
Pajieškau brolio Antano Kupšio, dideliame varge su 3 kūdikiais. Jis tų ir organo klausimas.
nusmaugt Casementą.
draugų: Ant. Rimkaus, gyveno Ca- 26 metų, tams-geltonais plaukais,
privalote visi ateiti ir nau
rekordus. 0 vienok da rei įtalpos, 995 pėdų ilgo, ap kiama viename iš Amerikos
r.adoj, Vlado Čižausko. gyveno Chica- apskritaus veido, rudų akių, kairėj jų Būtinai
draugų atsivesti. Įstojimas pirkalaujama karės, kad išžu ginkluoto penkiolika 18-co- uostų. Laikraščiai jau pa
goj, visi Kauno gub., Telšių pav., pusėj turi dvilypį dantį, mikčiojant man skyriun tą dieną bus tik $2.00,
šneka, 6 pėdų augštas. Keturi metai
Plungės valsčiaus.
dyti minias žmonių, jeigu ir linių kanuolių. Laivo subu- skelbė, kad submarinas at
skyriun — $1.00. Paskui bus
kaip iš Lietuvos. Kalba lietuviškai, antran
Ignas Kupšis,
pagal įstojančio amžiaus.
be tos kasmet šimtai tūks davojimo lėšos apskaityta plaukė Baltimorės uostan,
B0X 6,
Taylor Sp rings, III. lenkiškai ir biskį angliškai. Visą lai
J. P. Shepetis. sek r.
ką gyveno Minesville, N. Y. Dirbo
kiti tikisi, kad jis iškils iš po AUKOS "ŽIBURĖLIUI.”
tančių darbininkų paaukau i i 30 milijonų dolerių.
Pajieškau draugo Julijono Naujoko, geležies kasykloj. Kas patėmys, mel
vandenio New Yorko uoste,
ja savo sveikatą ir gyvastį
(27)
pirma gyveno Newark, N. J. iš Su džiu pranešti.
WATERBURY, CONN.
Toksai
laivai
bus
dukart
Mrs. Anna Puplauskienė,
šalies gerovei, tik šalis jiems didesnis už didžiausi super- bet treti mano, kad subma Surinktos laike Bulotos ir Žemaitės valkų gub., Marijampolės pav., Kam BOX 112,
Minesville, N. Y.
piškių parapijos. Meldžiu atsišaukti.
už tai lazda ir skurdu atmo drednoughtą, kokie šian rinas šiomis dienomis pasi prakalbų, 7 d. birželio, 1916 m.
Simonas
Stankevičia
J. Žukauskai — $2.00;
rodys Bostono uoste.
Vis Aaukavc:
Pajieškau Motiejaus Makariavika.
$1.00 aukavo: J. Kemėšis, E. San- 391 Blatchley avė., New Haven, Conn. čiaus,
dien randasi ant žemės ka tai tik spėjimai, nes kokiu po
iš Švabalaukio sodžiaus, Aluvės
kuvienė, R. Statelis, A. Buarickas, P.
Pajieškau draugo Karoliauss Poško, gmino. Trakų pav., Vilniaus gub.; 4
muolio vandenynų.
Divainis,
O.
Čerušauskienė.
V.
Paukeliu submarinas po vande
kaip Amerikoj, pirmiau gyve
VĖL MILŽINIŠKOS SU
A. Totorėlis. R. Skerstonas. gyveno Elizabeth, N. J., Petro >r metai
Senatorius Tillman tikri niu keliauja, laikoma didelėj tier.ius,
Bostone, Mass. Kas jį žino, pra
Bijonas. I. Trečiokas, A. Ziutvinis, L. Vinco, Paliavičių. taipgi ir kitų pa no
MOS MILITARIZMUI.
(28)
na. kad tasai milžinas pats į paslaptyj, kad apsisaugojus Karizma, A. Kundrotą, V. Bunevičius, žįstamų iš Varėnos miestelio. V il- šau pranešti šiuo adresu:
Mikas Baliukonis.
r.iaus
gub.
A.
Osbirka,
V.
Srukus.
J.
Kečias,
J.
Jungtinių Amerikos yrals- vienas pataikysiąs nuskan- sąjungininkų
.
15 Brook st.,
I>awrence. Mass.
Mrs. Agnė Jakeievičienė.
submarinų. Sarkauskas, J. Juozaitis ir S. Šuke49 Interval st,
Montello, Mass.
tijų senatas po 8 valandų dinti visą laivyną, koks ji ^as
tikru yra, kad Vo- vičia.
Aš pajieškau savo dėdės Aleksand
svarstymo paskyrė Įvai užpultų.
Po 50c. aukavo: M. Steinis, J. Krakietijos ambasada New snikas,
Pajieškau giminaičio Kazio Kiau- ros Girdvainio, išvažiavo iš Montreal
K.
Gerulaitis,
A.
Radvilas,
V.
riems militarizmo reika (Tik kasžin ar jis atlai Yorke išleido jau ingalioji- Čeplijauskas. M. Vasiliauskas. A. pio. Šialių pav.. Gruzdžių parap., 1914 metuose. Norėčiau susižinoti,
sodos, 1913 metais atvyko iš turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
lams birželio 27 d. 8360,000.- kys taipgi ir submarino pa mus, leidžiančius submarino Konstantas, P. Moti rus, A. Navickau- Supilu
šaukti. Busiu labai dėkinga.
Lietuvos.
J. Slesoraitis, J. Sakalauskas.
000. Apsiginklavimui pa leistos torpedos smūgi? Jei- oficieriams išsėsti ant saus- skas,
Leonora Šimkaitė,
(27)
M. Stanevič,
M. Gundavičius, J. Valinavičia, Jur.
BOK 84.
Vandergrift, Heights, Pa. 294 St. Patrick st, Pt. St Charles.
skyrė $240.000.000.
Juozaitis.
M.
Alyta.
Paišys,
L.
Pran.ne'
kam aikvot tiek ■ žemio Bostone bei New YorMontreal, Canada.
v
v
] Į(_h
ckaitis,
divlo, M. Ramanauskas,
Id IvdOj »V.• *.Povilai\
Kongresas 22 d. birželio pinigų, kad paskui viena va ke, betj ambasada
Pajieškau Jokimo Patrikio, Kauno
nesako, Itis. V. Bunavičia ir J. Sutekus,
Pajieškau brolio Liudviko Niutausvarstė įnešimą, reikalau landa palaidot tokią bran- kur submarinas iškils.
. Po 25c.au kavo: K. Asadauskiutė, gub.. Raseinių pav., Kaltinėnų para
Kas mane išgelbėjo r.uo varginan
to, Lūkės miestelio, Telšių pav. švopijos.
ilgą
laiką
gyveno
Springfield,
■
M.
Pricevičutė,
A.
Barnis,
K.
Žukas
ti 300 milijonų dolerių Įvai ’-enybę jurų bedugnėje?).
čių
ligų? Salutaras bitteris.
gerio
Jono
Žukausko,
Kalvoninkų
dva

1 ir M. Vosilius. Viso aukų $43.01.
III. Meldžiu atsišaukti.
ro, Šiaulių pav., Švogerio Jono Aukš- per praeitus 4 metus buvau vos tik
riems apdrutinimams (for
Juozapas YčaSj
Birželio
8
d.
1916
m.
Aš kentėjau nuo nevirinimo
KAM REIKALINGA
Po $1.00 aukavo: A. Povilaika, M. 1516 Sangamon avė., Springfield, III. kalnio, Gūbrių kaimo, Raseinių pav., gyva.
tifikacijoms) abiejų okeanų 16 NAUJŲ KARIŠKŲ
ir Cezaro Račkausko Užgirių kaimo. pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
KARĖ.
i Brazauskas, W. Bagdonavičius. J. Lapakraščių. Senatas kon
Juozapas Niutautas,
(27) vau valgyti ir suvalgytas maistas su
LAIVŲ.
skevičia ir A. Mažeika. Po 50c. au
Pajieškau pusbrolio Dominiko ir
teikdavo man daug nesmagumo — at
New Yorko kapitalistų kavo: M. Jambulavičius, P. Pangis pusseserių Uršulės ir Onos Liutkevi 8 Auchinrejth Road, Blantyre,
greso nutarimą užtvirtino ir I
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
Scotland.
ir
S.
Vasauskis.
Viso
su
smulkiomis
čių, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
da padarė savo nutarimus, Prez. Wilsonas padarė pa-| laikraščiai paskelbia, kaip aukomis $11.25.
Gižų valsčiaus, Kiršų kaimo.
vo
po krutinę, šonuose ir strėnose.
taisymą
senato
nutarime
!
t
didžiai patriotiški Amerikos J. Žemantauskas — $1.00; P. DabPajieškau kaimynų: Julijono ir Niekus aš negavau pagalbos dėl savo
padauginančius šalies išlai į
Juozas Taukevičius,
(28)
šys
25c.
Už
Žemaitės
knygas
"Žibu

Vincento
Karpičių,
taipgi
Juozapo
ir
44
Cardoni
avė.,
Detroit,
Mich.
_________
fabrikantai., rėlio” naudai —$2.00.
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
das militarizmo reikalams. kaslink budavojimo nauju automobiliųį
Konstanto Zaikauskų, visi Vilniaus kalauti Salutaras Bitteris ir Salutakariškų laivų. 16 kariškų kurie, kad palengvinus ”dėViso $57.51.
Pajieškau Elzbietos Stropiutės, gub., Trakų pav., Samiliškių vaisė., ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
Al. Bulotienė. Plungės parapijos, Estrakių kaimo, Kazakiškių sodžiaus, gyveno West jau gerai jausties, gerai valgyti ir
VISVIEN “sUSIGADIJO” laivų turi būt pabudavota! dei Šamui” sumobilizuoti
Lynn. Mass.
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.
Į traukyje 3 metų. Preziden- i armija pasižadėjo trumpu
Zillen Roman.
aš savo paveikslą nebega
New Yorko birža (Wall •tas reikalauja, kad šiais .me-į laiku pristatyti 900 automoPijus Zaikauskas,
HARTFORD. CONN.
414 N. fith st.,
E. St. Louis, III. 6liumėnesius
pažint
ir
palikau laiminga naudo
BOX
52,
Century,
W.
Va.
street) paskelbė, kad Ame tais butų pabudavota keturi biliu sunkiems daiktams ir Prakalbose Bulotų ir Žemaitės, 12
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00.
d. birželio 1916metų "Žiburėliui” su
rikos karės žinyba ima iš
Galima gauti geresniuose saliunuose
Pajieškau giminaičių Onos ir Ago
APSIVEDIMAI.
rinkta $19.21.
ir aptiekose, o kur negalima gauti,
tos Klimiučių, abi iš Alvito, Suvalkų
U. S. Cartritge Co. firmos kariški kruizeriai ir keturi Į 1,000 automobiliu kariume- Aukavo po $1.00: M. Mikzentaitie- gub.,
kreipkis pas:
(?)
Vilkaviškio
pav.
Girdėjau,
kad
drednautai
(sunkus
šarvuo-;
n
ei
vežti.
National
Chamnė, M. Geraitis,J. Mikzentaitis, A.
Pajieškau apsivedimui merginos
6 milijonus kulipkų ir 250
ištekėjusios. Meldžiu atsišaukti.
SALUTARAS
CHEMICAL
INST.
Bakevičius,
A.
Cakas.
K.
Balnis,
J.
arba
našlės,
ne
senesnės
25
metų.
Aš
Senato buvo nutar-1 ber ofCommerce firmos vai Kešinskas, M. Nomavičiais J. GeraiMatijošius šiugžda,
naujai išrasto mašininio Le- čiai).
Žolės nuo visokių blogumų.
30 m. Su pirmu laišku meldžiu
818 N. 4th st,
Sheboygan, Wis. esu
tą,
kad
laivai
turi
būt
pabu;
dyba
apreiškė,
kad
sulaiky

tis.
Po
50c.
aukavo:
K.
Madeikis,
J.
prisiųst paveikslą. Platesnes žinias 1709 S. Haktcd St.. Tei. Ganai 6417.
wis šautuvo nuo Driggs davote iki 1922 metų, karės! sianti siuntimą automobi- Urbanavičius, J. Bagdonas, J. Geisosuteiksiu per laišką.
(28)
I’. J. BALTRĖNAS, Prof.
Seabury Ordnance Co. fir ministeris Daniels sulyg lių Europon, kad pristačius nas ir P. Ramoška.
Pajieškau draugo Motiejaus Jonai
Petras Petrauskas.
Chicago. III.
čio, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 1302 So. Main st.,
Rockford. III.
mos. Tie šautuvai ir kulip- prez. Wilsono patarimo rei- i užtektinai jų Amerikos ka- Viso aukų surinkta $19.21.
Šitą apgarsinimą turėtų perskai
Igliaukos
vaisė..
Veselavos
kaimo.
Al. Bulotienė.
tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt
kos buvo padaryti pagal už kalauja. kad terminas butų riumenei.
Aš esu iš Klevinės kaimo.
Pajieškau apsivedimui merginos, .-■au arba savo draugui.
Antanas
Kunickis.
sakymą Anglijai, bet pasi
nuo 17 iki 27 metų amžaus. mylinčios
CAMBRIDGE, MASS.
BOX 258,
Harrisburg, III. blaivų
ir dorą gyvenimą. Geistina
rodė Anglijos kanuolėms ne paskirtas tik iki 1920 metų.; Amerikos karės žinybai Birželio 25 d. vestuvėse drgo J.
butų,
kad
paeitų iš Suvalkų gub.
Rumšo
su
panele
Kazimiera
Guli----------automobilių fabrikantai paPajieškau draugų ir pažįstamų, iš Mariampolės nav. Su pirmu laišku
tinka, amunicijos fabrikan
gauskiute suaukauta nukentėjusiems Palėpių kaimo. Butrimonių valsčiaus,
prašaus paveikslo.
tai tad atsirado keblame pa DARBININKŲ ATSIšAL'-jdavė planus, kaip kariume- nuo karės $17.00.
Trakų Pav., Vilniaus gub. Meldžiu
K. Vaitkevičius
Abu
jaunavedžiai
—
$3.
KIMAS.
--------------i
nė
ir
karės
medega
busianAukavo:
atsišaukti.
dėjime. Ant jų laimės atsi
BOX 37,
Linfield, Pa.
A. Yakšas $2. Po $1.00 aukavo: j.
Jonas
Stefanavičius,
Susivažiavę Washingto-į j? Pargabenama automobi- B. Smelstorius. J. Taurinskas, A. Ko- 15 Millburv st.,
rado pavojus Amerikos ka
Worcester, Mass.
J. Karalius, A. Ikamas, V.
rės su Meksika ir Amerikos nan Meksikos ir Amerikos 'lal,s' S“P?a.n^mą- kad.f?- lendraitis,
Ikamienė. W. Tiškus, K. Naktinis,
f
ls sa'1®® lz<^° u? t? ir V. K. Rymkus.
valdžia pagamintą amunici organizuotų darbininkų at-1
Pajieškau giminių Petro Kalpoko
ir Emilijos Kalpokiutės-Gurklienės,
patarnavimą
Po
50c.
aukavo:
A.
Juzumas,
T.
(Mass.
Teisių
Draugija)
stovai
3
liepos
išleido
savo!
Pątnotiską
patarnavimų
ją paima.
Atsiųsk 19 centų markėmis, tai
Jonas Rumšas, P. Rimei- Kauno gub., Čedasų parap., Jokubišgausi du pienu, vieną didelį, an
bendrų atsišaukimų į Jung-IP?™8.tuoa milijonus, ku Gedraitis.
kis, K. Rimeikienė ir A.V. Tiškus. kio viensėdijos, gyveno Baltimore,
trą mažesnį, kuriuosee parodyta
FORDAS STATYS NAUJĄ tintų Valstijų ir Meksikos IPOOS « atstovai kongrese Viso — $17.00. Pinigai perduota L. Md.
Zofija Valintaičia
š. Fondan.
visos vietos kur dabar eina vai
valdžias ir visuomenes, y- ir. f®na‘e skina sakes ap- Aukavusiems ačiū gi jaunavedžiam
FABRIKĄ.
(Tatrovienė)
nos (karės), karalių ir vadovų
Specialistai šeimyniškuose
Aišku, kam linkime kuolaimingiausio gyvenimo. 208 Maple sf., Naugatuck, Conn.
Detroito automobilių fa pač tų dviejų valstybių dar- ginklavimui.
paveikslai, kas kiek turi kareinesutikimuose;
patarimai
dy

V. K. Rymkus.
vių, kiek laivų, kiek žmonių ir
brikų savininkas. Henry bininkus, šaukdami visus karė yra reikalinga.
kai. ypatiškai arba per laiš
Pajieškau draugo Ben. Ripalio,
kus; jokios publikacijos ne
taip toliau.
Kauno gub., Telšių pav., Sėdos mies
(28)
Ford, šiomis dienomis pa geros valios žmones dėti vi
bus, viskas palaikoma pas
telio ir Adolfo Makausko, gyvenusio
skelbė, kad netrukus pradės sas savo pastangas, kad ne PIRMA APKA 4 LIEPOS.
laptyje; patariame bankruClifford, 111. Meldžiame atsišaukti.
Adresuok:
tijimų reikaluose, kaslink pa
Frank
Reanko,
statyt naują automobiliams leidus kilti karei tarp Mek
Lowellyje 3 d. liepos va
laikų, testamentų, sužeidi
Chicago, III.
dirbti fabriką už 8,000,000 sikos ir Amerikos. Atsišau kare Edwar Duprey, 7 metų Dabar sugrįžo daug "Ke 2050 W. 23rd st„
mų arba nuosavybės reika
luose; užvedame provas ir
Pajieškau pusbrolio Jono Melvydo,
dolerių. Fabriką statys De kime apreiškiama, jog nėra vaikas krito nuo šūvio, ku leivio” Kalendorių iš Angli Kauno
apginame teismuose su pa
gub., Zarasų pav.. Panemunės
1129 BLAKE AYE.
troito priemiestyje River priežasčių, dėlei kurių rei rį paleido jo vyresnioji se- jos. Todėl kurie norite, ga* parap., Stenanų sodžiaus, gyveno
galba savo advokatų; kolekBrooktyn, N. Y.
tuojame bilas, nieko neroMeldžiu atsišaukti.
Rouge. Darbinikai džiau kalinga butų pradėti karę, I šuo iš revolverio, šaudyda- lite užsisakyt. Kaina 25c. Lawrence, Mass.
kuojame. jei nepasekmingi.
J. Kisielius.
(28)
giasi.
jeigu ji bus pradėta tai atei- ma dėl ”fot-džiulai.”
”Kel.” skaitytojams 10c.
Ateikite ir pasitarkite.
(20
BOX 208,
Roebling, N. J.

Paj ieškojimai

Kares su Meksika nebus

;
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AUKOS
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Aš Alena Kostovska, pasiro*dau visai publikai akyse.
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AR ZINAI

Mass. Legal Association

Kur Karė?

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

“Keleivio” Kalendomis.

Gagel Nap Service Co.
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Atsargus.

— Kurgi taip bėgi, Jonai?
ČEVERYKŲ, DRAPANŲ IR
— Užmiršau uždaryt ge
GRAMAFONŲ. .
ležinę spintą, o musų na
Vieta
yra
Lietuviais ir
muose yra busiantis musų lenkais ir perapgyventa
10 metų toje vietoje
žentas.
yra tas storas. Biznis eina gerai.
gera proga lietuviui, dviem arba
— Nejaugi, tamista ma- Yra
vienam. Reikalaująs apie $2,500.
nai, kad busiantis žentas
Atsikreipkit tuojaus šiuo adresu:
darytų kiaulystę.
L. š.
(?)
So. Boston. Mass.
—Na, ne, bet mat, gali 28 Broadway,
patirti, kad spintoje nieko
nėra ir tada gali atsižadėti
Turėk Savo Namą!
mano dukterį vesti.

Kam mokėt brangias randas namų
savininkams, kada už tuos pinigus
gali nusipirkt savo namą. PER PASKUTIMUS DU METU MES PAR
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS,
apie už pusę milijono dolerių vertės,
ir jie visi užganėdinti
Dabar mes turime daugybę gerą
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimą
lik biskį įmokėk ir turi savo namą!
Mes parupinam taipgi pirmą ir
antrą paskolą, duodame statymams
(construction) paskolą ant lengvų iš
lygų ir žemo nuošimčio.
Musų patarimas dykai. Kalbam*
lietuviškaL

Berlyne.

V

r

i
Kupiškėnų himnas.
Žiną Vilni,
Žiną Kauni —
Kupiškėnai
Yra slauni!

Žiną Birži,
Jokubštoti —
Kupiškėnai
Yr bagoti!

's.

Vabaminkai
Ubagai —
Išdaužyti
Jų langai!
Autorius nežinomas.
Negalima įtikti.

Jauna, nesenai apsivedusi
pora, sėdi du vienu kamba

Parsiduoda Sztoras

Berlyne dėl vyrų stokos
visus gatvekarius aptarnau
ja moterįs. špicberger prišpilmano
eidamas prie
klausia:
- Na, ko tu taip ilgai
lauki ?
— Gatvekario?
— Na juk jau penki pro I
JOHN A. SMITH & CO.
čia praėjo.
>
(Real Estate Eschange)
— Bet aš laukiu to, kur 18 TREMONT
ST., Room 323.
yra ta daili kunduktorė.
BOSTON, MASS.

kreipkitės pas

(30)

HANILBURG & COMPANY
7 ESSEX ST., BOSTON.
Specijališkas pasiūlymas

dėl 4 Liepos-J uly:
1
1
1
1
3

kvorta VVhiskev.............. $1.00
kvorta Gin ...................... $1.00
butelis Brandy.......... u.. $1.00
kvorta Sherry ar Port.......... 50
kvortos Ale.............................. 40

Viską tik už $2.95.
Musų Baras: 47 Essex Str.

*'« «

Ar Nori Išmokti Anglų Kalbos?
Anglų kalba yra lengva iimokti. bet iii lengvumas
guli ant tu KAS MOKINA. KU MOKINA IK KAIP
MOKINA. Tamista gali iimokti visa Anglu kalba
liuosu.e nuo darbu valandoje savo namuose, ui mažą
atlygiaim*. Greičiausia, didžiausia ir pripar.nla ui
geriausia: Amerikoniška Mokykla, pasekmingai mo
kina per pa<t* visose dalyse Amerikos ir Kanados, ir
kietose dienomis ir vakarais. Jei nori greitai iimokti
Angly kalbos, tai persitikrink apie mus4 aiokykly
pirma negu pradėsi muksi* kur kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir HK.H arhooles kursus. Graži
didelė iliustruota knyga yra siunčiama DYKAI. Raiyk
platesniu žinių; įdėk kelias markes dėl prisiur.tima
knygos. Iškirpk ir prisigsk karta sity apgarsintu*.

KIEKVIENAM
Už išdalinimą mus apgarsini
mą. Mes prisiusime jums ap
garsinimus visai dykai ir užmo
kėsime po 50e. už kiekvieną par
duotą jūsų draugams, pažįstamies arba bile kam.
Išdalyk
10 apgarsinimų ant dienos į at
liekamą nuo darbo laiką ir už
dirbk $20.00.
Atsišaukit pas

American School of Languages

International Novelt y
Company,
1154 Lincoln Avė,

Utica. N. Y.

1741 W. 47tk STREET

CHICAGO. 1LL.

i Pirkit "Keleivio” spaudos knygas, nes dabar jos nupigintos.

Draugai! Naudokitės nroffa

£

IR PAGELBEKITE MUMS SUNKIAM DARBE!
VERTES GERO TUR1XI° knygų, atiduodame uz Vieną Boileri

I
u

Prisiėjo
taip,
padaro
daug iškaščių, todėl nutarm kiek
iį galima
l
__________
_ kad "Keleivį. ” reikia _perkraustyt
. :į naują vietą,
‘
‘kas _
...........................
pamažint savo knygų sandėlį. Kad nereikėtų tiek daug mokėt už jų perkraustymą, mes norim parduot $

7T

T

Kaip tu man, taip aš tau.

i

Tūlas sportas atsivedė pas
daktarą šunelį ir sako:
— Gal daktaras galėtum
duot mano kudliui kokiu
vaistų. Nors tai veterinoriaus dalykas, bet manau,
kad ir tamsta gali tai pada
ryt. Juk ir vienas daktaras, į
ir kitas daktaras.
— Duok tamsta savo kud
liui tų pačių vaistų, kurių aš
tamstai daviau. Juk ir vie
nas ligonis, ir kitas ligonis
— atsakė daktaras.

| “Keleivio" Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurię pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg krasos taisyklių priversti • busim
sulaikyt.
Taipgi meldžiame
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį,
kuris prie kiekvienos progos
šventai gina darbininkų rei
kalus.
Mainydami adresą būtinai
turit priduoti SENĄJĮ ir
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už
tenka parašyt atvirutę, nes
tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy
dami adresą arba kmusdami
ko-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc.
markę.
Persergime visus,
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas,
turi būt pridėta markė už 2c^
*3 laišką numeta arba
reikia už jį primokėt adresa
tui.

ryje: vyras įknubęs į laik
raštį ir skaito su tokiu užsiinteresavimu, kad, rodos,
nieko apie save nemato ir
Du kunigai prie stalo.
negirdi. Jo pačiutė perver
—
Tai kaip, konfratrai.
tė albumą su paveikslėliais,
peržiurėjo praeities meiliš Badas mus da nepasiekia.
kus laiškus, pervertė madų — Vargas, jau ne tas, kas
knygą, ir ant galo kaip ir būdavo. Nors ir gaunu pa
su piktumu užklausia savo bėgėlių šelpimui pinigų, bet
visgi visų pasilikt negali
vyrą:
ma. Reikia duot ir tiems!
— Jurgi, kodėl tu nekalbi baduoliams, iš kurių nei ru-Į
ko-nors? Skaitai ir skaitai blio mišioms negali gauti. Į
tą laikraštį ir visai užmiršti, Na, bet išsigerkime po vieną:
kad aš čia su tavim bunu. vengrišką.
"KeL” Administracija.
Mesk tą laikraštį!...
Vyras taip užkluptas ištik
Galės perėt.
rujų manė, kad jo pačiutei Kaimietis Rugienius atėjo
nuobodu ir tuojaus užvedė pas kaiminką Balandą nusi
kalbą:
pirkti viščiukams perinti
— Graži šiandien diena, kiaušinių. Balanda atnešė
dušyte, ar ne? Man pilve turiną kiaušinių, girdama,
kažin-kas gurguliuoja. Tų kad visi ”su gaidžiu*’ padė
airišių, ką skersai strytą gy ti.
vena, katinas naktimis man — Bet ar jus turite gerą
miegot neduoda. Vakar at peraklę?
siuntė ’Tandrė’’ kalnierius, — Grumstienė išmušė mu^
tai vieną radau neišmazgo sų rudei koją. Manau, kol
tą. Turbut rusai austrus ir koja pagis, galės išperėti.
vokiečius sumuš. Ar tu ži
nai, kad steiko svaras pa
Medžioklėj.
brango ant penkių centų?...
Du medeju eidamu pa
Vakar barberys skusdamas matę zuikį. Viens jų atki
įpjovė man barzdą... Sako, šęs šautuvą iššovė, bet sau-:
ir Amerika jau kariaus su tuvo butą tuščio, todėl tylo- ' AR NORI, KAD MYLĖTŲ
MERGINOS?
Meksika. Mano vienas če- mis sušuko savo draugui: ! !<!
vervkas jau prakiuro. Lai- — Šauk! Ar nematai kaip (•.( Jeigu nori, tad pasipirk
^Tastis sako, kad rytoj galį .ramiai po ežia zuikis tupi?
,but lietaus... "■**•*•4*^1 *
— Matau, bet kai šausiu,
— Nutilk, tu, nors ant va išsigąs ir pabėgs.
landžiukės! Kalbi ir kalbi,
man net galva skauda — su ”Rep," ”Rep” ir ”Rep
CREST KENDŽIŲ,
iį'o
ji
niekad
nepamirš jus, nes
"Darbininkas,
”
nors
turi
riko pati.
Vyras.
j'jkendžių gardumas priverčia ją
pusketvirto redaktoriaus, o į»jus mylėt. Reikalaukit visur ir
vienok žinių užtektinai ne- J! visados Lovneys Crest Kendžią.
Papratimas.
negali gaut kitur, tai pnpajiegia
prirašyti, nes vieti- ))>W Jeigu
Senas Trečiokas, jausda
siųsk mums doleiį. o gausi viesvarą geriausių Amerikoj išmasis žengiąs artyn prie nėsna žiniosna pritupdo po j)įną
»; dirbtų kendžių
kelis
tuzinus
eilučių
su
žo

grabo, atėjo pas pas notarą
įį! K. ŠIDLAUSKAS.
padaryt testamentą. Pra džiu ”Rep.” Man rodos, kad
Generoliškas agentas Bostone.
šo, kad notaras užrašytų vi galima po visomis žiniomis
226 BROADWAY,
są jo turtą ant jo žmonos, padėti tik vieną ”Rep.”— ir
8».
Boston, Mass.
kuri 15 metų už ji jaunesnė. atliktas kriukis.
Samsonas.
— Kaip tamistos žmonos
vardas? — klausia notaras.
— Toks kaip ir mano —
25,000 KATALIOOU DYKAI
Trečiokienė.
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
— Ne pavardės, bet vardo rėsiJeigu
didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKV
klausiu. Kaip jos krikšto SKRIPKŲ, HRIUBŲ. ir daugybę kitokią MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvišvardas?
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais.
Trečiokas mąstė, mąstė, Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
pasikasė pakaušį ir sako:
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
— O velniai žino, aš ją į Rašykit tokį adresą:
krikštą nenešiau.
C
U/flifUlk 112 GRAND ST„
. o.
namelis
brooklyn, n. y.
Notaras gardžiai nusijuo
kęs, norėdamas žmogelį at
vesti prie atsiminimo, pamo
kina:
KELIAUJANTIS KRIAUČUJS
I

W

— Nueik, tamsta, prie anų
trepu, tamstos žmona yra
ant viršaus, ir pašauk ją,
kaip paprastai.
Trečiokas nustebęs eina
prie laiptų ir persikreipęs
sušunka:
— Boba, ei boba! eikš čia
žemyn!

: K Ji K « a’Oft

NOREDAVI GERIAUSIO TAVORO
KOKS YRA PADARYTAS

Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRUKUS RUBUS. Taipgi
parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriikiems kriaučiams
arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą perkant
pas mane galit gaut pigiau, Aš važinėja po Mass. ir Conn. valstijas ir ant pareikalavimo pribunu visur. Reikale adresuokit:

Šimknnfc
P
. □llHKUIlIb

(į jas kad ir be pelno, t. y. maždaug už tiek, kiek prekiavo jų padarymas. $1.50 vertės knygų atiduosim už $1.00. £
j Ž Pinigus galite siųst paprastame laiške, įdėdami popierinį dolerį ir užrašydami aiškiai "Keleivio” ir savo
||adresą. Kas prikalbins ”Keleiviui” naują skaitytoją ant metų, gali pasirinkti dovanų už 25c. knygų iš šio
Į |surašo. Kas užrašys du skaitytoju, tas gali pasirinkt už 50c. knygų, čia paduodame knygų surašą, iš kurio
galit pasirinkti už $1.50 vertės, o gausite jas tik už $1.00.-------------------------- —
Alkoholis ir Kūdikiai arba kaip atsiliepia
ant vaikų vartojimas tėvų svaiginan
čių gėrimų. Kas yra arba tikisi kada
nors būti kūdikių tėvais, būtinai tu
rėtų perskaityti šitą knygutę. Pagal
d-rą Holitzer, sutaisė Barabošius. So.
Boston, Mass., 1911 m., pusi. 23 .. 10c
Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų aktų
komedija, pajuokianti lietuvių vestu
ves. Juokinga ir lengva perstatymui.
Parašė Iksas.
So. Boston, Mass.,
1912 m., pusi. 24....................................... 10c
Amerikos Macochas. Kaip katalikų ku
nigas Hans Schmidt papiovė merginą
Oną Aumuller. Su paveikslais. So.
Boston, Mass., 1915 m., pusi. 16 .... 10c
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tinka
deklamacijoms ir dainavimui, kaip na
mie, taip ir susirinkimuose. Pusi. 32 15c
Anarchizmas. Pagal Proudhono moks
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, vertė
Briedžių Karaliukas. South Boston,
Mass., 1912 m., pusi. 29 ........................ 10c
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą.
(Why I am an Agnostic?). Parašė
Robert G. Ingersoll, garsiausias pa
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 .................................... 25c
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 .... 25c
Davatkų Gadzinkos ir kitos linksmos
dainos. Apart juokingų "Davatkų Gadzinku” telpa 30 įvairių juokingų dai
nų, eilių, parodijų, etc. Daugelis iš
dainų tinka juokingoms deklamacijoms, šešta pagerinta laida. So. Boston, Mass., 1912 m, pusi. 48 ........... 10c
Delko Žmogui Reikia Gert ir Valgyt.
Pagal
įdomus, moksliškas raštelis.
A. Bernsteiną, parašė Dr. A. G-mus.
So. Boston, Mass., 1914 m., pusi. 40 .. 15c
Dievo žmogus. Labai puiki apysaka iš
darbininkų gyvenimo.
Pagal M-rs,
parašė J. G—žis. So. Boston, Mass.,
1908 m., pusi. 64....................................... 15c
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., ........................................ 20c
Džian Bambos Spyčiai, ir kitos fonės.
Daugiau juokų, negu saliune alaus,
šioje knygoje telpa net 72 ”Džian
Bambos špyčiai,” eilės, pasikalbėjimai,
humoristiški straipsniukai ir juokai.
Antra pagerinta laida.
So. Boston,
Mass., 1915 m., pusi. 128....................... 25c
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. 25c
"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.......... 10c
K16 Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Piliečiu?
Aiškiai išguldyti pilietystės įstatymai
su reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglą kalbose. Antra
peržiūrėta ir pagerinta laida. So. Bo
ston, Mass., 1915 m., pusi. 29............... 15c

K15 Kaip Senovės žmonės Persistatydavo
Sau Žemę. Labai žingeidus senovės
filozofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė
Iksas. Antra knygutės dalis yra:
"Išvirkščias Mokslas arba Kaip Atsi
rado Kalbos." Prie K. Būgos "Aistiški Studijai,” parašė Z. Aleksa. So. Bo
ston, Mass., 1913 m., pusi. 40........... 10c
K17 Kodėl Aš Netikiu j Dievą? arba Tikėji
mo Kritika. Knygutė pilna aiškių ir
protingų nurodymų, paremtų faktais.
Kiekvienas geras katalikas ir laisva
manis privalo ją perskaityti. Para
šė Iksas. Antra, pataisyta ir padidin
ta laida. So. Boston, Mass., 1915 m.,
pusi. 64....................................................... 20c
K18 Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų
bepatystės istorija, pasekmės ir jų do
riškas nupuolimas, šią knygą turėtų
perskaityt kiekvienas vyras, tėvas ir
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukteris ir mylimosios nepapul
tų į tokią kunigų globą. Parašė kun.
Geo. Townsend Fox, D. D., sulietuvi
no Ferdinand de Samogitia, So. Bos
ton, Mass., 1916 m., pusi. 50................. 25c
K19 Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygutė iš politiškai-ekonomiško
klausimo, kurią turėtų kiekvienas pro
taujantis darbininkas perskaityti. Pa
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
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
K22 Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius 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!
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
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
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 .............. 50c
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
K25 Materialistiškas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškosios filozifijos.
Jei nori žinot, kas gimdo pasaūlije
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,
revoliucijonieriškos, tautiškos, humoris
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems apVaikščiojimas, baliams, koncertams
ir t-t. Antra pagerinta laida. So. Bo
ston, Mass., 1914 m., pusi. 96............. .25c

K27 Musų Padėjimas. įdomus pavyzdžiai
iš dabartinio darbininkų padėjimo.
Parašė Antonovas. So. Boston, Mass.,
1909 m., pusi. 40...................................... 10c
K28 Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstato nužudymą caro Ale
ksandro II. Labai puikus ir nesunkiai
scenoj perstatomas veikalas. Išviso
reikalaujamos tik 28 ypatos. So. Bos
ton, Mass., 1913 m., pusi. 61.............. 25c
K29 "O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė, Vieno
akto farsas, labai juokingas ir geras
perstatymui. Parašė Feldman. Vertė
J. Uktveris. So. Boston, Mass., 1913 m.
pusi. 29....................................................... 15c
K30 Paparčio Žiedas ir keturios kitos apysa
kos: 1) Neužsitikintis Vyras; 2) Žy
dinti Giria; 3) Klaida; 4) Korekta.
Jose nurodoma kaip žmonės paikai ti
ki į visokius prietarus, burtus ir t.t.
Antra laida. So. Boston, Mass. 1916 m. 15c
K31 Per Skylę ir Panelė šven. Sasnavoj. Dvi
juokingos ir pamokinančios apysakos
iš žmonių gyvenimo. Parašė A. Antonov. So. Boston, Mass., 1912 m.......... 10c
K32 Popas ir Velnias ir tris kiti indomųs
pasakojimai: 1) žinia iš tolimos šalies;
2) Jis sugrįžo; 3) Adomas ir Jieva.
Pilna juokų ir ašarų. So. Bcstbn,
Mass., 1913 m., pusi. 47....................... 10c
K33 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
K34 Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė la
bai gražių eilių ir dainų. Daug gra
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
K35 Socializmas ir Religija. Labai žingeidi
knyga šiame opiame klausime. Ją tu
rėtų perskaityti kiekvienas katalikas
ir socialistas. Pagal E. Vanderveldę,
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.,
1915 m., pusi. 24...................................... 10c
K36 Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. 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
K37 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 f!
K38 žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
žmogus gyveno žiloje senovėj kaip
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo4
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių
ir žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E.
Rėkliu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Mass., 1912 m., pusi. 63...................... 25c
K39 žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.,
1914 m., pusi. 23...................................... 10c
K40 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
i ’
nė? Yra tai klausimai, kuriuos aiš
kiai ir nuosekliai išriša ši knyga. Kny
ga atspausdinta ant gražios popieros,
kalba lengva, su daugeliu paveikslą.
Pagal Boelsche, Errhenius ir kitus,
sutaisė St. Michelsonas. So. Boston,
Mass., 1913 m., pusi. 128 .................. 35c
Drūtuose audeklo apdaruose .............. 50c
K41 Žmonią 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

8
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Taigi pasiskubinkit, nes toji proga bus neilgai, bet tik pakol persikelsim į naują vietą.
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Dės Moines Lietuvių 10-metinė statistika.

PLEISKANOS

APTlEKA

įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų
Oro Richter to

Lietuvių Skaitlius.

70

Diskusijų .............................
Teatras LSS. kuopos..........
šeimyniški vakarai su įvai
riais pamarginimais ..........
Katalikiškos prakalbos ....

1
1

MIN-EXPELLER

šeimynų..........
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Sausos plokštutės, kurios Starkiai purvinai taukuoti, Vedusių
74
Pavienių vyrų...............
Tikras tiktai su pažymėta marke
2
atsiranda ant galvos odos ir kai kada suplyšę. Jie slen Našlių vyrų ...................
8
“ĮKĄRĄ”
4
25c. ir 50c. butolioka.
.ptiokoM arba
negali būt lengvai išnaikin ka todėl ir yra silpni todėl, Gyvanašlių vyrų .......... . 6
ttaiuu nuo
Visų
suaugusių
vyrų
158
Įvairumai.
F. AD. RICtITCR & CO.
tos, lietuviškai vadinasi plei kad negauna gana maisto
4-80 Wa.Magtoa Stract.
N.w York. N. V
Vedusių
moterų
...........
70
ar
tai
dėl
kūno
prasto
sto

skanom arba pleiskutėm.
Neturinčių vaikų šeimynų 7
Našlių moterų ..............
1
Už nelegališką gyvenimą* bu
Tai nėra glindos, kurios pa vio, tankiai nuo ligų paei
Gyvanašlių moterų ....
2
eina nuo utėlių, bet odos li nančio, ar tai dėl parazitų, Merginų ......................... .7 vo nuteistos grąžinti atgal dvi Seniausias rusiškai-amerikoniškas
moterįs, kurių vienai pasisekė
Visų suaugusių moterų 80 pabėgti
ga. Ji interesuoja daugelį kurie užpuola odą ir atima
Gydytojas Bostone
ir apsiliko šioj šalyj..
žmonių, nes ne tik kad ne nuo plaukų jiems reikalin
Abejos lyties suaugusių
$
Už pašovimą žmogaus nutei
žmonių
viso
.......................
238
gas
medžiagas.
Net
ir
kito

švaru jas turėti, bet ir plau
stas metams į kalėjimą 1 vyras.
kai slenka tuo pačiu laiku. se galvos odos ligose plaukai Vaikų iki 10 metų amžiaus 74 Už vagystę nuteista į kalėji
Vaikų nuo 10 iki 15 metų
Keliatui daviau paaiškini slenka dėl tų pačių priežaš- amžiaus
................................. 11 mą 3-ms mėnesiam 1 moteris.
Už pardavimą alaus nuteistas
mus ir patarimus per laiš čių, tik su tuo skirtumu, kad
Viso vaikų ................... 85
į
kalėjimą
mėnesiui - vyras.
kus, bet kad vis da gaunu vienose ligose parazitai ap Mergaičių iki 10 metų am
Civilišku
klausimų, nors trumpai at sigyvena prie plaukų šak žiaus ....................................... 59 mynos 4. šliubu vedusios šei
> sakysiu per laikraštį.
nų, o kitose — galvos odos Mergaičių nuo 10 iki 15 m.
Katalikų kunigai kurie pribuDr. B. L. BERNARO
............................... 15
raumeniniai elementai pa amžiaus
na
kas
metą
dėlei
išklausymo
195
Dorchester st.,
So. Boston.
Visų mergaičių ............. 74
Nors aš išsitariau, kad meta susitraukimo pajiegą.
išpažinties yra išvežę $1,000.00.
Tel. Richmond
311.
Musų
specijališkumas
yra priAbejos
lyties
kūdikių
iki
10
pleiskanos yra odos liga, bet Kada pleiskanos pesiekia metų amžiaus ................... 133 Darbininkiškiem kalbėtojams
vatiškos moterų ir vyrų ligos.
ištikrujų ji daugiau priklau kaktą ir kitas veido dalis, Abejos lyties nuo 10 iki 15 yra išmokėta $24.00.
Dr. Wm.
A. nuo
Green
Priėmimo
valandos:
1 iki 3
nuo 6 iki 7 vakare.
f
so nuo viso organizmo, negu veidas visada išrodo taukuo metų amžiaus ....................... 26 Į L.š. Fondą yra pasiųsta $31.
259irHANOVER
STREET,
Telefonas
So.
Boston
864.
BOSTON, MASS.
I L. G. Fondą pasiųsta $26.50.
odos. Jos tikroji priežastis tas ir nečystas.
Visų lietuvių................. 397
Gydo visokias moterų ir vyrą ligas
Geriausias
pasekmes
paliko
da nėra žinoma. Tūli spė
specijališkumas, tai gydy
X. Mockaus prakalbos; skait ■ Manomas
užsisenėjusių ligų.
ja, jog ji paeina nuo tam-ti Niežėjimas nuo pleiska Lietuvių Mokslas ir apšvieta. M.
lius einančiųjų išpažinties žy
Visokis patarimas dykai.
Vedusių
vyrų,
mokančių
nų
nėra
didelis,
bet
jis
yra
krų bakterijų, kadangi pa
skaityti ir rašyti..................... 55 miai sumažėjo (nei kunigo lėšų
prastai ji atrandama visoj ir daro tūlą nesmagumą.
nepadengė).
Vedusių vyrų, nemokančių
šeimynoj arba žmonyse, ar Pradžioj jų būna nedaug, skaityt ir rašyt ..................... 29 Įžymiausiais laisvamanių vei
timus ryšius turinčiuose. bet juo tolyn, tuo daugyn (Tame skaitliuje yra našliai kėjais yra K. S., A. G. ir O. 8 Advokatas ir Notarijušas į
D—nė.
Vartojimas vienų šukų, še atsiranda ir daro nejaukų ir gyvanašliai.)
žymiausiais socialistų veikė
Pavienių vyrų, mokančių
pečio, gulėjimas vienoj lo ; apsireiškimą.
Kazis Krauczunas,
skaityt
ir rašyt ................... 54 jais yra V. M. J. L. ir K. C-tė.
voj ir kiti artimumai, kaip Dabar kįla klausimas, kaip Pavienių vyrų, nemokančių
Tautiškas veikėjas J. C.
Veda provas visuose teismuose
išrodo, užkrečia vieną nuo išsigydyt, Butų klaidinga skaityt nei rašyt..................... 28 Minėtas suskaitymas užbaig ir atsilanko į visas valstijas ant
pakvietimo. Taipgi duoda patari
kito. Ėjimas skustis barz 'gydyt pleiskanų ligą kokiu Visų suaugusių vyrų, mo tas biržeio 23 d. 1916 m.
mą per laiškus.
Kaz
šilingis.
daskutyklon irgi yra žymus nors vienu budu, nors, tiesa, kančių skaityt ir rašyt .... 109
403 Lyon Build.,
faktorius. Taigi tėmijimas tūli daktarai taip daro ir sa Visų suaugusių vyrų, ne
Seattle, Wash.
skaityt nei rašyt 49
lyg ir rodo, jog pleiskanų li ko kaip kada gauna gerus mokančių
Ant
21
Moterų, mkančių skaityt 62
ga galima užsikrėsti, bet ti rezultatus. Didžiumoj atsi Moterų, nemokančių skait. 18
akmens
krai da nėra žinoma.
tikimų ligos negalima išgy Abejos lyties mokančių skai
Gelžkelio laik
M. GALLIVAN CO
............................................... 171
rodis šrubeliu
Pastebėtina, kad jos tan dyt, kol nesurandi priežas tytAbejos
užsukamas,
vy

Užlaiko geriausį
lyties nemokančių
kiausiai atsiranda pas juod ties, kuri laiko kūną silpnu skaityt nei rašyt...................
riško didumo,
ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR
rašytais dubelbruvius žmones. Šviesiaplau me. Pradžioj straipsnio pa Vyrų skaitančiii pirmeiviš
tavais
viršais.
KITOKIUS SKANIUS
kiai gana retai jas turi. At minėjau kelias priežastis. kus laikraščius.......................
ant 20 metų au
GĖRIMŲ.
ksuotas su iš
(Vien "Keleivio” skaitytojų
siranda paprastai tik pas Daleiskime, radome, kad
Taipgi
ir
geriausio
tabako Cigarų
kabai teisingas,
pas žmogų su pleiskanom yra 59. Red.)
pribrendusius žmones.
Meldžiame užeiti, o visados
ypatingai gelžkeliu važiuojantiemi
žmonėms, kuriems reikia visuomel
rasite gražų patarnavimą.
Jos atsiranda kur kas tan randasi nuolatinis vidurių Vyrų, skaitančių atžagarei- tkras
laikas žinoti. G varant uotas
užkietėjimas.
Aišku,
kad
viškus
laikraščius
........
24
kiau pas liesus, sumenkėju
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji3G2-366
tt, Si. Batu.
Visų vyrų, skaitančių įvai
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant
sius žmones,' negu pas dik- jis turi būt prašalintas, jei rius
laikraščius ...............- • 62 kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir
norime gaut gerus rezulta
tesniuosius.
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
Vyrų,
jokių
Kitas gali gaut pleis laikraščiųneskaitančių
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
............................... 96 tas,
Pas džiovininkus jos veik tus.
nemokėk nė cento. Atsiminkit*
kanas
dėl
savžagystės.
Ji
Moterų, skaitančių pirmei
visada atsiranda, jei liga turi būt sustabdyta. Todėl
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
viškus laikraščius ............... 19 dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur
S. Baracevicius
traukiasi ilgai.
negalima visiems imti ir pa Moterų, skaitančių atžaga- Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
GRABORIUS.
Žmonės, turinti vidurių li tart, kad šitokis ar kitokis reiviškus laikraščius ........... 13 būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu
(32)
Palaidoju
visuose aplinkiniuose
gas, ypač negromuliavimą gydymas arba vaistas yra Moterų, neskaitančių jokių
miestuose.
EXCELSIOR WATCH CO.
............................... 48 906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.
PATARNAVIMAS GERAS
ir prietvarą, veik visada geras pleiskanom prašalint. laikraščių
Šeimynų, vaikus leidžiančių
IR PIGUS.
gauna pleiskanų ligą.
Tūli parduoda muilą ar koki i miesto mokyklą............... 55 .•S
Didelį palaidoju už 45 dolerius,
Šlapligė (kada šlapume . skystimą, ypač aptiekoriai šeimynų ,vaikus leidžiančių
mažą už 15 dol.
«
Tel.: 2787-Ji
randasi cukrus) irgi pagim ir barzdaskučiai, ir skelbia. į katalikišką mokyklą .... 14
šeimynų, vaikų visai neleido pleiskanų ligą.
Dr. David W.Rosen
■ jog tai prašalins pleiskanas. ūžiančių
į jokią mokyklą ... . 1
Ne
muilą
vartoti,
bet
reikia
Kraujo ligos, tokios kaip !
>
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
i;
Rusiškai ir Vokiškai.
žuvę ir mirę lietuviai.
bekraujė (anemia), irgi ve gydyti žmogų nuo to, kas jo
j;
GYDO VISOKIAS LIGAS.
odai kenkia. Kadangi prie Anglių kasyklose užmušti 6
da prie pleiskanų ligos.
Valandos:
žasčių
daug, tai ir gydymo Per tūlą austrą darbe-už
Abelnai visos ligos, ku
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
...................................... 1
2 iki 3 dieną, nuo 7
rios daro žmogų silpnu, būdų daug, todėl apie juos muštas
Parduodu Paminklus ir Kviet
Mirė
vyrų
........................... 6
8 vakare.
kas. Užlaikau automobilius grei
norint
rašyt,
reikėtų
rašyt
menku ir mažakrauju, ve
Moterų ...........
„3
221 HANOVER STREET,
tam susinešimui. Atsitikus rei
BOSTON, MASS.
da prie pleiskanų atsiradi ‘anie daugelio dalykų gvdv- Visų užmuštų ir mirusių 16
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
aš pribusiu greičiau, negu vieti
Angiių kasyklose amžinai
mo. Saužagystė, syphilis, j:mą.
niai graboriai, nes mano automo
sužeistas
...................................
1
alkoholizmas yra gana tan-lį Suprantama, kada kūno
bilius stovi visados ant kelio.
Mažų kūdikių iki 10 metų
kiom priežastim. Net sun tovis rengiamas prie stip amžiaus
Ar
nori
būti
gražus?
S. Baracevičius
mirusių ................... * 13
kus ctarbas. prastas maistas rumo tinkamu gydymu, tuo Amžinai sužeistas per trū
258 Broadway, So. Boston, Mass.
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties,
netyras' oras gali priversti met gerai ir odą laikyti vei kimą rankoj pistono .......... 1 kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi
Telefonas: So. Boston 839-J.
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
žmogų prie tokių krauio ir klume. Nuo jos reikia pra Lietuvių vertelgystė, amatas
ir riausia.
kimo stovių, kada pleiska šalinti visas pleiskanas išIštepant moste veidą prieš einant
nuosavybė.
gult
per kelis vakarus padaro veidą
nos atsiranda. Mačiau d” r.azgojirnu ir tam tikrais
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
Biznierių
yra
2
”
Pool
halls.
ligoniu, kurie buvo švinu už vaistais pleiskanų ištarpinikius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
subankrutijusiu
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
sinuodiję ir turėjo pleišką- ij mui. Kada oda švari ir nė- yraBiznierių
žutės 50c.
šiaip:
nas, kurių sakėsi pirma ne-'i ra ant jos pleiskanų, tuomet Karčemų
Merginoms, kurios nori būti raudo
7- nos,
mes turime prie tos mosties pri
turėję.
i reikia ją stimuliuoti prie Grosemių
5 taikytą odos pudrą; vakare reik iš
3 tepti moste veidą, o ryte patrint su
Išrodo, kad pleiskanos at-Sveikimo mesažų ir vaistais, Restoranų
■T
2 musų pudru, veidas palieka skaisčiai
_____
__ eilė. Bet Barbenai
siranda tada, kuomet odai,___
kurių
yra visa
baltas-raudonas.
Tas
pritinka
ir
vy

2
negauna atsakančiai maisto odos gydymas yra tik antra Kriaučiai
Mosties kaina, dėžutė 50c ir
Biliardai
2 rams.
doleris.
dėl kokios nors ligos kūne eilis dalykas. Pirma reikia Drapanų krautuvė .......... 1 1 Odos
Muilas tikrai išgydo spuogus,
arba silpno kūno stovio. Tū visą kūną gydyt.
Vaisių krautuvė................ 1 jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos.
25c.
los ligos, kaip prietvaras, Daugelis žmonių perka vi Ūkininkas (farmeris) ... 1 Kaina
Jeigu jūsų kvapas dvokia, mazgo
gali būt menkos ir žmogus sokių skystimų ir muilų Kalvis ................................. 1 kite dantis kasdien su muilu. Danpalieka balti ir kvapas kvepiančiu.
nesijaučia, nuo ko jis gale- pleiskanom
r________ ___
____ kurie Visokie subankrutijimai 25 tįs
naikinti,
Turinčių nuosavus namus 33 Muilo kaina — 25c.
tų turėt pleiskanas. Jeigu ęTa” gana brangus ir nieko Turinčių- po 2 namu arba
Pinigus galite siųst money orderiu
(29)
gi pleiskanos paeina nuo nepadeda. Jei pas ka išny- daugiau nejudinamo turto .. 9 ar 2-centinėmis stampomis.
J.
RIMKUS,
tam tikrų organizmų, tai ksta pleiskanos ant visados, Amatninkų yra kriaučių .. 8 BOK 36,
Holbrook, Mass.
vėl gi aišku, kad tik silpną tai ne nuo tu skystimų, o tik Geležies liejikas (moulder) 1
odą jos užpuola, už ką liūdi- todėl, kad jo kūnas pasitaisė Lietuvių visuomeniškas vei
ja virš privestieji paaiškini- iš ligos, kuri leido pleiskakimas.
Lietuviai Apsiginkluokite!!
mai. pas kokius žmones jos nom atsirasti. Jis pradeda Yra Draugija šv. Jurgio Ka
SAVO NAMUS, |
tankiausiai atsiranda.
------------ - _ ——
Jgirt muilą, kuris neikiek ne reivio, kuri nieko daugiau ne | NUSIPIRKITE
Mano v
veikia. kaip tik palaiko prieta
jums randos išmokės juos ir se
Pirmiausiai jos atsiranda gelbėjo.
Ypatiškas x
turėsite dailų pragyveni*
galvoj, paskui pasiekia au Kaip matote, pleiskanų iš rus, partraukdama kas-met ku natvei
mą.
Apdrauskite
(inšiurikite)
dėlei išpažinties ir sušel
namus ir rakandus (fomičius),
sis, kaktą, antakius, nosi; gydymas nėra taip labai nigą
Pranešimas
pia savo sergančius narius po
kad nelaimei atsitikus galėtu £
v toliau apimamas kaklas, vei lengvas dalykas.
$5.00 į sąvaitę.
Buvo laisva
mėte kitus nusipirkti, apsaugo t
Vilties.
dai, barzda; da toliau net
A. Montvidas. draugija L. Ukėsų, bet dėl ka h kite dirbtuves ir darbininkus, ap
A S noriu susipažinti su kiekvienu ser
saugokite automobilius, arklius
gančiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
talikų persekiojimo turėjo pair
pečius, nugarą ir krutinę pa
ir vežimus nuo visokių nelaimių.
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane
siekia, Iš to išrodo, jog li Iš ŠALIES ŽVELGIANT. ti. LSS. 160-ta kuopa, dėlei Ii '■ Aš virš minėtus darbus atlie d
žinotų, kaipo teisingą draugą ir geredari —
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš
stokos veikėjų buvo numirusi,
ku kuogeriausiai. Turiu patsai
ga paeina nuo parazitų, nes
esu padaręs praeityje lt kad žinotų apie pra
gerą
patyrimą
gyvendamas
čia
potam
vėlei
atsigavo,
bet
dabar
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano
ji vis tolyn siekia ir seka ”Darbininko” korespon ir vėl merdi.
Amerikoje per 30 metų. Esu ti i
paveikslo jus salite matyti, kad aš užsiėmiau
krai
atsakantis
už
visokį
savo
dencijose
skaitau:
medicinos praktikavimu per dangei;, dauge'j
vieta nuo vietos iš eilės, o
darbą, turiu Statė Broker Insumetų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei
Buvo TMD. kuopa, bet ir toji
„Vyčių
kuopa
statė
scenoj
nešokinėja šen ir ten. Te
mano ilsų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri*
rance License, esmi Notary Pubmirė.
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
lic,
Justice
of
the
Peace,
Aucveikalą.
Įžangos
nebuvo.
čiaus gali būt, kad tos odos
SLA. kuopa taipgi buvo miru
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip
tioneer, ir Agentas.
sunkia! gydomas ir apie kurias kiti daktarai
vietos, kurias pleiskanų liga Žmonių prisirinko netoli tri si, bet dabar atsigavo.
taip mažai žino. Al noriu, kad kiekvienas
Sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
seka vieną po kitos, labiau jų šimtų, bet pirmininkui L.S. ir D. paskiausiai susitvė
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
rusi
geriausiai
gyvuoja,
bet
ir
paprašius,
kad
publika
su

sia nuo viršiau minėtų kūno
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu
ši kenčia visokius katalikų per
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
ligų ir stovių, todėl ir seka mestų kiek apdengimui lė sekiojimus.
Durni amą Knygą ir skaitykite Mano pra
nešima vilties.
šų, sumesta $2.97.— Labai Visos draugijos surengė pra
vis žemiau.
Plaukai pleiskanom atsi duosnųs atholieciai.”
kalbų sekančiai:
radus visada slenka daugiau Žino kam duot.
Darbininkiškų ir laisvama
0
Lipčius. niškų
ar mažiau; jie lieka silpni,
PARDUODU NAMUS, FARti.jh

I
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Teisingiausia ir Geriausia
l:
Sutaisom Receptus su di- L
džiausią atyda, nežiūrint ar iš ? f
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. ■
Gyduolių galite gauti, kokias tik ■ j
T pasaulije vartoja, taipgi visados ;;
4- randasi lietuvis aptiekorius.
T Galite reikalaut ir per laiškus,; j
T o mes per ekspresą gyduoles at- <;
įL siusime.
I į.

f EDVARO DALY, Savininkas ::
18 Broadway, So. Boston.
Galite reikalaut ir per laiškua, j ■
mes per ekspresą gyduoles at*?:
I siųsim.
x

-}■

to

Lietuviai Kliaučiai i
Visokius Vyrams Drabužiu.
Siuvame ant Užsakymo
Išvalome, autaiaome ir išprusi
name senus.
Vienintėlė Kriaučių kompanija
So. Bostone, kur visame du «l<gerą ir gražų darbą už prieina
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS S1UT)
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIMI
Todėl, kurie norit pasisiudm'
gerą siutą, išvalyt arba suprosit
kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM
TAILORING CO.

278 Broadway,

So. Bostos.

«

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS „TRE
JOS DEVYNERIOS„ YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
- Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
! rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35
o
tuojaus apturėsite.

I

I

it

• mm

Jš

77?£JOS DEVYNERIOS
arba
TREJANKA

122^ 1.

Susideda iš rf įvairi* gydančiu žohif ir iak»*.

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

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį,
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.
VARTOJI ?4AS: Viena pakelį šitų gydančių
augmenų užmerkti į vieną kvortą čysto spiruto
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.
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Užtikrinant, kad Jus sučėdysit pinigų ir
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau*
išvaizdos ir būna tvirtesni.
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI IšVALOM IR IšPROSINAM
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston—21013
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PILVO LIGO
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Frietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai).
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musu
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkiu
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi

L;-

jamas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas,
Sukrekėjimo Štriktura, Pūslės bei Inkstų Negalės
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip

V

tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAI.
Parsisiųsdinkite kopija tos knygos šiandien. .Toje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus,
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 laikų svei
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
šitą dvkai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
ncgalg. Nesiųskite mums pinigų—siuskite tiktai savo
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygcs
knpcno, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą 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

<

MICHAEL CORAN,
366 Broadway,
South Boston, Mass.

»a»»

DUOKIT PASIŪT MUMS

fe

MAS ir LOTUS. Kviečiu visus
Lietuvius ir Lietuves atsilankyti
į mano ofisą.

u.

02 *
O »

Siutus ir kitokius H

V

1

i' <

Kampas North ,-tos gatvės.

2m

I

S

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 - o So. Clinton St., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmoksta
pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė

Gatvė ir No...........
Miestas

Valstija

j

PIKNIKAS!!!

navimą unijos labui ir darbavimąsį darbininkų gero'
vei.
Mes piktinamės ir pasmer
kiame "Darbininko” redak
Rengia 60, 67 ir 71 kuopos
Unija protestuoja prieš
toriaus pasielgimą, skel
Lietuvių Soc.. S-gos S. P.
"Darbininką.”
biantį bjaurų melą, kuomet
Klerikališkam "Darbinin teisybė taip aiški.
Komitetas:
* .
kui” paleidus melagingą pa
Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki nakties
A. Vartaviczia.
skalą apie Bostono rubsiu•
prez. CALEDONIA GROVE,
vių unijos lietuvių skyriaus
CHARLES R1VER,
S. Grubliauskas. v.-prez.
organizatorių drg. M. DuseSpring Street, West Roibury, Mass.
vičių, paskalas pradėjo iš
K. Savickas, rašt.
PASARKA: Važiuojant iš Bostono, reikia imti elevaiię South iki Forest
duoti savo kenksmingus vai
Hills, o iš ten paimti karu Charles River Bridge, ir važiuok iki daržui, iš Bos
sius. Tarp darbininkų pra
Prigėrė lietuvis.
tono tik 5c. iki piknikui. Specijališki karai eis nuo Dorchester Transfer Sta
dėjo kilti nesutikimas ir irti
Pereitą panedėii, 3 d. lie tion ties Waldorf Restoranu), pradedant nuo 2 vai. po piety.—“KOMITETAS.
jų vienybė. Su tuo tikslu pos, jūrėse nuskendo lietu
manomai ir buvo paleistas vis Ramanskas, kurio dabar Išnešė su visa geležine
tasai niekingas melas. Grei jau antra diena jieškoma,
spinta.
tas unijos valdybos pareika bet negalima surasti.
lavimas iš "Darbninko" at Priežastis tos nelaimės įsilaužę vagiliai į United
Indigo Co. ofisą prie Broadšaukti melagingą žinią, už buvo šitokia:
Panedėlyje way
ir Cabot gatvių, Chelkirto provokacijai kelią, te- šeši vvrai, tame kuriu buvo
čiaus ^Darbininką” nedaug ir Ramanskas, pasiėmė mo sea’j. matomai nepatenkin
kas skaito, o paleistas į žmo torini boteli ir išvažiavo ant ti tuomi. ką rado geležinėje
nes melas sukėlė svętim- jūrių pasivažinėti. Botelv- spintoj, išsinešė visą spintą.
taučių-dai eininkų neužsiti- je dar buvo ir tris vaikai, Berods, spintos nedidelės
kėjimą ir r.ekantą link lie žinoma, musų žmonės, ypač butą, bet visgi ji svėrė 500
tuvių darbininkų. Dėlto Bo parapijonai, jokių švenčių svarų. Stebėtina, kaip va
stono rub-iuvių unijos A- be svaigalų neapvaikščioja. giliai galėjo maišan susidė
malgamated Clothing Wor- Taip buvo ir dabar: išsi ję nusinešti, kad ir policija
kers of America presos traukė gerai iš namų išeida visai nepatėmijo.
komisija prisiuntė mums se mi ir da nemaža "amunici
kanti savo paaiškinimą ir jos” pasiėmė ant boto. Be- Ateinančią pėtnyčią v
sivažinėdami visi gerai sau kare Lietuvių salėj bus d
rezoliuciją:
linksminosi ir gėrė.
Ra delis Gabijos koncertas. I
Bostono kriaučiai ir "Dar manskas sėdėjo ant paties to taipgi bus ir prakalbo:
bininkas.”
užpakalinio boto galo. Ir Kalbės "net tris kalbėtojai.
Išeidami į streiką manė kada sėdintieji priešakyje jo
me ilgai streikuoti, bet ap draugai atsigrįžo — jo jau
R. J.
Telephvne; Back Bay 4200
linkybės dalyką pakreipė ki nebuvo ant boto. Nė vienas
DAKTARAS
ton pusėn. Streikas užsi buvusių ant botelio nematė,
kada
ir
kokioj
vietoj
Ra

baigė bėgyje trijų savaičių
lįsi Fr. Matulaitis
taip, kad nebuvo nei reikalo manskas Įpuolė į jūres. To
dėl
dabar
jo
ir
negalima
su

»»
r.vnn viekus
spaudos komitetą rinkt, nes
tokiam komitetui nebuvo rasti. nes nežinia tikrai ku
Valandos:
kas veikti. Tą aplinkybė riame daikte jis ilsisi.
Reikalingas Barbens.
Nuo 1 iki 3 dieną.
Ramanskas
paliko
moterį
tečiaus į dalykų stovį blogai
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Darbas
ant
visados.
Už

paveikė, nes leido provoka ir keturias mergaites, kurių mokestis mokančiam gera
į!į 419 BOYLSTON STR.
cijai paskleisti tarp darbi vyriausia vos 8-nių metų.
Atsišaukit
tuoj:
Saite 419, 420 ir 421,
ninkų piktus nuodus. "Dar Šis atsitikimas turėtų būt
s« Netoli didžiojo miesto knvgvno,
K.
Valiackas.
gera
pamoka
ir
kitiems,
kad
bininkas” (No. 70) paskelbė
BOSTON, mass/
Cambridge. |
tūlo Pranulio bjaurų melą važiuojant ant vandens ger 705 Main st.,
P. Š.
anie kriaučių unijos lietuvių ti nereikia.
PRANEŠIMAS.
skyriaus
organizatorių. Majoras padarė išmintingą
Primeluota, kad ir policija
Pranešu visiems lietu
žingsni.
streikieriams prigelbėjus, ir
viams, o ypatingai mano koorganizatoriai kompanijoms Kad sumažinus išlaidas, stumeriams, kad aš perkė
prisigerint norėję, ir t.t. Bet kokios daromos dėl apvaikš- liau savo čeverykų taisytuužvis bjauriausias melas pa čiojimo 4 d. liepos. Bostono vę nuo 208 Broadway po No.
leista apie lietuvių skyriaus majoras Curley iš skiriamos 323 Broadway, tarpe D irE
organizatorių M. Dusevičių, fajerverkų supirkimui su gatvių.
Todėl
įn tariant jį kriaučių unijos mos atitraukė $4.750. ku turite ką nors
riuos skiria vargšų prie malonėkite atei
pardavime.
glaudos namams. BangališTas biaurus melas tarp kom ugnim r rakietoms mie Broadtvay.
kriaučių padarė subruzdi stas skiria apie 15,000 dole
Ant Abazorius
mą ; paskalas plėtojosi ir ar- rių metams: iš tos sumos
cė tarp darbininkų vienybę. "Fordžiulajui” išpuola 7.500
M. ANDRIUŠIUTĖ,
Amalg. Clothing Workers dolerių.
-—
.
(Andrews)
unijos Jungtinė Taryba
Common sode žadama
(Joint Board of Boston) išdeginti ir iššaudyti ugnių MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA
skyvaizdoje to priversta bu už 1,000. Franklin parke už
vo sušaukt nepaprastą susi $400: Marine Parke. South
rinkimą, kame nutarta pa Bostone — už S400: Factory
trukti "Darbininką” teis Hill, Hyde Parke už $300;
man. Gi tos unijos lietuvių Roslindale, prie Washing■karius savo susirinkime, ton st., — $250. ir Jamaica
kibytame 22 birželio, išrin Pond — už 400. Taip padako presos komitetą, kuris vadijo majoras ir tokiu bu
<i.rtu su unijos Jungtine du išleista bus tik 2,750 do
Taryba praneša visuome lerių, o 4,750 atlieka, ku
Gražiausi
nei per spaudą, jog "Darbi riuos majoras paskiria viršninko” paleistas paskalas minėtam tikslui.
__
, Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
neri.iri jokio pamato, jog tai
COLUMBIA
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius .
’Ta ^bjaurus, suvadžiojan- Tris smuklininkai nubausti. į drabužius dabar, kada galim greičiau i
melas, paleistas su tiks Už leidimą užsiimti neda- į ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.
, Taipgi aš turiu ir gatavų arėsiu vi- ;
Lietuviški
iu užkenkti darbinin. orga leistinu losiu saliune po nr. į sokios mieros ir kainos prieinamos. I
nizacijai. Mes pasmerkia 151 Court st.. saliuno savi ; 324 E STR-, kampas Broadway.
’ •-arbininko” pasielgimą ir ninkai Charles W. Usen &
Rekordai
SO. BOSTON, MASS. i
’^nams redaktoriams iš Co. nubausti uždarymu sa
Įdainuoti geriausių lietuvisj,- T/
r ar-ko” patariame nekišti liuno nuo panedėlio iki keto snapo į darbininkiškus vergo. Už pardavimą svai 1|
-/rSičyi
DENTISTAS
į kų dainorių, chorų ir k vartėrūkalus. Mes. darbininkai, galų nepilnamečiui nubausti
tų, taipgi visokių lietuviškų
šokių igrajintų garsiausių
jūsų pagalbos pataikome H. Corcoran & Co. saliuno 1 Dr. 1. Ganzburg
Visokios polkos. • _
sr.vo reikalus apginti ir ne- savininkai, po nr. 319 Wa- Labai gerai ati lieka darbą su-Įtj^Įjž j- J* muzikantų.
valcai, maršai ir šiaip Įvaif
r’*nšome jėzuitiškos "užuo shington st. Brigntone, už •M
ristą
su
dantįjautos.”
rios meliodijos.
v -Z
darymu saliuno nuo liepos !S mis ir jų
Čionai
paminim
keliatą
iš
grąžiusių
rekordų:
T TL
3 d. iki liepos 6. Frank Ca- mis, už žemesProtesto rezoliucija.
nę kainą, kaip
2356 Lietuva tėvynė musų, — M. Petrauskas.
tildo
ir
Salvatore
Rizza.
Mes, Bostono kriaučiai,
bent kas kitas Brocktone. Pil
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas.
nas užganėdinimas gvarantuoja235" Birutė. — M. Petrauskas.
Amalg. Clothing Workers kurie turi saliuną po nr. 158 mas.
Kur Banguoja Nemunėlis---- M. Petrauskas.
Mokslas ir patyrimas Ru
of America unijos 149 sky Blackstone st., nubausti už sijoj ir Amerikoj yra geriausiu2358.. Marsalietė. — M. Petrauskas.
to. Ateikite patįs per
Sukelkim kovą. — M. Petrauskas.
riaus, savo susirinkime pri darymu saliuno visai sąvai- liudytoju
sitikrinti.
2223
Pamylėjau vakar. — A. Kvedaras.
imam sekančią protesto re tei už nelegali pardavimą
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
Draugė, polka — orchestra.
dėžės alaus gatvėje nuo ve
2226 Per girią, girelę. — Kvartetas.
zoliuciją:
64 W. Elm street
Linksminkimės, Polka. — t renestra.
2227 Per šilą jojau. — Kvartetas.
Protestuojam prieš ”Dar- žimo.
Brockton, Mass.
Žydas statinėje, Polka. —Orchestra.
b’ninko” redaktorių p. KeD. L. K. Vytauto draugi
2581 Pavasario rytas. Polka. __ Armonika.
Gražioji polka. — Armonka.
r ėšį už patalpinimą savo ja pereitą nedėldieni nuta
Augščiau minėti rekordai kožnas turi po dvi dainas. Kai
vedamame laikraštyje, num. rė taipgi važiuoti socialistina 75c. už rekordą. Pas mus galima gauti geriausius
--tame bjauraus melo, ka- škų kuopti bendrai surengGramofonus
ir visokius rekordus, kokie tiktai yra pada
r e musų unijos organizato- tan piknikan 8 d. liepos. Va
ryti. Jei manai pirkti Gramofonu ar rekordą, kreipkis
ri“s įtariamas pardavime žiuos specialiais karais.
pas mus. Kataliogą pasiunčiam dykai. Prisiųsk 4 centus
f- bininkškų reikalų kompa Specialiai karai eis nuo 2
stampomis prisiuntimui.
nijoms.
vai. no pietų iki 2:30 nuo
Urbon & Pilvinis. ^&ss.
Mes Bostono kriaučiai Dorchester Transfer station
(ant
Broachvay,
prie
Dor

e ame dėkingi musų organi
zatoriams už jų teisingą tar- chester st.)
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Gerumas buvo vieninteliu paraginimu vyrams rūkyti Prince Albert. Jokie kuponai nei premijos su juomi
niekad nesidavė. Prince Albert negali jokiu budu susitikti su neprielankiais federališkais arba valstybiniais uždraudimais davinėti kuponus
arba premijas, nes jo tikslas visada
buvo — gerumas!
Taip greit, kaip tik jus užsidegat
Prince Albert tabaką, tuojaus supra
site, kad jame nėra jokio liežuvio
kandimo nė kartumo, kurie yra prašalinti su pagalba tam tikro patentuoto proceso, pagal kurį jis darosi.

ALBERT
tAe national joy smoke
yra toks tabakas, su kuriuo jus norėsite
draugauti, r.es jus galite jo daug rūkyt, ir
kiekvienas pakelis jums patiks daugiau
kaip pirmiau surūkytasis.
Nusipirk Prince Albert ir p: akyk kie’.papirose arba pypkėj, o ka
jo tuojaus
dangi jis yra taip geras, tad jų gailėsitės
kad jo nežinojote seniau.

REYNOLDS TOBACCO CO, Win»ton-Salem, N. G

Nerviški Žmonės
džiaugsis dažinojus. kad jų sveikata gali
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų
svstema bus pastebėtinai sustiprinta t. y.,
jeigu tokie žmonės vartos

!

Nervoton

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimų nuo

proto slėgimo
insomnijos bei nemigio
nervų išsėmimo
histerijos ir nerviškumo.

Kaštuoja $: m
Rašykite ir reikalaukite mušti cirkulioriu: “Severos Nervotonas’*
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.
Szrercs Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Seve
ros. n tuomi apsisaugosi nuo prigavystės— Negalint gauti Severos Prepara
tų savo apielinkėje. užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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Geriausiai garsintis ”Keleiv vje.” nes nėra Amerikoje
•;.i
miesto, kur -'Keleivio” nebulu.

Geriausia
Lietuviška

AptiekapE

Gyduoles sutaisome
ir prisiunčiame
visokias,

i kurios tik pasaulyje
!

ZJTą į

priimtos ir yra
vartojamos.

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
vaistas namuose. todėl reikalaukit visur.

Ypatingai geros šios gyduolė:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c Tikra Lietuviška Trajanka 35c
Gydanti mosūs nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.00
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvaLnnlmui vidurių 50c
Pamoda plaukams.............. 20c ' Gyduolės r.uo .<osulio ir sur.Vaikų ramintojas .............. 2ix
kaus kvėpavimo .......... 1.00
Nuo suirimo nervų.......... 1.00 Gvdu. nuo ’’<<ornų’; 15, 20 ir 25c
Bebro lašai ..................... 1.00 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
Nuo saulės nudegimo ____ 5Cc
Poškos : :o nerviško galvos
Nuo slinkimo plaukų ir pleiskaud'ji no .......... 10 ir 25c
skanų ............................. 75c Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
Kraujo Valytojas.......... 1.00
Visokie kvepianti ir medikaNuo kosulio, gripo ir slogos 1.00
liški muilai .... 10, 15 ir 25c
Nuo Reumatizmo .......... $1.0<? Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
Perfumos visokių gėlių. 25c., 5(»e.. 75c., Si.00. $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
paslaptingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
sąžiniškai patarnauta.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiusim
jums ekspresu.
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

% Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadvay, Kampas c st &). Boston, Mass.

