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Amerikon atėjo pirmutinis povandeninis vokiečių laivas; jo vardas-“Deutschland”
Vokiečiai plauks po vandeniu gerdami šampaną ir dainuodami, kuomet virš jų kariškas sąjungininkų laivynas saugojo juros.
Povandeninis laivas atvežė apie 400 tonų brangių tavorų, daugiausi vaistų ir dažų, kurių Amerikoj labai stigo. Anglijos
blokadai tas reiškia didelį smūgį. Lig ir suprasdami, kad badu Vokietijos nenumarins, sąjungininkai visuose frontuos pradėjo
ofensyvą. Vokietija mato sau didelį pavoju iš Rusijos puses. Amerikoj atsirado nepaprasta vaikų paralyžiaus epidemija.

Vokiečių submarinas
jau Amerikoje.
Atplaukė į 16 dienų, per
plaukęs 1,800 mylių po
vandeniu.

VIENA DIENA RUSAI
PAĖMĖ 10,000 TEUTO
NŲ.

SĄJUNGININKŲ OFEN
SYVAS EINA PLATYN.

Iš Petrogrado pranešama,
kad pereitoj sąvaitėj viena
diena rusai paėmė virš 10
tūkstančių belaisvių, iš ku
rių 5,000 buvo vokiečių.
Oficialis rusų pranešimas
sako apie tai šitaip:
’’Į pietus nuo Pinsko balų
mes turėjom vakar didelį
pasisekimą Kostiuchovkos
apielinkėj mes paėmėm visą
priešininko batarėją, suėmėm 22 oficieriu ir 350 ka
reivių. Gi prie Styro upės,
Kolkų šiaurėje mes paėmėm
dvi kanuoles, tris kulkasvaidžius ir 2,300 belaisvių. Į
šiaurę, nuo Stogruziatino
mes paėmėm priešininko ap
kasus, 300 belaisvių ir vieną
kulkasvaidį.
. ”Tarp Styro ir&Stoclte*
do upių priešininkas ėjo
kontratakomis į vakarus ir
pietus nuo Sokulio, bet vel
tui.

Sąjungininkų antpuolis
eina vis tolyn ir platyn.
Francuzai pradėjo užpuoli
mą ir Šampanijoj, kur pa
ėmė jau daug apkasų ir be
laisvių. Somme upės rajo
ne, kur prasidėjo pirmuti
nis ofensyvas, francuzai
ima vieną vokiečių poziciją
paskui kitos.
Dabar jie
randasi jau tiktai už mylios
nuo Peronų miesto, kuris
tuotarpu yra vyriausiuoju
jų ofensyvo tikslu. Peronai
yra labai svarbus geležin
kelių punktas ir vokiečiai jį
labai gina. Paskutinė vo
kiečių pozicija ginanti Pe
ronus buvo miestelis Biaches. Utaminko naktį fran
cuzai paėmė jį į pusantros
valandos.
Leidžiant „Keleivį” spaudon atlėkė žinia, kad po bai
saus mūšio su vokiečiais an
glai paėmė Contalmaisoną.
Šitą miestą jie buvo paėmę
jau pereitoj sąvaitėj, bet ne
galėjo išlaikyt vokiečių ar
tilerijos ugnies ir buvo pri
versti pasitraukti atgal, už
leisdami jį vėl vokiečiams.
Contalmaisono miestelis
guli tarp Ancre ir Somme
upių, 8 mylios nuo Bapaume, į kurį dabar taiko ang
lų ofensyvas.

Norfolk, Va., uoste 9 die
ną liepos pasirodė vokie
čių pirklybos submarinas
„Deutschland,” kuris iš čia
paskui nuplaukė Baltimorėn. Submarinas turi 315
pėdų ilgio ir 30 pėdų pločio.
Atgabeno jis 400 tonų pre
kių ir 40 žmonių, tarpe tų ir
speciali kaizerio pasiuntinį
su laišku_ pas prezidentą
Wilsoną. w ’
Povandeninis vokiečių lai
vas perplaukė iš Bremen’o
GENERRLS JOFF2E
f)HD HFHG
Amerikon 4,100 mylių ke
lią, darydamas po 12 mazgų
Juodas bruožas ant šito žemlapio
į valandą.
Išsisuko iš po
parodo mūšio liniją Francuzijoje.
anglų ir francuzų kariškų
Margas bruožas parodo, kur dabar
anglai su francuzais veda didijį ofen
laivų sargybos if~Taiimnsyvą prieš vokiečius. Jie varo vokie
gai atvyko į Virginijos pa
čių armiją į dešinę pusę. Pridėtos
čia fotografijos parodo francuzų karkraštį.
vedj žofrą ir anglų vadą Haigą.
Kada Norfolko uoste
„Deutschland” iškilo iš po
vandens, Amerikos laivo Krito kapitonas BogoliubVOKIETIJA NETEKO
skij.
„Relief” kapitonas per me
JAU 3,012 637 KAREI
gafoną užklausė: „Kas per „Galicijoj po įtempto bom
VIŲ.
_
laivas yra tenai?” ”Tai yra bardavimo mes pradėjom
Londonas oficiaiai paskel
jo didenybė vokiečių po energingą ofensyvą Stripo
bė, kad nuo karės pradžios
vandeninis laivas ’Deutsch- ir Dniestro paupiais. Prie
Smarkus rusų ofensyvas iki šių metų birželio pabai Iš didelio Meksikos debe
land’ ” — atsakyta į užklau šas buvo sumuštas ir nuva ir greitas jų žengimas pir
simą. Ir submarino kapito rytas atgal. Musų kariume- myn labai nugąsdino vokie gos Vokietija neteko jau sio perkūnijos nebus. Taip
bent išrodo dabar. Carrannas Koeni atsiuntė ”Relief” nė prie Koropicos ir Sucho- čius. Visa Vokietijos spau 3,012,637 kareivių.
Šitą
skaitlinę
Londonas
za
pasakė, kad jis nori išriš
laivui, kaipo pasveikinimą, dolko upių, kurios yra Dnie da mato didžiausį vokie
ne
iš
piršto
išlaužė,
bet
su

ti nesusipratimus su Ameri
kelis garuojančius kepalus stro priėupiais, paėmė va
vedė
iš
oficialių
vokiečių
ka
be trečiųjų tarpininkavi 300 ŽMONIŲ ŽUVO PER
čiams
pavojų
ne
vakaruose,
duonos. Duona buvo ką-tik kar arti 5,000 vokiečių ir 11
nuostolių
surašų,
skelbia

mo.
Wilsonas su tuo sutiko
kur
francuzai
su
anglais
da

iškepta ir puiki Vokiečių kulkasvaidžių. Laike mūšio
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ.
mų
Berlyne
kas
mėnuo.
ir dangus tuojaus prasiblai
submarino kapitonas tuo čia krito narsusis musų ka bar veda ofensyvą, bet ry
Sicilijoj pereitoj sąvaitėj
Paskutinis surašąs paro vė. Nesusipratimams išriš
tuose, kur caro pulkai rita
met buvo pakviestas ant pitonas Bogoliubskij.
vėl
buvo žemės drebėjimas.
„Relief” laivo, kur papasa Paimtus vokiečius rusai iš si vienas paskui kitą kaip do, kad per birželio mėnesį ti bus sušaukta kokiame Caltanisettos apielinkėj žu
jūrių bangos ir vis su dides Vokietija neteko 88,051 ka nors Amerikos mieste kon
kojo apie savo kelionę. Mai
badė durtuvais.
ne pajiega laužo vokiečių reivio. Iš to skaičiaus 18,- ferencija, kur suvažiuos vo 300 žmonių, kurie dirbo
sto jis turi užtektinai. Juo
„Einant mums atakomis sieną. Francuzų ir anglų 585 vyrai užmušta, 6,279 pa abiejų pusių įgaliotiniai ir sieros kasyklose ir pradėjus
kaudamas pasakė: „Mes ga ant Vertnikų kaimo, vokie
žemei drebėti kasyklos už
lime taip pat gerai iškept čiai pasitiko musų kareivius antpuolis nors ir daug vo imta nelaisvėn, 63,187 su bandys susitaikyt galutinai. griuvo.
pyragaičius, kaip ir duoną, degančiu skystimu. Už ši kiečiams nuostolių pridarė žeista.
Kapitalistų laikraščiai,
Sudėjus į krūvą ir anks
ir musų maistas yra pui tokį jų darbą, paėmę kaimą ir da vis daugiau gali prida
kurie
kelios dienos atgal TURKAI ATĖMĖ KERryti, bet vistik vokiečiai ne čiau paskelbtus tokius surakus.”
mes išbadėm visus vokiečius mato jame tokio pavojaus, šus, pasidaro šitokios skait kurstė prieš Meksiką di
MANŠĄ.
Po tų pasisveikinimų ka durtuvais. Mes čia paėmėm
džiausią neapykanta, dabar
Iš Konstantinopolio pra
pitonas sugrįžo į submariną, daugiau kaip 1,000 belais kokį jie mato rusų ofensyve, linės:
taip
persimainė,
kad
ir
pa

nešama,
kad vakarų Persi
Užmuštu .... 757,327 žint jų nebegalima. Dabar
submarinas pasinėrė ir nu vių. Vienoj vietoj užpulti kuris jau tveria daugiau
Prapuolusių .. 342,673 jie giria Meksiką, giria Car- joj po smarkaus mūšio, ku
plaukė, bet kokioj pakrai musų Krymo totorių vokie kaip mėnesį, sunaikino apie
500,000 teutonų kareivių ir
Sužeistų .... 1,912,637 ranzą ir ragina jau net au ris tvėrė dvi dienas, turkai
poj, tai tas paslaptis. Mat čiai leidosi bėgti.
vis dar neina silpnyn. Ne
Išviso .............3,012,637 kų rinkti Meksikos žmo sumušė rusus ir užėmė Kerkelią ir į Baltimorės uostą
manšo miestą.
anglų ir francuzų kariški 20 kazokų paėmė 113 belais tik neina silpnyn, bet su
Prie šitų nuostolių da ne- nėms maitinti. Piniguočiai
vių.
kiekviena diena eina vis pla priskaityta vokiečių laivyno
laivai daboja.
gi kalba, kad Carranzai rei
DVINSKAN METĖ 68
„Vakar 20 kazokų per tyn ir smarkyn. Iš pat pra ir kolionijų nuostoliai.
„Deutschland” plaukė iš
kia
duoti
piniginę
paramą,
BOMBAS.
Bremeno į Norfolką 15 pa plaukė per Dniestrą ir ant džių rusai vedė ofensyvą
kad
jis
galėtų
jų
nekenčia

Praėjusį utaminką vokie
rų. Jis buvo padarytas ko kito upės kranto paėmė ne tik prieš austrus, o dabar jie
PABĖGO 200 LAIVŲ.
mą Vilią sumušti. Kalba
pradėjo
užpuldinėti
jau
ir
laisvėn
5
oficierius
ir
108
čių
orlaiviai metė į Dvinską
vo mėnesyje Kielio dokuose
ma, kad tuojaus bus atida
Hindenburgą.
Rusų
kariuLondono
laikraščiai
rašo,
kareivius.
Jie
taipgi
paėmė
specialiai pirklybos tiks
rytas rubežius ir ginklams 68 bombas, bet didelių nuo
kad
ačiū
didžiajam
jūrių
menei
ir
artilerijai,
rodos,
ir
vieną
kanuolę.
stolių nepadarė, tik uždegė
lams. Jis priguli tečiaus
gabenti.
mušiui,
kuriame
vokiečiai
nėra
nė
skaičiaus,
nė
galo.
du
milžinišku kubilu žibalo.
„Baranovičių apielinkėj, į
ne vokiečių valdžiai, bet pri
bandė
sumušti
anglų
laivy

vatinei kompanijai, susitvė rytus nuo Vilniaus, mušys
Vilią gi tuo tarpu organi
ną,
iš
Baltijos
jūrių
pabėgo
virsta
rusams
geron
pusėn.
rusiai vedimui su Amerika
JŪRĖS ATIDUODA LA apie 200 Anglijos prekybos zuoja savo armiją ir sako RUSAI NUSKANDINO
pirklybos
povandeniniais
TURKAMS 54 LAIVUS.
„Netoli Bajorų, prie Dau»
laivų. Nuo pat karės pra ma, kad po jo vėliava meksi
VONUS.
laivais. Sakoma, kad tuo guvos, musų artilerija su
Jisai
Iš Petrogrado praneša
džios tie laivai stovėjo Pe kiečiai eina pulkais.
jaus tokių laivų bus dau daužė vokiečių lengvąją ba
turįs
jau
daug
didesnę
kama kad 29 birželio rusų lai
Ant Norvegijos pakraščio trogrado, Kronštato,Revelio
giau.
tarėją.’’
riumenę,
negu
Carranza.
vynas Juodoj juroj paskan
jūrės išmeta labai daug vo ir lutuose Rusijos uostuose,
Ištikrujų, vokiečiai daro
dino
Turkijos pakraštyje 54
TURKAI PASKANDINO kiečių ir anglų jūreivių la bijodami iš tenai išeiti, nes Sakoma, kad jis nori nuver žėglinius laivus.
stebuklus.
vonų ir veik visi jie turi ant Baltijos jūres dabojo vokie sti Carranzos valdžią ir pats
RUSŲ LAIVĄ.
savęs gelbėjimosi juostas. čių laivynas. Vokiečiai reng likti Meksikos prezidentu.
BAVARIJOS PRINCAS
Iš Petrogrado atėjo ži Manoma, kad tai pasekmė dami ant anglų laivyno už Jis jau pasakęs, kad likęs PASKANDINO JAPONŲ
SUŽEISTAS.
GARLAIVI.
nių, kad turkų laivynas didžiojo vokiečių ir anglų puolimą, surinko visus savo Meksikos prezidentu išvy
Bavarijos princas Henri bombardavo kelis rusų mies laivynų mūšio, kur žuvo a- kairškus laivus ir išplaukė siąs visus amerikonus; nei
Portugalijos pakraštyje
kas likos sužeistas mūšio tus prie Juodųjų jūrių. Be pie 30 kariškų laivų. Jūrės Šiaurės jūron. Iš tos progos vieno „gringo” neliksią Me nežinia keno submarinas pa
lauke į galvą ir kairiąją to, turkai paskandino rusų dabar atiduoda žemei lavo pasinaudodami minėti ang ksikoj. (Amerikonus mek skandino japonų garlaivį
ranką. Sužeidimas esąs ne pasažierinį laivą
„Kniaz nus. Norvegai kas diena lų laivai ir smuko iš Balti sikiečiai
vadina „grin- ”Dajetsu Maru.”
40 juri
pavojingas.
Obolenskij.
jos jūrių.
juos laidoja.
gais.”)
ninkų išgelbėta.

Vokiečiai persigando

Ruso ofensyvo.

Kivričiai su Meksika

virsta gerojon pusėn.

Rusai sako, teutonaineteko 800,000kareivą.
Rusai apskaito, kad nuo
to laiko, kaip gen. Brusilovas pradėjo dabar vedamąjį
ofensyvą, austrai su vokie
čiais neteko jau arti 500,000
vyrų. Vien tik nelaisvėn ru
sai paėmė per šį ofensyvą
arti 250,000 teutonų.
Šitą nepaprastą krūvą be
laisvių sudaro daugiausia
austrai, bet tarp užmuštųjų
ir sužeistųjų didesnė dalis
esanti vokiečių, nes jie, no
rėdami sustabdyti rusų ėji
mą ant Kovelio, ėjo prieš
juos atakomis tirštomis ei
lėmis ir todėl rusų artileri
ja su kulkasvaidžiais labai
daug jų išskynė.

Karės grobio rusai taipgi
paėmė galybes. Viskas da
nesuskaityta, bet iš to, kas
jau suskaityta, žinoma, kad
rusai turi paėmę 250 įvai
riausio kalibro kanuolių ir
nemažiau kaip 700 kulkasvaidžių.
Beto, rusai už
griebė daugybę teutonų amunicijos, didžiausias sąkrovas maisto, drapanų ir
visokios karinės medegos'
Vietomis ilgiausi traukiniai,
prikrauti visokių gerybių,
nesuspėjo išeiti ir pateko į
rusų rankas.

Pereitoj sąvaitėj rusų ge
nerolas Leščickis, eidamas į
vakarus nuo Kolomėjos, pa
ėmė Mikulčiną ir perkirto
austrų geležinkelį, vedantį
į Vengriją, šitas rusų pasi
sekimas yra skaitomas la
bai pavojingu smugiu aust
rų apsaugai rytų Galicijoj.
Į šiaurvakarius nuo Kolomė
jos generolo Leščickio armi
ja užėjo dėžiniam austrų
sparnui gerai jau iš užpa
kalio ir gręsia dideliu pavo
jumi. Jei kaip, tai keliasde
šimtį tūkstančių austrų vėl
pateks rusų nelaisvėn.

VOKIEČIAI ŠAUKIASI
BULGARŲ PAGAL
BOS.
Romoj gauta žinių, kad
Vokietijos kaizeris ir Aust
rijos ciesorius Franc-Juozapas pasiuntė Bulgarijos ca
rui Ferdinandui specialį sa
vo prašymą, idant duotų pa
galbą sulaikymui rusų ofen
syvo. Reikalaujama, idant
Bulgarija pasiųstų savo ar
miją Galicijon ir į Trentino
frontą sulaikyti rusų ir ita
lų ofensyvus.
Su tuo prašymu pereitą
nedėldienį Sofijon pribuvo
specialė delegacija.
Bet Bulgarija bijosi pa
siųsti savo armiją į minėtus
frontus, nes sąjungininkai
rengiasi padaryti antpuolį
ant Bulgarijos nuo Saloni
kų.

1

apie $1,000. Todėl suvažiavi
mas butų labai menkas ir jo^
kio entuzijazmo padaryt ne' galėtų, taigi negalėtų ir
KLERIKALŲ DELEGA 'chicagiečių dvasios sustiprint. Ir taip, norėdami pa
TAI EUROPOJ SUdaryti chicagiečiams gera,
BANKRUTIJO.
Kaip skaitytojams jau ži- fpridarytume tik daug lėšų
ir turėtume
noma, Amerikos lietuvių \imą. Todėl mažą suvažiaveik vienbalklerikalai nelabai senai iš-Į
kad
suvažiavišiai
balsuota,
siuntė Lietuvon porą savo mas butų Worcesteryje.
delegatų. Dabar jie rašo iš
Geriau vakariečiams prisių
Šveicarijos:
sti kelis delegatus į rytus,
”Tik ką sugrįžome iš Lie negu rytiečiams siųsti ketuvos. Dabar esame Fribur lioliką j vakarus.
ge. Lietuviai po vokiečių val
džia skęsta varguose ir ūmi
pašelpa reikalinga. Tame rei AREŠTUOTAS SOCIALIS
kale laikėme čia konferenci
TŲ LAIKRAŠČIO REją, dalyvaujant p. Yčui ir p.
DEKTORIUS.
Karužai.”

ninkas Protopopov, Singariov
ypatingos ‘doros’ ypatybių, "ATEITIS" NUSIŠNEKĖ
"Nurodo, kad tuos pinigus Vienas sodiškis, Baltrus,
ir V. Tarybos narys Gurko,
parodo da ir naują bruožą sa
butų gerai padėti kaipo pra taip-pat buvo visų pirštais
JO.
apsilankė Londono lietuvių
vo bude — niekingą bailumą.
džią fondo-grąžinimui bied- badomas, kaltinamas už ne
"Ateitis" besiginčydama
kolonijos salėje, kalbėjo į su^
Aišku kaip ant delno, į ko
nujų lietuvių iš Rusijos į Lie
surinkusius, davė suprasti, o
kius žmones tasai tautininkų su "Keleiviu" dėlei privati
tuvą, kaip tik karė pasibaigs. žinomas nedorybes, persepaskui ir atvirai išsitarė, jog
lyderis taiko savo 'arkliava nės nuosavybės priėjo jau
Rodos, kad tas tikslas labai kiajamas už teisybę; toks
yra tai oficialė rusų Delega
giais, ar žmogžudomis, ar pa- i prie to, kad nieko rimto pa
gražus ir labai reikalingas, ir Baltrus pasigailęs tos visų
cijos vizitą lietuvių tautai...
degliotojais,’ bet aišku taip. '
ar tik ne amerikiečių skati stumdomos Petronės, pasi
Paėmus iš
Nors nėra visame tame tokios
pat. kad jisai bijo tiesiai įvar sakyt negali.
kais ir bus padaryta pradžia
taręs su savo pačia, priglau
ištrauką, kur
didelės svarbos, norėjome, te
dyti juos, nes žino, kad už to "Keleivio"
minėto fondo.”
dė
ją prie savęs.
kį
kriminalį
darbą
jam
prisi

čiaus, išnaudoti tų visą atsiti
musų buvo nurodyta, koks
Matot, kokia stebėtina Visu kuomi ją aprūpino,
eitų savo senas dienas pa yra skirtumas tarpe socia
kimą vietinėje anglų presoje;
baigti ant ’kazionos’ duonos. listo "biznierio" ir kapitali metamorfoza! Kada p. Bu
nieko, tečiaus negalima buvo
visuomet geru žodžiu jai pa
Todėl jisai 'arkliavagių, ar
padaryti: anglai, nežiūrint
lota pasakė, jog aukos bus tarė, širdingai su ja apsiėjo.
sto
biznierio,
ji
sako:
to, kad bandėm prieiti prie
žmogžudų. ar padegliotojų’
reikalingos pabėgėlių grą
dėmę drebia ant savo priešų
jų per intekmingas ypatas.
"Taip, dabar jau mes irgi žinimui, tai jis buvo maišo Daug geresnis liko Petro
taip, kad jie negalėtų jo pa
mandagiai priėmė raštą, bet
suprantam 'skirtumą* tarp
nės padėjimas.
imti už tai į nagą.
netalpino, vėliaus teisinda
'Keleivio’ socialistų ir jo ka mas su purvais, tai Brook- Ji pažino savo globėjų ge
"Ar galima dar toliaus eiti
miesi tuomi. kad pastarasis,
pitalistų. Kapitalistų biznie- lyne buvo šaukiamos konfe
šituo ‘doros’ keliu?”
per klaidą buvo suvėlintas,
riai(be svetimženklių)daro bi rencijos-ir rašomos prieš tai rą širdį, pamylėjo juos ir su
gi dabar jau netinka. Vėliaus,
znį ir sako, kad tai yra geras, aitriausios rezoliucijos; bet sigyveno, kaip giminės, kaip
Mes
iečiaus
netiek
čia
ste

Rusų Delegacijai apvaikščio
naudingas darbas ir jis reikia
tikri saviškiai, lygu viena
jant Anglų Parlamente de- bimės iš paties d-ro Šliupo,
visiems palaikyti. 'Keleivio' kada klerikališkas p. Leonas šeimyna.
šimt-metines Durnos sukak kiek iš tų laikraščių, kurie
gi socialistų biznieriai (su tą patį pasakė, tai tas tiks
tuves, lietuviai nusiuntė Du šitą jo laišką išspausdino,
svetimženkliais) daro tą pati las pasidarė "labai gražus Nedorieji kimynai, pama
tę, kad Petronė gavo sau
rnos vice-pirmininko Protopo- kaipo dideliai išmintingą
biznį, bet visiems įkalbinėja ir labai reikalingas.”
ir ‘reikalauja.’ kad tokio biz
povo vardu telegramą išreiš
globėjus
ir užtarėjus, gavo
Ir tas laikraštis nesigėdi
nio darymo sistema butų pa dar vadintis "bepartyviš- geresnį būvį, pavydėdami
kiančią rusų parlamentariz balsą. įsikarščiavęs kartais
naikinta.’ Ir čia viskas all
mo pietojimuisi linkėjimus, ir labai rimtas žmogus neįežinia kam: Petronei ar
Gi
su tikslu, kad telegrama bu apgalvoja, ką pasako.
right. Lygiai kaip; tie ‘blai ku!” Per savo partyvį apjaėmė išsižioję
vininkai,’ kurie stengiasi kuo-1 kimą jis net nemato, kaip Baltrams,
tų viešai perskaityta ir to d-ras Šliupas — žmogus ga
šaukti:
kiu budu lietuvių vardas pa na karšto budo. įpuolęs isdaugiau išgerti degtinės ir jis muša pats save.
alaus, kad tuo budu greičiau
pultų j laikraščius. Telegra
— Žiūrėkit, kokia ta mu
terijon jisai nesykį jau pri
tie gėralai pasibaigtu ir įvy I APDOVANOJO BULOTĄ sų piemenė liko nelaiminga:
ma, tečiaus, buvo anglų su
i
ktų amžina blaivybė...”
laikyta ir tik privatiniu budu rašė tokių dalykų, dėl kurių
pakliuvo pas tuos nedorė
I
VAIKAIS.
paskui
labai
gailėjosi.
To

inteikta rusų delegacijai... Ir
lius
Baltrus, žiūrėkit, kaip
Na,
jeigu
"Ateitis
”
jau
taip, — iš anglų sunku ma dėl ir iš šito jo laiško mes
Baltimorėj
eina
lietuviš

ją tenai skriaudžia, pavergę,
žesnėms tautoms ko tikėtis. nelabai stebimės. Bet mes tik tokį "argumentą" gali
Mums gi Anglijoje sudaryti labai stebimės iš tų laikraš pasakyti, tai daug geriau kųjų "aidoblistų” organas, juodžiausius darbus atlikti
"Darbinikų Balsas” vardu. spaudžia, kaip su kokia ver
kokią nors politikinė akciją
butų buvę nutylėti.
čių,
kurie
paskaitė
jį
už
gry

beveik negalima.”
Toliaus "Ateitis" ima iš Mes į tą laikraštį retai ka ge apsieina. Mes turim už

"Milwaukee Leader" pra
Taigi Lietuvoj jie jau bu
neša, kad Hamiltone, Ohio,
vo ir išvažiavo. Pasirodo, tapo areštuotas vietos socianeTnebuvo
!?ikmčio ’The Hamilton Socialist" redaktorius
kada Vokiečiai, matyt, ne-:Į Charles
Baker. Jį areštavo
leido jiems nė pagyventi te--į federalė valdžia už išspaus
nai kiek ilgiau. Nespėjo dinimą straipsnio. kame bu
Lietuvoj apsidairyti ir jau vo
kritikuojama valdžios
Šveicarijoj. Apie lietuvius
politika su Meksika ir smer
po vokiečiu jie tik tiek gali kiamas militarizmo judėji
pasakyti, kad jiems pašalpa mas.
reikalinga. Bet tą juk kiek
"Tai jau ne pirmą kartą
vienas supranta ir be važia militaristai
daro ant Bakerio
vimo. Ištirt gi, kaip ma užpuolimą, sako ‘Milvaukee
tyt iš šito laiško, klerikalų Leader.’ Birželio 21 d., laike Paryžiuje, kur Gabrys
pasiuntiniai nieko neištyrė,
’preparedness’ parodos, Ba- tiek laiko "informavo” frankerį
buvo sumušęs vienas mi cuzus apie lietuvius, irgi ne
lies ir sakėm, kad taip bus!
licininkas.
Laike to mušimo ką esą geriau. Tenai taipO kiek tokia kelionė suės pasirodė milicijos
oficieras ir
šelpimo pinigų! Esant da
vietoj sudrausti kareivį, už pat "vengiama mažųjų tau
tų klausimo,” rašo Karuža.
bar tokiai brangenybei Eu- puolė ant Bakerio.
Taigi pats tautininkų par
ropoj, kiek reikės išmokėti
"Ant rytojaus Bakeris išė
mė varantus tų mušeikų suė tijos galva patvirtina visa
hoteliams! Delegatai nuva
žiavę Šveicarijon stačiai su- mimui. bet policija atsisakė tai. ką sakė jiems socialis
juos areštuoti, nes oficieras tai.
bankrutijo ir šaukiasi, kad
pasakęs, kad jis nepasįduo
kuogreičiausia jiems siųstų
Toliaus Karužos laiškas
siąs, nors ir visą milicijos pul
pinigų. Girdi:
ką reikėtų pašaukti civilei įdomus yra tuo, kad parodo,
valdžiai nuveikti."
kokią "svarbią” rolę musų
"Pritrukome pinigų, tos
priežasties dėlei niekur to
tautininkų
prezidentas lošia
Amerikos valdžia bijos
liau negalime važiuoti. Tuoj
"Lietuvos
paliuosavimo
mi
atsiųskite telegrafu keliatą anarchistų, kaip senas žy
das kiaulienos mėsos. Bet sijoj.” Jis rašo:
šimtų dolerių?’
ar reikia didesnių anarchis
”man, tuo tarpu, pasiulinKeliatą šimtų dolerių ho
ta važiuoti drauge su p. Yču,
tų,
kaip
tūli
tos
pačios
val

teliams ir pasivažinėjimams,
kuris dabar, kaipo specialis
kuomet patįs sako, kad lie džios nariai.

t

ną pinigą ir išspausdino
da pažiūrim, bet pasirodo,
pirmoj vietoj be jokių pa "Keleivio" kitą ištrauką, kad "aidoblistai" kartais sistoti, turim neduoti pa
stabų, kas reiškia, jog jie kur musų buvo pasakyta, gana įdomių dalykų tenai vergti, juk tai musų pieme
nė!
pritaria tam, kas tame laiš kad esant privatinėj nuosa prirašo. Padėkime, "Nau
ke pasakyta. O tame laiš-l vybėj gamtos turtų šalti jienos" dabar pastebi, kad Išgirdusi Petronė nusi
ke aiškiai pasakyta, kad tie niams visuomenė pasilieka tūlas Vėplių Jonas, norėda kvatojo :
— Mat, kame buvę užtarė
baisus žmonės, tie "arklia be turtų, sako, jog —
mas pameluoti, buk p. Bu
I
jai,
kokia jų gera širdis!
“
Socializmas
sulig
šios
‘
Ke

vagiai, žmogžudos ir pade
I lota išleidžia
pragyvenimui Vakar-užvakar stumdė, praleivio
’
teorijos,
turėjo
žydėti
gliotojai" yra socialistai, j tais 'palaimintais’ laikais, j daug Lietuvos Šelpimo Fon
vardžiojo, šunis ant manęs
nes nė klerikalai, nė tauti
kuomet musų bočių bočiai do pinigų, rašo tame "aidoninkai revoliucionieriais sa-; šeimynomis miškuose gyve- į! blistų" organe, kad Bulota karstė; dabar, turbut,.iš pa
no: nes tuomet nei vienas! važinėjasi su pusėtina šei vydo kitaip prabilo.. Ir ji
ves nevadina. ~ Bet Kadangi
pasipriešindama sušuko:
žmogus nevaldė nei žemės nei
tie "arkliavagiai, žmogžumyna. Girdi:
kasyklų...”
— Neprašau jūsų globos,
(los ir padegliotojai” nėra
"Gi Bulota skursta po pir< nė jūsų užtarimo,— man ge
Na, o ką gi šitokia'“”kriti-i maeilius Amerikos viešbučius
kaž-kodėl įvardinti, tai tas
kriminališkas
kaltinimas ka” išaiškina? Nieko dau
ne pats vienas, bet pats penk riau Baltrams vergauti, ne
tas: jis pats, jo pati, du vai ko jums pataikauti; už jūsų
puola ant visų socialistų, giau, kaip tik tą, kad "kri
prie kurių ir mes prigulime tikas” jau nebeturi nieko! kai ir tarnaitė. Dėlei tos gerą širdį jums visiems iš
jis už pragyveni grauš !
ir todėl jaučiamės esą po f rimtesnio, tik nori, kad joj priežasties
mą negali daugiau išleisti,
♦
*
*
draug apšmeižti. Todėl mes paskutinis žodis butų.
kaip po $3 į dieną.
Penki
rusų Parlamentarės Delega norėtume, kad "Ateitis” pa
Perskaičius laikraščiuose
žmonės po $3. pasidaro $15.”
cijos narys, važinėja po Va
tuviai ”po vąkiečiu skęsta
tautininkų
mielaširdingą
aiškintų
:
MUŠA
PATĮS
SAVE.
karinę Europą. Tokiu budu
Kaip matot, jis net žino ir pasigailėjimą manęs, vargs
varguose.” O juk reikia ti KARUŽA PAS YČĄ Už
suteikta man proga pasima
LEKAJŲ.
1. Ar ji tiki, kad išspaus
"Vienybė Lietuvninkų,” kiek Bulotai pragyvenimas tančios
kėtu, kad ir išvažiuodami
tyti ir pasitarti su lietuvių
Bulotų vergijoje,
dintas
jos
skiltįse
minėtas
tas "bepartyviškos parti su vaikais atsieina.
pasiėmė keliatą šimtų, jei
Tautininkų "Sandaros"
kuopelėmis Anglijoje, šveica
"čeverykus čystijant, guzine keliatą tūkstančių. Tai, pirmininkas Karuža pri rijoje ir Italijoje. Taigi, va d-ro Šliupo laiškas kalba jos" organas, atsižymi ne Tuo tarpu gi yra visai kas kėlius segiojant,” noriu pa
Joir eina į klerikalų fondą siuntė saviems jau antrą ^al_ žinėju dabar su p. Yču kaipo teisybę?
paprastu mokėjimu mušti kita.
Pp. Bulotai jokios sakyti, kad gerieji tautinin
jo
'privatinis
sekretorius
’
.
”
Turbut tarnaitės su savim neturi, o kai neteisingai mano vargus
sudėtos aukos!...
2. Jeigu taip, tai kuomi ji I savo nuomones.
šką iš Europos. Jį išspaus
vaikų da kaip gyvi jie n4ra
niekas
nėra
tiek
šaukęs,
Kitaip sakant, Karuža va remiasi?
dino veik visi tautininkų or
apskelbė; nes, čeverykų ne
kaip
ji,
kad
L.
Š.
F.
nėra
vi

KUR BUS LIETUVIŲ SO ganai. Jis įdomus mums žinėja dabar su Yču kaipo 3. Ar ji apsiima prirodyt
turėję.
teko čystyti, bet kelnes teko
CIALISTŲ SUVAŽIATikras Vėplių Jonas tasai sulopyti; mat, viską gerai
tuo, kad patvirtina veik vi jo lekajus ir tokiu budu tu nors vienam Amerikos lie suomenės, bet socialistų įs
H
VLMAS?
sa tai, ką socialistai visuo- ri progą pamatyt lietuvių tuvių socialistui arkliava-: taiga. Bet kada "Keleivis" "Darbininkų Balso", kores nesuuodė. Man tai prane
r "Liet. Soc. Sąjungos dabarjmet sakė ir sako apie išga- kuopeles Anglijoj, Šveicari gystę, žmogžudystę ir kitus jai pastebėjo, kad ji savo no pondentas!
šus, manau suteiksiu tauti
sies į Lietuvos Šelpimo Fon
eina balsavimas, kur šaukti vimą Lietuvai laisvės diplo- joj ir kitur.
ninkams daugiau medžia
kriminališkus
prasižengi dą taip daug nekistų, tai
Zsuvažiavimą:
----- ,rr-----------------------mat
įškais
keliais.
Nuo
pat
Labai
žymią
rolę
lošia
Worcesteyj
mus, d-ro šliupo laiške iš ji atsako, kad ji, kaipo laik Žemaite užtepe tautininkams gos, pažadėtam tolimesniam
(Mass.) ar Chicagoj. "Lais šios karės pradžios musų musų tautininkų "Sanda vardytus?
skelbmui mano vargų.
raštis, turinti pilną teisę
vė” prie tos progos rašo: tautininkai ir klerikalai ros” galva.
per nosį.
Toks tautininkų gailestin
Atsakymo lauksime iki kalbėti apie tą fondą, nes
bėgioja, kalba,
"Mes nežinome, kuo pasi nuolatos
gas
riksmas aiškiai man pri
25 rugpjūčio.
tas fondas yra visuomenės
baigs balsavimas, bet many svarsto, rašinėja peticijas, ISTERIŠKAS D-RO ŠLIU
Visi turbut atsimena, kaip mena Petronės piemenės is
Norėtume, kad į tuos įstaiga, visuomenės delega
tume, kad tinkamiausia vieta renka parašus ir tiki, kad
PO LAIŠKAS.
nesenai
da tautininkai der toriją ir jos pasipriešinimo
kausimus atsakytų ir kiti tai jį įsteigė, jis dirba visuo
sekančiam Sąjungos suvažia jie čia gali paliuosuoti Lie
gė
Žemaitę
už jos laiškus, žodžiu atkartoju:
vimui butų Chicaga. Illįnois tuvą; visokie jų yčai ir ga”Ateitis” išspausdino, o laikraščiai, kurie išspausdi menės darbą ir t. t. ir t. t.
rajone yra daugybė kuopų ir
kiti tautininkų organai su no minėtąjį d-ro Šliupo laiš Tik-ką šaukė, kad socialistų, kuriuose ji aprašė Lietuvos — Neprašau jūsų globos,
I klerikalų
šeimininkavimą nė jūsų užtarimo, man ge
niekuomet dar ten nebuvo su briai šaukia Londone konfe dideliu apetitu perspausdi ką.
o dabar jau visuomenės.
važiavimo.
Suvažiavimas, rencijas. amerikiečiai siun
Visi
tautininkų
laikraščiai riau viršiau paminėtu budu
Bet tai da neviskas. Ka
jeigu tik įvyktų Chicagoje, čia tenai savo atstovus, mė no d-ro Šliupo laišką, kuris
da p. Bulota pirmutinėse sa tuomet juodino Žemaitę Bulotams vergauti, ne ko
žymiai sustiprintų Sąjungos to sudėtus žmonių pinigus buvo rašytas, matyt, dide
PASISKUBINO
PASI

jums pataikauti... Už jūsų
judėjimą visame Illinois’e. ir tiki, kad tuo budu jie pa- lės isterijos pajautime. Štai
vo prakalbose išsireiškė, kadį kiek tik jie galėjo.
Bet
štai
paskutinėmis
diegerą širdį jums visiems iš
Vakarinių valstijų socialisGIRTI.
kokios šmėklos tam senam
aukos bus labai reikalingos i
- tams yra didelė skriauda, jei liuosuos Lietuvą: parašys žmogui vaizdinasi:
;
nomis
jie
staiga
visa
tai
pa

grauš!
Žemaitė.
”Keleivyje” buvo jau ra po karės, kuomet reikės miršo ir pradėjo rašyti, ko
gu visuomet ir visuomet L.S. Londone "lietuvių memoria
S. suvažiavimai įvyksta ry lą," įteiks jį anglams, įteiks
"Važinėdamas po lietuvis-, šyta, jog klerikalų laikraš grąžinti Lietuvon pabėgu
tuose.
kas
naujokynes Amerikoje su čiai giriasi, kad Yčas išga sius ir išvarytus žmones, tai kį didelį vargą ji kenčia vafrancuzams, paskelbs jų
prakalbomis patėmijau, kad vęs iš popiežiaus 10,000 "Vien. Lietuvninkų" taipgi žinėdamosi su Bulotais. Bu
”Ir mandagumas ir teisybė spaudoje Lietuvos vardą,
daug triukšmo, ir bereikalin
riksmą. lotai laiką gerbiamąją mu
reikalauja, kad LSS. suvažia Gabrys
išleis brošiūrėlę
frankų Lietuvai šelpti, o pakėlė didžiausį
Kada "Keleivio” agentūra
go
triukšmo,
susirinkimuose
sų rašytoją tikroj "vergi
vimas nors kartą įvyktų toj "Pro Lithuania" — ir kaip
Žiūrėkit,
girdi,
žiūrėkit:
so

"Vienybė
Lietuvninkų
”
jau
ir draugijose šiandien kelia
joj.” Ji turinti jiems ir ba pagarsino, kad norintieji
didžiausioj lietuvių kolioniasmens, kurių praeitis labai užreiškė, kad jos gerbiamas cialistai su Bulota priešaky tus šveisti, ir guzikus užse sujieškoti savųjų, pasiliku
joj. Rytinių valstijų kuopos, matai francuzai su anglais^
tamsi yra. Beje, po Masko- Yčas čia "į vieną valandą je nori laikyti aukas iki ka
Ypač
kurių daugelis gan gerai sto už Lietuvą užsistos.
sių po vokiečiu, gali kreiptis
liškajai
Revoliucijai 1905 m. daugiau padaręs, negu so rė pasibaigs. Laikyti aukas gioti ir kitas "pažeminan
vi medžiagiškai, galėtų nu Anglija užsistos, nes ji tik
prie jos (”KeL” agent), ir,
privažiavo į Ameriką daugelis
sugrąžinimui po karės lie- čias” pareigas pildyti. Vie
siųsti Chicagon stiprią repre ir kariaujanti už pavergtų
cialistai
per
visą
laiką.
”
žinoma,
dėl susirašinėjimų
ir tokių žmonių, kurie čia gė
zentaciją.”
vių, kuomet dabar žmonės nas tautininkų laikraštis pa
jų tautų paliuosavimą.
disi savo tikros pavardės vien Džiaugsmas klerikalų aba
davė net sumanymą, kad iškaščių turi prisiųsti $1.00,
Tokios nuomonės buvo
todėl, kad ten, Lietuvoje, tais ze buvo neapsakomas, kad neturi pavalgyt, tai didižau- tautininkai turėtų Žemaitę tai "Ateitis” savo editoriale
Socialistai
šitą
popierinę
daugelis ir Bostono socialis
metais ar buvo arkliavagiais, jų Yčas taip "daug nuvei sis prasižengimas. Už toki
sušuko: ”žiurėkit, kaip iš
ar žmogžudomls, ar padėglio- kė.”
darbą istorija turėsianti tei iš Bulotų ”vergijos” išgelbėt
tų.
Jie sakė: negalima "kovą” už Lietuvos laisvę
ir paimti ją savo globon. Ši naudoja žmones: už sujieštojais, ar kitokiais Siauriais
sti socialistus!...
„skriausti” chicagiečių; jie visuomet kritikavo ir kriti
Mes
Bet dabar pasirodo, kad
prasikaltėliais. Tokie asme
kuoja.
Socialistai,
gerai
ži

tas tautininkų "susimylėji- kojimą ima dolerius.
dvasia nupuls, manys, kad
Taip
"Vienybė
Lietuvnin

nis,
čion
atvykę,
nuduoda
di

tą
galim
padaryti
už
dyką.
”
Yčas
čia
nieko
o
nieko
prie
mas” gimė, žinoma, iš nesu
sąjunga juos ignoruoja. nodami kapitalistiškų vals
delius
revoliucijonierius,
dar

kų"
rėkė
nesavo
balsu
vos
tų 10,000 frankų neturi.
valdomo įniršimo ant p. Bu Bet truputį vėliau ”Ateitis”
Būtinai reikia nors sykįChi- tybių politiką, niekados ne
bininkų užstovus, ar kitokius Svetimtaučių laikraščiai da tik kelios sąvaites atgal.
jau gieda šitaip: "Norėdami
lotos.
tikėjo ir netiki, kad joms
reformatorius.”
cagoj suvažiavimą padary rūpėtų
bar
praneša,
kad
10,000
lirų
pavergtųjų tautų pa-1
Bet štai pereitos sąvaites
Bet Žemaitė tautininkų sujieškoti savųjų Lietuvoj,
ti Tas pakels chicagiečių
Norėdamas
apsaugoti
nuo
(apie $1,600) popiežius pas
laikraščio numeryje tel ”lockos” nepriėmė ir da ge prisiųskit mums dolerį, o
ūpą, įneš daugiau jų tarpan liuosavimas. Ir šitą dabar išsvajotų jo baubų lietuvių kyręs tam tikslui Miuncheno to
pa p. P. Leono laiškas iš Ru rai tiems veidmainiams už mes jums pagelbėsim."
patvirtina Karužos laiškas.
gyvybės ir t.t.
tautą,
d-ras
Šliupas
reika

Kas-žin, ar tie žmonės
pronuncijui Fruchtwirthui sijos. Jisai praneša tauti tepė per nosį. Ji atsakė
Ve ką jis rašo:
lauja,
kad
—
Tečiaus giliau dalykan pa
tarpininkaujant ir pinigai ninkų komitetui gavęs iš jų jiems per. "Kovą” šitokios taip greit pamiršta, ką pir
"Anglija dabar po Irlandi"žmonės trokštantįs įstoti esą nusiųsti Poznaniaus len aukų ir sako, kad tas aukas apysakaitės formoje:
žvelgus pasirodė visai kas jos sukilimui, nustojo mažes
miau parašo, ar mano, kad
į
draugijas
arba
jas
atstovau

kita. Pasirodė, kad dides
visuomenė negalės atsimin
nėm*
tautoms
simpatijų.
kų arcivyskupul Taigi gal jis nori palaikyti "kaipo
ti susirinkimuose, turėtų su
NEPRAŠYTIEMS
nė kuopų dalis gyvena ry Politikinė akcija, todėl, su an dėti
ti,
ką "Ateitis” pirma pa
būt,
kad
Lietuva
nieko
iš
tų
pradžia
fondo
grąžinimui
viešą deklaraciją, jog jie
GLOBĖJAMS.
tuose, Naujoj Anglijoj, kad glų pagalba beveik negalima. yra bona
smerkia,
o paskui tą patį
aukų
da
ir
negaus.
Bet
mu

pabėgėlių
Lietuvon,"
vadi

fide piliečiai, ne ar
Prieto, kad prisigerinus savo
kelionė iš čia Chicagon ir at alientams — rusams, anglai
Samsonas.
kliavagiai, ne žmogžudos, sų klerikalų laikraščiai, pa nas, lygiai tam pačiam rei
Kitą sykį viename sodžiu daro pati?
gal lėšuoja apie $50 ir kad vengia mažųjų tautų klausi ne padegliotojai, ne viešo tur matę anglų spaudoj žinutę, kalui, už kurį "Vienybė Lie je buvo piemenė Petronė
to (kad ir valstybės) vagis kad popiežius išmetė kelis tuvninkų” Bulotą maišė su vardu.
mtodėl veik nė viena kuopa
mo kiek tik gali, štai pavyzDažnai žmogus prašo sa
ir t. t”
dis.
Rusų
specialiai
Parlanegalės nusiųsti delegato,
dolerius ”for relief of Po- žeme. Ir žinot, kaip šitą
Visų sodiškių buvo nieki vo Dievo, kad tasai jam pa
mentariai Delegacijai... atvy
"Naujienos,” šitą laišką land,” tuojaus nusprendė, pranešimą ”Vienybė Lietuv nama, išjuokiama, dagi kar dėtų nuveikt priešininką.
jei bent kelios susidėjusios
kus Londonan, p. Yčui pasi
paminėjusios, deda šitokią kad tai bus jų Yčo nuopel ninkų” priima? Su didžiau tais ir iškoliojama.
galėtų siųsti vieną kolekty sekė
Gi priešininkas tą pat daro.
inkalbinti Delegacijai at
viai Nusiuntimas dvide silankyti pas lietuvius. Pa nuo savęs pastabą:
nas ir kad tie pinigai sky- siu entuzijazmu!
štai žoAnt nelaimės, Ūko ji naš Reiškia, kad kiekviena jų
šimties delegatų iš rytinių
sekmėje, 8 Delegacijos nariai,
”p. šliupas šiame atsišauki riami Lietuvai.
dis-žodin, ką Sirvydas apie laitė, nebeliko niekam nė žo- isusitveria sau Dievą tokį,
valstijų atsieitų Sąjungai tarpe jų Durnos vice-pirmi- me, be kitų senai žinomų jo Pasiskubino pasigirti!
Leono pranešimą sako:
delio už ją užtarti
kaip jis pats.

Skaitytoji pastabos.

1

KELEIVIS

Už pagarsinimus nei redakci
jų nei administracija neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skelbimai esti tik pigi apgavystė ir
i* aegadrly žmonių pinigų viMojimas.

WESTVILLE, ILL.
su valgiu ir po $1,000 į są rus ir advokatus, kurie pa- !DQ]?| FALKTO
•
Katalikai ir laisvamaniai. vaitę. Mat čia suvažiuoja jiegia dalyką suprasti, bet

VEUMM
*
SZIHKADS TURTO.
hmuviu

dami melagingas korespon
Pasižvelgus į musų brolių gyvent tik tie, kurie pana nenori suprasti ir griauja
Birželio 18 d. S.L.A. 102 dencijas, šmeižiančias sociašias sumas gali mokėti.
viską, kas jų užmačiom ne
kuopa čia buvo surengusi liustus ir kitas progresyviš- katalikų ir laisvamanių gy
Žinoma, sveikatos ir sma patinka.
Apie metai tam atgal ap
pikniką „ant vasarinės plat kas draugijas bei asmenis, venimą, bruožas, atskirian
gumų
žvilgsniu
gyvent
čia
Daug
butų
galima,
ypač
garsinau apie nušovimą čia
formos,’’ t. y. parke. Pelnas patįs taip apsiteršė, kad jau tis vienus nuo kitų, labai gera ir malonu, bet tik ne
apie
šiuos
pastaruosius,
pa

vaizdus
ir
griežtas.
Neno

Augustino Šimkaus, su miebuvo skiriamas šiaip:
‘_ : pusė negali nei nusivalyti.
Net riu tuomi pasakyti, kad vis visiems nors ir lygiais gi- sakyti, bet gaila laikraštyje riu, idant susinešt su jo gi
nukentėjusiems nuo karės,
„AL” redakcija pradėjo gė
musiems žemės tvariniams.
kita gi pusė prieglaudos na dintis talpinti jų nesąmones. kas yra girtina pas laisva Patogumai ant žemės likosi vietos, tiek tik norėčiau pa minėmis ir perduot jiems
mui. Bet pelnė kaip Zab- P. Rimka net pats turėjo manius, o viskas peiktina tik tiems, kurie svetimo stebėti musų SLA. ir TMD. paliktą turtą, susidedantį iš
kuopoms, kad į seimus savo didokos sumos pinigų. Po
Anaiptol.
lackas ant muilo. Mat oro atvykti ir ištirti dalyką ii* pas katalikus.
triūso
vaisius
susigrobia.
atstovais nerinktų daktarų, tam apturėjau kelis laiškus
butą blogo, o be to ir išgar pripažino savo korespon Žinau, kad kaip pas vienus,
Man čia teko išbūti pora advokatų, smuklininkų ir nuo velionio pažįstamų pra
taip ir pas kitus nevisi geri
sinu labai puikiai.
dentus melagiais.
„Atei ir nevisi blogi.
KENOSHA, WIS.
sąvaičių.
merginų.
Viena moteris, nešant, jog jo tėvas Stanis
Skirtumą
Kaip skaitytojas spręs iš ties” No. 78-tam redakcija
M. A. Miller. kuri, kaip įsitikinau, verta lovas Šimkus gyvena kaime
Suvienytųjų Draugijų
čia originališkai žodis žodin jau atšaukė keliatą jai pa daro tas, kaip žmogus pats
yra būti didžiųjų musų or Dirvonų, Šiaulių pavieto,
save gerbia, o jis save ger
bendras piknikas.
tilpusio plakato, kaip musų duotų melagysčių.
ganizacijų suvažiavimuose, Kauno gub.
Rašiau kelis
bia pagal savo supratimą.
LEW1STON, ME.
Birželio 17 katalikės mo- Išmintingumo ar atsakan
Birželio 24 čionai įvyko tautininkai jį parašė ir svetai
gerb.
Dr.
Baltrušaitienė.
registruotus
laiškus
ant to
Pasikėsino ant savo gyvas
at teiįs sulošė „teatrą” „Geno
Centrai parke Kenosha ir timUučių spaustuvė
Ji
žino
visuomenės
reikalus,
adreso,
per
rusų
ir
vokie
čio civilizacijai savęs gerbi
ties.
Ratine miestų liet draugi spausdino, Ui visai nebus vaitę.” Šis veikalas reika mo pas tamsų žmogų veltui
ji savo taktu ir rimutumu čių valdžias, bet visi laiškai
Šiomis
dienomis
čionai
tū

jų bendras piknikas, su stebėtina, kad kam toks pa lauja vyriškų aktorių, o pa- jieškoti.
ne vienam ponui daktarui tapo sugrąžinti. Esu per
Aiškus dalykas,
rengtas naudai nukentėju skelbimas į rankas pateko, rapijonkos vyrų neturi, tin kad laisvamanis arba didelė las mūsiškis senis, žinomas ar advokatui gal būti pui teismą paskirtu administra
jei nepridarė gardžių juokų, kančių lošimui, tat pačios
kaipo „geras katalikas’’ ir kiausiu pavyzdžiu. Ko į sei
sių nuo karės lietuvių.
tai turėjo raust iš gėdos, bandė atlikti vyriškas už jų didžiuma, kad likus lais- pusėtinas girtuoklis pasikė mus važiuoja smuklininkų torium Šimkaus turto ir ma
no priderystė yra perduot
Žmonių piknikan nedaug kad musų gražių-gražiauvabaniais, turėjo skaityti
duotis.
Tik
sudarkė
veika

sino
ant
savo
gyvasties:
pa

moterįs
ar
dukterįs
—
aš
paliktą turtą giminėms, bet
suvažiavo. Nors Racine lie sioji kalba taip puikiai
lą. Tiesa, Ragana buvo ga- ir nušviesti ' savo apyregę pjovė sau gerklę, bet nepa stačiai nesuprantu.
Paro jeigu jo giminės neatsi
tuvių parapijos klebonas skamba. Pavyzdžiui:
tiek, kad save pažino kuo
na typiška, bet į tą rolę bubažnyčioj pikniką pagarsino
jie yra, ir kokie jų, kaipo sipjovė. Nugabentas ligon- dyti savo rubus ar kepures šauks, tai busiu priverstas
„Didilis
Pitnikas
kuri
patų
visos tikusios.
ir pats su savo parapijonais
žmonių, uždaviniai ir sie butin, kur gydytojai nori iš kitiems?— Juk tą savo ego perduot pinigus valstijai.
rienge
letuwiu
Yeinumene
Kunigo Asilas. kiai.. Katalikas, kurs pasi gelbėt jam gyvastį, bet vil istišką pageidavimą jos gal
į pikniką atsilankė, bet mu
Kaz. Krauczunas, adv.
Mo.
Ant
11d
ties
daug
neturi.
Priežastis
atsiekt
nueidamos
į
bažny

sų kenoshiečių, turbut dėl
lieka aklai tikinčiu, tokiu
403 Lyon Building,
ELIZABETH, N. J.
„Barzelo ant Letuvskos
Seimuose
to, kad vietos kunigas ne
gali pasilikti tik neskaityda pasikėsinimo ant gyvasties čią bei teatrą.
Seattle, Wash.
pagarsino, atsilankė labai Wasirinies Flatkoformos Kun. M. X. Mockaus pra mas nieko tokio, kas žmogui nėra žinoma. Matomai var reikia žmonių su smegeni
♦
*
♦
kalbos.
gšui nusibodo „griešname” mis.
mažai. Jis sakosi užmiršęs. Weviar, III., Prasidis 10 Va
leidžia sąve pažinti.
Minėtas Šimkus likosi nu
Šios lietuvių kolonijos
— Berods, sotus alkaną daž landa is rito ir tęsias ygi veTos priežastįs ir padaro sviete gyventi ir norėjo nuGi p. graboriui Liutkaussikraustyti
pas
Abraomą.
šautas
spalio 7 d. 1914 m.
nai užmiršta, bet kad visi livai nakiti grais Letuviskas pirmeiviai-lietuviai surengė tąjį skirtumą tarp laisva
kui ir jo vienminčiams pa
Leisite man prie progos tarčiau važiuoti Lietuvon Atsitikimas buvo laikraš
arba neatsilankiusiujų ke bianas grais k o Puikausus kun. Mockui 6-rias prakal manio ir kataliko.
Walcaus
ir
tiepogi
angielsbas,
padarydami
progą
mu

noshiečių dauguma galėtų
Susipratusiam žmogui šį-tą pasakyti ir apie musų gelbėti tėvynę, ne liežuviais, čiuose paskelbtas sekančiai:
pasiteisint užmiršimu, tai kus sokius ui mas kvaciam sų tamsiems broliams kata tarpe tamsių katalikų gy gyvenimo vietą* Lewiston bet rankomis,
šauksmais, „Seattle’j, Wash., likos nu
likams
išgirsti
apie
jų
dievą
letuvius
ir
lietuveytas
ant
miestas
turi
32,000
gyvento

sunku tam butų tikėti. Pik
venti labai sunku. Jie nie
kaip pasakė ir gerb. Bulota, šautas lietuvis — Augustas
ir
tikėjimą
daug
gilios
tei

silankiti
ant
to
Musu
Milži

nikas buvo išgarsintas ir be
kina, bedieviu pravardžiuo jų, gi atskirtas tik upe nuo Lietuvai tiek gero darote, Šimkus. Atsitikimas buvo
sybės
žodžių.
niško
pitniką
bus
visoku
kunigo pagalbos ir visi ku
ja ir neapkenčia tokio, kas Lewistono Aubum miestas kiek gero jai padarė visi toks: Šimkus apie pietų
Pirmą
vakarą
kalbant
ku

gierimu
salto
skano
alaus
ir
turi 16,000 gyventojų. Vie „mažųjų tautų liuosuoto- laiką parėjo namo iš darbo
rie atjaučia nelaimingiems
ne taip kaip jie daro.
nigui
Mockui
buvo
atėjęs
ir radęs duris uždarytas iš
savo broliams ar kurie no salto iss chrima ir salto leBet ką daro musų katali ta yra viena patogiausių, y- jai” šioj karėj.
klausyties
ir
tūlas
siminarimin-ada
arba
kvaca
diel
pač
vasariniam
gyvenimui.
vidaus, mislydamas, jogei
rėjo prisidėti prie bendro
kai?
Lawrence’ui irgi nepatar viduryje randasi vagis, pra
jos
studentas,
einąs
mokslus
Merginu
motieru.
O
yn
zinGatvės
skęsta
medžių
žaliulabdaringo darbo, atėjo ir
Ar galima su jais rimtai
į kunigus. Stebėtina, tasai
myne ir marguoja gėlynais čiau daugiau seiman kada- dėjo smarkiai belsti į duris
kiti taip pat tos pat minties ga visami dikaij.
apie
visuomenės
reikalus
taip gausiai, kaip reto ku nors siųsti savo atstovu po ir spirt kojom. Mat, visi
ir reikalo vedami galėjo ir „Kvieca Visus Riengieais” siminaristas išklausęs kuni pakalbėti?
rio kito Amerikos miesto. ną Ramanauską, kuris nie tų namų gyventojai dirbda
Iš tokio plakato netik kad go Mockaus kalbos, kalbėto
privalėjo ateiti.
Tečiaus
Ten,
kur
nėra
bačkutės
ar
ko daugiau nežino, kaip tik vo visą dieną, užtai jis sa
matyt, kad musų kenoshie- sunku suprast ką jame kal jui pabaigus kalbą, nuėjo butelio ant stalo — nėra nei Oras normalės temperatū
šaukt „uždaryt diskusijas.’’ viškių viduryje nesitikėjo.
čiai žmoniškumo jausmų ne bama, bet net ir data sufu- pasveikinti jį ir padėkoti už kalbos. O kada šie rojaus ros, šviežias ir sveikas.
Man pakėlus klausimą 1 Gaspadinė namų tą rytą,
šeruoU. Ištikrujų, joks sa jo drąsą, kad tiek daug tei skystimėliai pradeda tekėti,
Stambiausioji pramonė —
daug teturi.
sybės žmonėms pasakė. Pa
kas-link
F. J. Bagočiaus tei būnant prie darbo, susirgo
tai
textilės,
dėlto
durnu
čia
ve
gerbiantis
žmogus
į
taip
tuomet blevyzgos, apsvaigėPiknikas savo keliu pavy
našiai
turėtų
daryt
ir
visi
sių
būti
SLA. nariu, mane ir buvo sugrįžus namon pir
ko. Įplaukė išviso $282.40. apskelbiamą „pitniką” ne tie musų tamsus katalikai lių dainos tik ir skamba, mažai. Audinyčiose šiuo apšaukė "geros valios” tau
ma Šimkaus. Buvo ji piįIšlaidų buvo $172.35. Pelno privalėjo eiti, idant tuomi dėlei kurių gerovės ir ap kad netik sarmata rastis tarpu net permaža darbi
tiečiai
Bagočiaus
agentu.
gulus ir užmigus; kada iš
ninkų:
vis
jieškoma.
Dau

rengėjus
pamokinus,
kad
sa

tarpe tokių žmonių, bet ir
lieka $110.05. Toji suma pa
švietos
kun.
Mockus
pašven

Tečiaus
visgi
29
prieš
24
bal

girdo baladojimą į duris,
dalinta pusiau: viena pusė ve ir kitus ant juoko statyti čia savo laiką, energiją ir eiti gatve pro tuos namus, giausiai merginos ir mote sais mano įnešimas pereina, pašokus iš lovos užklausė,
kuriuose tie musų broliai ris čia dirba. Uždarbis po
Racine’o draugijoms, kita tokiu savo ignorantiškumu sveikatą.
tenemėgina.
Jeigu
patįs
katalikai „gyvena.” Apie $9.00 ir iki $15.00 į sąvaitę. kad F. J. Bagočiui į susivie kas baladoja, bet į vietą at
lieka Kenoshos draugijoms.
Už
prakilnų
kunigo
Moc

nijimą atviros durįs.
Bet sakymo Šimkus pradėjo ko
Kenoshos dr-jų komiteto lė nemoka lietuvių kalboj tai- kaus darbą Elizabetho pir tvarką vyrų ir moterų kū Darbai eina gerai.
Lietuvių merginų čia ga seime nutarimai laužomi. jom spardyt į duris ir ang
šų buvo $2.60, tai į pašalpos sykliškai parašyti, Chicago meiviai nupirko ir padova no apsidengime, apie gražu
juk nepertoliausia, kad pa
mą apsiėjime, apie padoru na mažai, gi vaikinų yra Ar tad galima laukti geros liškai rėkti: — „open the
kasą lieka $52.43.
nojo
gerb.
kalbėtojui
puikų
siimtus rankraštį lietuvišmą ir gėdą nėra kas nei mi daug ir puikių vaikinų. Pa organizacijai ateities, jeigu door;” tada gaspadinė už*
Pirma First National kon spaustuvėn ir padaryt gyvų gėlių vainiką. Tas ir
tartina merginoms į čia va dėl pažvalgų skirtumo tokie gąsdino lietuviškoj kaltoji
nėti.
Bank’e buvo surinktų nu „žmonišką” apgarsinimą.
ant kunigo Mockaus pada
apsireiš (angliškai nemokėjo), jogTuo tarpu nueik pas lais žiuoti, nes ir vyrus išsirink užsivarinėjimai
kentėjusiems šelpti $246.24,
rė
nemažą
įspūdį,
nes
jis
šaus, jeigu neatsitrauks nuokia?
ti čia yra iš ko.
Kiek patyriau, didžiausi
su dabartiniais pinigais iš už tai papeikimą užsipelno čionai tikėjosi visai kitokio vamanius, ypač į socialistų,
Olgerdas.
Negeriau yra ir su T. M. durų, ir ant galo šovė į du
susirinkimą.
Ten protau
viso pasidaro $298.67.
vietos
kunigo
jam
rengiamo
ris, kad išgąsdint, bet kuflnt
S.L.A. 102 kuopos pirminin
Draugija.
jantis žmogus ras sau užsipasveikinimo...
Tečiaus
bu

perėjus per duris, pataikė
Draugijos nutarė pasiųsti kas.
vo visai kitaip. Ir tie kata ganėdinimą. Ten kalbos in (spūdžiai iš Seimo S. L A.1 Kenoshos TMD. 119 kuo- Šimkui į galvą ir ant vietos
Lietuvon 300 rublių advoka
Girdėties, kad U pati likai, kurie atsilankė išsyk teresingos, iš kurių netik šį
man įdavė savo 7-nis įneši jį užmušė. Gaspadinė nuš
to Jono Vileišio vardu.
kuopa vėl rengia „pitniką gal su tikslu išardyti pra bei tą gali išgirsti naudingo,
mus.
Iš tų įnešimų dieno» ❖» ♦
Pirmu kartu man teko tvarkyj ant stalo pasirodė lijo, jog tai buvo kokis lat
ant vasarinės flatkofor kalbas ir patį kalbėtoją iš bet ir pasimokyti. Čia kal
Birželio 17 dieną Centrai mos.” Kad tik aiškiau pa niekinti, jeigu nesumušti, bama ne apie kitų dorumus šiemet būti atstovu abiejuo tik vienas. Vadinas, 6 kiti ras norintis įsilaužti į vidų;
parke buvo milžiniškas pik garsintų, nes, dievaži, sun po prakalbų visai kitokį įga ar nedorumus, bet apie vi se S.L.A. ir T.M.D. seimuo įnešimai dingo. Kad nekė mat, Šimkaus ji namie ne
suomenės
reikalus,
apie se. Nesitikėjau, kad išsine lus dėlei to ginčų, pirminin sitikėjo ir jo balso nepažino,
nikas, parengtas Simons ku dasiprotėti kas yra ta vo supratimą.
švietimosi ir švietimo užda šiu iš jų ypač iš SLA. seimo kui V. Liutkauskui pada jog ant lietuviškų užklausi
Co. firmos darbininkams. "flatkoforma”?
Šiuo kar
Akyvaizdoje
to,
argi
nega~
vinius, apie bendrą reikalą taip liūdnus ir nemalonius viau paklausimą raštu, bet mų jis rėkė angliškai —
Kaip žinoma, tos firmos lo tu žada būti ir gerb. svečių
Ii
pykti
ant
kunigo
Mockaus
„open the door.” Matomai
ir budus būvio pagerinimui man įspūdžius.
vų dirbtuvėse dirba 4,700 iš Lietuvos prakalbos. Kad
mano paklausimas rusų kal vienas kitą palaikė už vagį,
Romos
agentai,
kuriems
vi

ir L t
darbininkų. Visiems buvo tik ir tų prakalbų panašiai
Turbut niekad Susivieni ba tariant „popai pod suk- nesitikėdami
vienas kito
duota tikietai už dyką ir nepaskelbtų, kaip paskelb- sas jų biznio šaltinis, tai
Nenoriu
aš
peikti
jus,
bro

jimo seime neapsireiškė da no.” Į paklausimą atsaky tuom laiku namie esant.
žmonių
aklumas
ir
nežinysUošvis.
specialiais karais atvežta pikniką.
tė? Tečiaus sunku šiandien liai katalikai, tik noriu at taip griežtas sriovinis susi mo nėra.
„Šimkus čia gyveno jau
pikniko vieton ir atgal na
kreipti jūsų domą, kaip jus kirtimas, kaip šiais metais.
Be
to
aiškiai
pasirodo,
prieš
teisybę
ir
šviesą
jiems
apie
tris metus, bet su nie
mo. Skelbiama, kad firma
MONTELLO, MASS.
patįs save negerbiat ir že- Tas lyg ir rodytų, kad jau kad T. M. D. valdyba iškalatsilaikyti,
tai
ir
mūsiškis
kuo
daugiau
neužsidėdavo,
išleidusi piknikui 20,000 do „Birutė” Montellos lietuvių
„dūšių ganytojas” suglaudė minat Kaip galite reika pribrendome ir žinome kur no vieską apsprendžia ir todėl apie jį mažai kas žino,
lerių. Mat apart važiavimo
scenoj.
ausutes ir tyli, nes pirmei laut iš kitų, kad jus gerbtų link einame vieni ir kurlink slaptomis sutartinai veikia. ir jeigu nebūt buvus jo ban
tikietų kiekvienam buvo
ir nežemintų.
traukiame kiti. Bet anaip Jau 6-ti metai kaip esu tos kinė knygutė, tai jo nė pa
Birželio 24 Liet Choras
duota 5 tikietai po 25c. kiek statė scenoje veikalą „Biru viai su kun. Mockum prieša
Švieskimės.
Tik
šviesoj tol taip spręsti negalima,
draugijos nariu, bet tik pir vardės nieks nebūtų žinojęs,
vienas. Už tuos tikietus ga te,” dviejų veiksmų dramą. kyje uždavė jam gana skau galime patįs save pažinti.
kada
įsidomėjame,
jog
susi

lėjo gaut valgyt ir gert (tik Orchestrą, chorą ir solistus dų smūgį. Viena nevarkietė.
Kirkužis. vienijimas nėra jokia politi mu kartu išgirdau, kad se mat, jį čia nekurie pažinojo
kretoriaus algai išmokėta po vardu ”William, kiti va
ne svaiginančius gėrimus). drigavo komp. M. Petraus
ROSELAND. ILL.
kos organizacija ir pažval- $100.00 į metus. Kas ir ka dino jį ”Joe;„ darbavietėj gi
Pikniko dieną artimas sa- kas. Lošime dalyvavo apie
JEFFERSON, N. H.
ginėm tendencijoms čia ne da tatai nutarė, — tai ne buvo pasidavęs „Joe ZinSako, bus geri metai.
liunas buvo uždarytas, kad šimtas asmenų.
Dėl
pasiskaitymo.
gal
būti vietos. Bet kad ir narių dalykas!
Abelnai
Šiais metais čionai jau
kus.” Kalbama, jog jis turi
nieks nepasigertų. (Berods, imant, visiem savo roles pa nuomenė
taip
butų, tai toli gražu ne
poruojasi gana
Ši vieta lietuviams mažai
Tuos savo įspūdžius pas kokį ten giminę New Yorneapsiėjo ir be nelaimių: vyko atlikti vidutiniškai.
skaitlingai. Į du pastarųjų žinoma, nes čia jų ir nėra. galima manyti apie pribren kelbiu, kad atkreipus kuopų ke, bet pavardės niekas ne
iškraustyta kišeniai; kaip Publikos buvo nemažai ir mėnesių apsivedė virš tuzi
Tai ne miestas, tik sodyba, dimą, kuomet iš šalies pasi domą į dalyką.
Nenoriu žino. Jeigu kas apie jį ži
laikraščiai paskelbia, vie ji buvo užganėdinta.
no vyrų įvairių pažvalgų. kur didmiesčių išrinktieji žiūri į tą vienų prieš kitus daug pasakoti, kol pačios no, arba jo giminės, tai pranam ištraukta 300 dol., an Tūlas laikas atgal čia bu Bobelės sprendžia, kad tas
praleidžia vasaros karščius. paiką karę. Ką tik padavė kuopos nesvarstys seimų neškit ant augščiau padėto
tram 88 dol., trečiam 50). vo susimetę į abazą gatvi
reiškia, kad bus geri metai. Aplink augšti kalnai, ant pirmeiviai, piestu pneš tai
Bet svarstant adreso, kad būt galima per
Parke grajino du benai ir niai „sportai,” bet dėl sto Nežinia, ar visiems tiems kurių viršūnių, kada padan stoja atžagareiviai, nežiū protokolus.
juos patarčiau svarstyt rim duot jo turtą giminėms.”
buvo parengta įvairiausi kos pinigų ir kitų galų pa apsivedėliams laimė šypso
gė debesiuota, debesiai guli rint, kiek įnešimas neša ge tai ir kiekvieną jų posmą,
žaidymai, vienu žodžiu visi kriko. Vienas apskundė sis, kitiems tas pranašavi
ar šalimais slenka.
Ypač ro organizacijai, gana to, kad supratus ar apsimoka RUSIJA PASILIKS "SAU
galėjo užsiganėdinti.
„Kel.” buk už garbės "įžeidi mas gal bus lyg ir pasityčio gražus čia yra kalnas vadi kad jis paduotas neapken
SA” ANT VISADOS.
Buvo, žinoma, ir tokių, mą,” aiškiau sakant, • norėjo jimu. Linkėtina visiems ge namas Washington Moun- čiamos žmonių pakraipos, tos lėšos, kokios išleistos
siuntimui seimuosna dakta
kuriem piknikas nepatiko, gauti uždyką pinigų. Bylos riausio pasisekimo.
tai
ir
sumanymas
turi
eiti
tain, turinti 7,000 pėdų auUžpereitoj pėtnyčioj Rusi
rų, advokatų ir graborių.
nes nebuvo svaigalų, o gir vedimui abaziečiai sudėjo
Liepos 1 d. apsivedė taip gščio. Ant jo viršūnės stovi šalin, o to vieton statomas
Kaz. Brezevičius. jos durna priėmė įstatymo
tuokliams be tų tai jau ne po dolerį džiaugdamiesi, gi drg. Jonas Matelis su p-le hotelis, vadinamas Smith netikęs, prieš kurį vėl rei
sumanymą (bilių), kuriuo
piknikas!
Tvarką užlaikė kad „Keleivį” sunaikins, Terese Kenstokaite.
Šliu- House.
Užvažiuojama ir kia daugiau protaujantiems
ant visados . draudžiama
sargai ir patįs blaivus žmo gaus kelioliką šimtų dolerių bas buvo civiliškas, kadan nuvažiuojama tam-tikru ge priešintis.
NORĖJO PAIMTI RYGĄ. pardavinėti gėrimus, ku
nės, taip, kad peštynių ne ir dums su „nekaltybės” pa gi abudu jaunavedžiai atsi ležinkeliu. Ima apie porą
Netik papeiktina atkaklu Pereitoj sąvaitėj utarnin- riuose bus daugiau kaip
atsitiko. Kaip ten nebūtų, nelėm ant „vekeišino.” Bet kratę jau prietarų ir apsi valandų laiko ir kainuoja mas tamsiems žmonelėms,
ko naktį vokiečiai norėjo pa pusantro nuošimčio alkoho
bet piknikas ir pačiai firmai patarlė sako: „Neperšokęs švietę žmonės, todėl ir jų $4.00.
ką nepamatuotos savo bai imti Rygą. Užpylę rusų lio. Tokiu budu negali būt
atnešė naudą : darbininkai grabės, nesakyk op!” Taip vestuvės buvo gražios ir Jeffersone irgi randasi di mės spiriami stoja prieš vi
pozicijas artilerijos ugnimi pardavinėjama netik degti
pasiliko fabrikantui Simon- musų „sportam” ir atsitiko; sektinos.
delis viešbutis su 1,500 kam sa tai, ką jų menamieji prie r išleidę debesius nuodijan nė, bet nė alus, nė lengviausui labai prieteliški ir su pa „Kel.” bylą laimėjo ir vyčių
Jonas Matelis yra LSS. barių, vadinamas Wanbek šininkai veikia, bet visuo čių durnų, didelėmis spėko sis vynas.
sišventimu dirbdami tuoj visi planai vėjais nuėjo. Ne 137 kuopos ir Aido choro Hotel. Kambaris ir 'valgis
menė anksčiau ar vėliau tu
Šitas bilius tečiaus turi
atlygins tuos išleistus tūks tik pinigų negavo, bet ir narys, taipgi „Naujienų” jame kainuoja $20 dienai ar rės išduoti savo teisingą mis vokiečiai metėsi atako
mis.
Rusams
vienok
į
laiką
pereiti
per senatą ir turi
tančius.
teismo lėšas turėjo da ap- bendrovės ir kitų draugijų ba $140 sąvaitei. Yra kam nuosprendį apie tuos musiš- pribuvo sustiprinimų ir už- būt patvirtintas caro, tik
Kaz. Brazevičius. mokėti.
nariu.
Roselandietis. bariai, už kuriuos mokama kius' inteligentus — dakta- puolimas buvo atremtas.
tuomet jis liks įstatymu.

KORESPONDENCIJOS
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„Ateities” korespondentai
WEAVER, ILL.
iš
Montello, Mass., berašy
Piknikas ir jo išgarsinimas.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

— Sei, Maike, aš nutariau
traukt į kontrus ant vikeišino.
— Gali traukt, tėve.
— Bet aš noriu, kad ir tu,
vaike, su manim kartu va
žiuotum.
Mat aš apėjau,
kad dabar pas farmerius yra gerų agurkų, o man pa
čiam, kaipo vyčių generolui,
lįsti į daržų kaip ir neišpuo

la...
— Tai reiškia, kad aš tu
riu eiti tau agurkų vogti, ar
taip, tėve?
— Ne, vaike, tas nėra jo
kia vagystė.
— O kas?
— Aš tau paaiškinsiu,
vaike. Vagystė yra tiktai
itada, kada bažnyčioj ištrau
ki žmogui iš kišeniaus pi
nigus. Bet toks daiktas,
kaip agurkas, kuris iš Die
vo lockos auga po atviru
'dangum, jis priguli visiems
ir išvažiavus ant pikniko
nusiskinti jį negali būt jo
kia vagystė.
— Tai kodėl tu pats, tėve,
bijaisi lįsti farmerio daržan,
kam tu mane mokini?
— Aš, vaike, didelis žmo
gus, mane gali sureštyt.
— Jeigu tai nėra jokio va
gystė, tai ko tu bijaisi?
— Vaike, tu manęs nemo
kink. Aš žinau, kad agur
kus vogti policijos yra už
drausta, už tai aš ir bijau,
ale prieš Dievų agurkų vo
gimas nėra joks griekas.
Kad aš, vaike, šiandien tiek
dolerių turėčiau, kiek aš
Lietuvoj išvogiau agurkų,
tai su tavim dabar nekalbė

čiau.
— Kodėl tu, tėve, sakai,
kad agurkus vogti nėra joks
griekas prieš Dievų?
— Matai, vaike, tu nei to
nesupranti. Olrait, aš tau
galiu paaiškint viską, tik tu
gražiai manęs paklausk ir
nesakyk, kad aš kvailas.
Agurkus vogti nėra joks
griekas prieš Dievų todėl,
kad Dievas augina juos vi
siems žmonėms.
— Meluoji, tėve!
— Nausa!
— Meluoji! Aš kaip gy
vas da nesu matęs nei gir
dėjęs, kad Dievas kur sodin
tų agurkus.
— A, šarap!
— Na, pasakyk, tėve, kur
ta matei Dievų daržininkau-

jant?

Kodėl rusai veržiasi Galicijon?
(

— Vaike, argi tu to nesu
pranti, kad Dievas nėra joks
farmerys.
— Aš tų suprantu, tėve,
labai gerai. Aš žinau, kad
agurkus sodina ne Dievas,
bet farmerys; bet tu man
sakei, kad Dievas juos sodi
na, todėl aš ir klausiu tavęs,
kur tu tatai matei?
— Maike, tu manęs nesu
pranti. Aš norėjau pasaky
ti, kad Dievas savo šventa
galybe augina agurkus, tik
reikia prie jo melsties ir
prašyt. Tu žinai, vaike, kad
Dievas gali stebuklus daryt.
Jis iš nieko sutvėrė svietų, o
kų jam reiškia sutverti
agurkų. Jis tik pamislys —
ir agurkas jau yra. Netik
agurkų, bet didžiausi arbū
zų jis gali sutverti.
— Jei tu žinai, tėve, kad
Dievas gali tokius stebuklus
daryti, tai kam dar tau eiti
ant farmos vogti agurkų?
Kam statyti savo kailį į tokį
pavojų, kur farmerys gali
da ir šruotų į sėdynę priva
ryti, ir į belangę gali da pa
tekti? Kam tai, klausiu ta
vęs? Juk gali užlipt ant
stogo ir paprašyt Dievo,
kad jis padarytų stebuklų,
o bematant ant stogo pra
dės augti agurkai. Netik
agurkai, bet didžiausi arbū
zai augs.
— Tfu!...
— Palauk, tėve, kur bėgi?
— Geriaut, aš nenoriu
daugiau su tavim kalbėt.

GERAI ATŠOVĖ.
— Ei, vyrai! Rašykitės
kariumenėn! Į Meksiku! Į
Meksiku!...
Taip rėkavo guzikuotoj
uniformoj žmogus
šalia
naujokų užrašinėjimo ofiso.
Pro šalį ėjo darbininkas
ir sustojo pažiūrėti, ko šis
taip rėkauja.
— Ar nori prisirašyt prie
kariumenės? — tuojaus jo
paklausė guzikuotas žmo
gus.
— Visai nenoriu.
— Kodėl?
— Nes aš nenoriu eiti ki
ton šalin mušti žmonių, ku
rie nieko blogo man nėra pa
darę.
— Tai kibą tu socialistas,
kad taip kalbi?
— Žinoma, kad socialistas.
— O ar tu žinai, kas tuo
met butų, jeigu visi taip sa
kytų, kaip tu?
— žinoma: tuomet nebū
tų jokių karių.
Ir darbininkas nuėjo sau.

— Sakau nebliuznyk ant
Dievo, ba šoblę išsitraukęs
taip ir kirsiu.
__ Tėve, tu ne”šoble” ma
ma gaadinįc, bet atsakyk į
Socialistai daug reikalau
klausimų: kur tu ma
ja,
nes daug ko pasauliui ka
tai Dievą sodinant agur
pitalizmas turėt neleidžia.
ko®?

Publicistas, T. Siemiradzki, laikraštyje „Dziennik
Narodowy” rašydamas apie
Anglijos karės ministerio
Kitchenerio kelionę į Rusi
ją. nušviečia tas priežastis,
kurios privertė Angliju sių
sti vienų geriausių savo ka
rės vadom taip pavojingon
kelionėn
Kas kritiškai ir bešališkai
žiurėjo bei žiuri į vedamų
sąjungininkų prieš teutonus
karę, tas nesykį jau galėjo
pastebėti, kad tarp sųjungininkų yra kas-nors tokio,
kas neleidžia jiems susitar
ti ir kovoj bendrai veikti;
nesykį jau matėme, kad ka
da vieni tų sąjungininkų
grūdasi į teutoniškų kanuo
lių nasrus, kiti iš kitos pu
sės nieko neveikia; kada ki
ti ant žut-but susiremia su
vokiečiais, rusai, ažuot iš
kitos pusės užpuolus vokie
čius ir neleidus jiems per
mest savo spėkų iš vieno
fronto kitan, jie tuo pačiu
laiku pradeda veržties Austrijon. Visa tai rodo, kad
sųjungininkai savo karėje
neturi vieno bendro tikslo.
Rusijos karės vedimo bū
das labai ir labai nepatinka
Francuzijai ir Anglijai. Ru
sija vyriausiu sau tikslu pa
sistačiusi Austrijos nugalė
jimų, o tas visai mažai apei
na Francuzijų ir Angliju.
Joms norisi, kad Rusija
veržtųsi ne Vienon, bet Ber
lynan. Prūsija niekuomet
Rusijos imperializmo siekiu
nebuvo, nesiekia ji jos ir da
bar. Nors iš pradžios ka
rės ir pasiuntė jinai savo
armijų į mozūriškų ežerų
pelkes, tai tik todėl, kad to
se balose jų paskandinus ir
paskui butų kuomi atmušti
daromus užmetimus. Rusi
ja norėjo ir nori užimti, jei
jau ne visų, tai bent dalį
Galicijos su Lembergu ir
apsisėsti arčiau prie Balka
nų. Tame guli netik Rusi
jos interesas, bet ir „garbė,”
jeigu galima vadinti bent
kokį Rusijos politiškų siekį
garbingu.
Tokia Rusijos taktika ne
patenkinta Francuzija grųsino Rusijai uždarymu jai
savo kišeniaus; siuntė Ru
sijon savo vyrus, kad perti
krintų caro valdžių, kaip ne
tikusi šioj karėj yra Rusijos
taktika. Matyt, kad patai
sų prižadėta ir jos laukta
iki šio pavasario. Rusijos
armija per žiemų reorgani
zavosi ; gabenta jai už Ang
lijos ir Francuzijos pinigus
ginklų ir amunicijos.
Bet
Rusija, lyg ta meška iš miš
ko vis tik miškan žiuri: ji
pradėjo savo ofensyvų, bet
ne Berlyno, tik Vienos link.
Francuzams už jų fran
kus pasiuntė kelis pulkus
savo kariumenės — tesižino,
o Rusija veikia pati sau
liuosa ranka.
Vokiečiai paėmė Lenkiją
ir Lietuvą, paėmė Pabaltijos kraštų ir dalį Gudijos,
gręsia Dvinskui ir Rygai, o
ką Rusija daro? Visa savo
spėka veržiasi Lembergo
link, ima senai su žeme su
lygintų Černovicų.
Kad priminus Rusijai jos
priedermes šioj karėj, išsių
sta Rusijon, kaipo tam rei
kalui atsakančiausį vyrų,
Lordų Kitchenerį. Bet ka
rės nasrai jį prarijo. Diplo
matiškais susirašinėjimais
intikinti Rusiją, kad jinai
ne tuo keliu eina,— veltui
Luko eikvojimas.
Vyro,
kurio misijos nusisekime ga
lima butų turėt tiek vilties,
kiek turėta Kitchenerio mi
sijoje, nei Francuzijoje, nei
Anglijoje nėra, o tuo tarpu
vokiečiai nespaudžiami iš
rytų pusės į vietų šimtų tūk
stančių žuvusių savo karei
vių po Verdunu siunčia vis
naujas ir naujas armijas, ir

žingsnis po žingsnio artina
si artyn ir artyn Verduno.
Verduno ėmimas vokie
čiams tiek daug jau lėšavo,
kad tik pasiutimu galima
butų išaiškinti tą vokiečių
užsispyrimą. Vokiečiai te
čiaus aukauja naujas žmo
nių minias, naujus milijonus
markių lėšų ir nesitraukia
nuo Verduno, nes žino, kad
kol tos tvirtovės nepaims,
Francuzų neprivers sutikti
baigti karę.
Anglijai nei kiek nerūpė
tų Francijos likimas, jei ne
ta aplinkybė, kad didžiausia
nekanta vokiečių atkreipta
ne prieš francuzus, nė prieš
rusus, bet prieš anglus už jų
intrigas. Verdunui puolus,
vokiečių troškimas butų at
siektas ir jie visą savo spėką
tada atkreiptų prieš Angli
ją ir taikytų jai gal net mir
tiną smūgį.
Taigi Francuzijai negali
ma ilgiau laukti pagalbos
nuo Rusijos; gali jai pri
siųstus rusų pulkus stumti į
priešakį prieš vokiečių ugnį
ir mėginti ant žut-but savo
mis spėkomis sulaužyt vo
kiečių sieną. Anglijai gi ir
gi nieks kitas nelieka, kaip
ginti savo kailis ir ištikrujų
stoti darban. Tos tai aplin
kybės ir išaiškina dabartini
desperatišką anglų-francuzišką antpuolį. Ar išlaikys,
ar kris, peranksti butų da
spręsti.
Gi žiūrint Rusijos taktikon galima ją išteisinti
principu „locus minores resistentiae,” t. y., kad jinai
veržiasi ton pusėn, kur ran
da silpnesnę sieną; tiesa eiti
tuo keliu, kur mažiau kliū
čių yra taip-jau gera ka
rėj, kaip ir mechanikoj —
gali paaiškinti Rusija savo
užmetėjams, kurie supirkę
jai ginklus reikalauja, kad
jinai jų, o ne savo intere
sams tarnautų. Bet Rusija
gana logiškai supranta, kad
vokiečius nuveikti daug
sunkiau, negu austrus, o
vienval ir iš pergalės nauda
didesnė. Lenkija, Lietuva
ir Latvija Rusijai jau žuvo,
o Nikolai-Nikolajevič su sa
vo armija Užkaukazėj kasžin ar kada pasieks Kons
tantinopolio vartus. Nelie-.
ka daugiau kas daryti, kaip
tik mušties atgal prie Lem
bergo, kada austrams negal
duot pagalbos vokiečiai,
idant taikos konferencijoje
bent kuo galima butų derėties. Rusijos valdžiai juk
bus patogiau pasakyti savo
žmonėms, kad maištininkiškos Lenkijos liuosnoriai at
sižadėjo, kad* svetimtaučius
su nesuprantama jų kalba
ir rusams svetimais papro
čiais lietuvius ir latvius ati
davė vokiečiams, bet už tat
iš po „teutonų jungo” paliuosavo
„brolius-slavus,”
atsiimant „per tūkstančius
metų Rusijai priklausiusių”
tikrai „rusiškų” žemę. Ge
riau bus Rusijos valdžiai
galint taip pasakyti, negu
kad prisipažinti prie visiško
pralaimėjimo. Ir tuo tiks
lu Rusija veržiasi Galicijon,
nepaisant savo sųjunginin
kų likimo.
Ir iš Rusijos atžvilgio jos
elgimasis yra
racionalis.
Tik ar tas jos naujas ofensyvas nuves ją prie jos pa
geidaujamo siekio?
Grei
čiau galima laukti, kad jis
užsibaigs taip, kaip ir visi
kiti jos ofensyvai užsibaigė.
Gaila, kad Kitcheneris žu
vo ir nenugabeno savo anty
je Anglijos ultimatumo ca
rui, nes tas ultimatumas gal
butų išblaškęs tuos nežinės
ukus, kokiuose caro valdžia
laiko net ir savo sąjunginin
kes, stengdamasi svetimais
nagais traukt sau iš žarijų
keptas bulves.
Anglija mato, kaip Rusija

kryžiavoja jos karės planus
Mažojoj Azijoj ir daugiau
nebesiųs
Dardaneliuosna
savo ekspedicijų, kad pagel
bėjus Rusijai atsiekt jos vy
riausi siekį, prie kurio ji
nai nuo amžių eina ir net
dabartinę karę išnaudoja
tam savo siekiui. Anglija
su neužsitikėjimu iš paniū
rų daboja Rusijos žingsnius,
Francuzija Rusijos pagalba
skaudžiai apsivylus, galųgale irgi turės susiprasti,
kad ėjo talkon su nevertu
pasitikėjimo viliūgių. Tokia
bent atmosfera jaučiasi ant
sųjungininkų.
Taip tai dalykas stovi baigianties antriems karės me
tams.
J. B. S.

Faktiški ptttnjiaai.
„Aš stačiai nesuprantu,
kaip šitas laikraštis gali da
išeiti! Juk ir popieros rei
kia nupirkti! Iš kur jie gau
na dar tiek pinigų?” stebė
jausi aš vartydamas „bepartyviškos partijos” organą.
* „Puskapį skaitytojų turi,
tai ir išeina,” atsakė mano
draugas. „Jeigu daugiau
turėtų spausdinti, senai jau
butu bankrutas.”
♦

e

♦

„Aš esu viso labo tik mo
kytojas Šalčius.” Taip re
komendavo save Bulotai tū
las tautininkas.
Reiškia,
sudėjus į krūvą visą to žmo
gaus labą, iš jo išeina vos
tik mokytojas ir prie to da
šioks-toks vardas — Šalčius.
Bet ir būdamas „viso labo
tik mokvtojum” jis norėjo
eit su Bulota į diskusijas —
na, o kas butų, jei kiaulė ra
šią sąvaitę gavome daugiau
žinių nuo Vokietijos valdžios per gus turėtų?... Prof Gnaiba.

Daugiau žinių nuo
vokiečių valdžios.

Amerikos Konsulatą Stettine.
Jis tas žinias prisiuntė "Kelei
vio” Agentūrai per tarpininkystę kongresmano Gallivan iš Bos
tono. Atsakymai yra ant pajieškojimų, kuriuos mes buvome
išsiuntę vokiečių valdžiai. Pra
nešimas skamba sekančiai:
ŽUKAUSKAS. Bemadas. Vo
kiečių valdžia Kroniuose prane
ša, kad jis tebegyvena Mankuniškiuose su savo motina. Jo
tėvas išvažiavo i Ameriką. Jis
ir jo motina turi mažą sklypeli
žemės, ir gerai gyvena.
PETRAUSKAS. Petronėlė ir
sūnūs Antanas. Vokiečių val
džia Panevėžyj praneša, kad
jie tebėra Keriuose. ir yra svei
ki. Jie neturi pinigų, ir prašo
p. Petrausko, kad jiems prisiųs
tu.
* PETRONIS, Veronika. Vo
kiečių raitoji policija Vabalninkuose. Biržų paviete, praneša,
kad ji negalėjo jos surasti toj
apielinkėj.
ANDRIUKAS. Matilda ir
Kostantas.
Vokiečių valdžia
Biržuose praneša, kad Petro
Andriuno moteris ir tėvas ir jo
vakai, Matilda ir Kostantas, gy
vena Rypeikiuose, ir kad jiems
einasi gerai iš visų atžvilgių.
MIKOLAITIS Bronislava. Vo
kiečių raitoji policija Vabalninkuose. Biržų pavieto, praneša,
kad ji negalėjo jos surasti tuoj
apielinkėj.
ZALECKI, Adolfas, Andrie
jus ir Franciška. Vokiečių rai
toji policija Vabalninkuose pra
neša, kad ji negalėjo jų rasti
tuoj apielinkėj.
ŽILINSKI, Aleksander ir Juo
zapas. Impert. Svetimų žemių
Ministerija prisiuntė memorandum, kad tos abidvi šeimynos
gyvena Graužiuose. ir džiaugia
si kuogeriausia sveikata ir gy
venimo padėijmu.
ČIUPRINSKAS, Viktorija ir
Mamie. Vokiečių valdžia Georgenburge (Jurbarke) praneša
kad jų negalima ten rasti.
JAKAVIČIA, Jonas. Vokiečių
valdžia Stakliškėse praneša, kad
jo ten negali rasti.
KANDROTAS, Vincent, Banė
ir Anna. Vokiečių valdžia Sta
kliškėse praneša, kad jų negali
rasti Domiancuose.
PAČETA, Kazimir ir Anna.
Vokiečių valdžia Kybartuose
praneša, kad jie tebegyvena Čičikiuose prie Olytos, ir yra ge
riausioj sveikatoj ir padėjime.
LAUCKA, Franciška ir Du
kūdikiu. Vokiečių valdžia Va
balninkuose praneša, kad jie
gyvena dvare Vasakiuose prie
Traškunų. Visi yra geriausio.!
sveikatoj, bet reikalauja pinigų.
♦

•

•

Pradėjus "Keleivio” agentū
rai j ieškoti prapuolusių žmonių,
kaikurie apšaukė mus "išnaudo
tojais,” ”gešeftmakeriais” ir
girdi ”iš to nieko nebus. Pa
sekmės dabar yra matomos.
Tie kurie ant musų šaukė, da
bar patįs paskelbė, kad ir jie
j ieškosiu už tam tikrą sumą pi
nigų, nežiūrint ant pirmesnių
išmetinėjimų mums, ir nežiūrint
to, kad mes jokio pelno iš to ne
darom, ir reikalaujame tiktai
atlyginimo už krasos ženklelius
ir registrų iškaščių.
Taip-pat
ir su rašinėjimu vokiškai laiš
kų, kurie nueina dabar į užim
tąją Lietuvą. Nekurie ima tam
tikras sumas už nusiuntimą ir
darbą. Mes noriai parašysime
tokius laiškus, kurie tik nuo
mus to reikalaus, ir jokio už
mokesčio nereikalaujame, apart
5c. krasos ženkleliui, o jei kas
nori siųsti registruotą, tai 15c.
Gavęs nuo vokiečių daugiau
žinių, redaktoriams pavėlinant,
pranešiu.
F. J. BagoČius.
28 Broadvay,
So. Boston, Mass.

Suvien. Vai. Pačtos Bankas.
Jungtinių Valstijų pačtos
Bostono skyriaus viršinin
kas p. D. A. Crowley pri
siuntė mums sekantį prane
šimą apie Pačtinės Banko
systemos gražų išsivysty
mą.
Tas yra prirodymu,
kad visuomenė pradeda su
prasti, kad visuomeninė įs
taiga visuomet gali būt
daugiau užsitikėtina negu
privatinė. Pranešimas taip
skamba:
Jungtinių Valstijų pačtos
bankon dedamų depozitų
smarkus augimas priparodo
kaip didelis reikalingumas
buvo įvesti banko pačtinį vi
suomenei patarnavimą.
Gegužės mėnesiu 1916 m.
pačtos bankon dedamų pi
nigų suma pasiekė $2,000,000. Pasidauginimas virši
ja 100% pasidauginimą 1915
metų.
Pačtinis taupomojo ban
ko patarnavimas įvestas
jau 7,702 pačtose, kurios
turi 600,000 depozitorių su
$82,500,000 jų kreditui. Du
trečdaliu visų indėlių (depo
zitų) laikomi 72 pačtos ofi
suose, kurių kiekvienas turi
daugiau kaip po $100,000
sudėtų pinigų. New Yorko,
Chicagos, Bostono, Detroi
to, Pittsburgh’o, San Francisco ir Portland, Ore., mie
stuose pačtos bankan sudė
tų pinigų sumos jau perėjo
milijono dolerių skaitlinę.
Apie 42% visų indėlių ran
dasi tų miestų pačtos ofi
suose.
„Pačtos viršininkas p.
Murray savo užžiuroje turi
daugiau
kaip $2,000,000.
reprezentuojančių 18,000 ypatų sutaupytus pinigus.
„Pasidauginimas depozitų
sumos šiuo pastaruoju mė
nesiu pereina pasidaugini
mą tuo pačiu mėnesiu 1915
metų 61%.’’
Tas viskas pats svaimi sa
ko, kad geriausiai savo su
taupytus pinigus dėti visuo
menės įstaigon, kurios subankrutyjimo bei kasininko
su pinigais pabėgimo nerei
kia bijotu

LAIŠKAI „KELEIVIO”
KRASOJE.
Atsišaukite ir atsiimkite.
Jonui Ciekauskui, nuo karės
belaisivo Motiejaus čiulados iš
Vokietijos.
Antanui Stripeikai ir Kazi
mierai Pluščevskiui nuo karės
belaisvio, Dominiko Stripeiko,
iš Vokietijos.
Antanui Welwekiui nuo bro
lių Franciškaus ir Stanislovo
Welvikų, iš Rusijos.
Jonui štelemekui, nuo karės
belaisvio Juozapo štelemeko, iš
Vokietijos.
Franui Kesler nuo Petro Navickio iš Lietuvos.
Adoniui Miloševičiui nuo Ni
kodemo Mikelionio iš Rusijos.
Jonas Kasper (?) nuo karės
belaisvio Juozapo Waidaw, iš
Vokietijos.
J. Gruzinskui nuo Petronėlės
Gruzinskienės iš Lietuvos.
J. Balionui nuo brolio Mikolo
Baliuno iš Rusijos.
EugeniM Kovaloff nuo moti
nos iŠ Rusijos.

IS AMERIKOS.
ŽUVIS RYJA BESIMAU
DANČIUS ŽMONES.
Pereitoj
sąvaitėj New
Jersey pakraštyje žuvis pra
dėjo užpuldinėti besimau
dančius žmones ir dviem vy
ram nukando kojas. Kada
pirmutinis neteko kojų, da
nelabai norėta tikėti, kad
tai butų žuvies darbas. Bet
štai 7 liepos, Spring Lake,
N. J., maudyklėse buvo ki
tas toks pat atsitikimas.
Tūlas Charles Bruder, pajū
rio hotelio darbininkas, bu
vo užpultas rekino akyvaizdoje tūkstančių žmonių. Ji
sai nuplaukė apie 100 pėdų
toliau už maudymosi linijos
ir staiga pradėjo rėkti.
Vanduo apie jį tuojaus pasi
darė kruvinas.
Gyvasties
gelbėtojai puolėsi su valti
mis jį gelbėt. Kada įtrau
kė jį į valtį, jis buvo jau be
kojų. Išvežtas ant krašto
Bruder už 10 minutų mirė.
Pasirodo, kad rekinas pir
ma buvo pagriebęs jį už kai
riojo šono, nes ties kairiaja
pažastim giliai buvo suleis
ti dantįs.
Dabar Persigandę rišo
pajūrio gyventojai. Žmonės
bijosi, kad rekinai paraga
vę kraujo dabar jau ir ty
kos besimaudančiujų. Kai
kur gyvasties gelbėtojai
saugoja besimaudančius ap
siginklavę.
Rekinas (angliškai shark)
yra labai pavojinga žuvis.
Ji gyvena daugiausia šiltuo
se vandenyse ir žvejai stebi
si, kokiu budu tie „jūrių vil
kai” galėjo atsirasti New
Jersey pakraštyje, kur van
duo jiems jau perdaug šal
tas. Žinovai sako, kad Nau
jos Anglijos pakraštyje rekinų yra gana daug, bet ši
tie nepriklausą prie plėšrujų rųšies.

IŠGĖRĖ 4,015 KVORTŲ
DEGTINĖS.
Montello, Mass.— Policija
areštavo čia tūlą Nelsoną
Guyette, kuris vežėsi ant
karo 8 kvortas degtinės
(Montello yra „sausas” mie
stas ir degtinės pardavinėt
nevalia). Pereitos subatos
rytą suimtąjį pastatė prieš
teisėją Reedą ir jis turėjo
pasiaiškint, kam jis vežėsi
tiek degtinės. Guyette at
sakė, kad vežėsi sau, nes
jau 11 metų, kaip jis kas
diena išgeria po kvortą deg
tinės. Teisėjas jį išteisino.
Guyette yra jau 48 metų
žmogus ir dirba čeverykų
dirbtuvėje.
Jis sako, kad
jis moka už savo degtinę po
75c. už kvortą. Gerdamas
po 1 kvortą kas diena, per
11 metų jis išgėrė 4,015
kvortų, o skaitant po 75c. už
kvortą, jis pragėrė per tą
laiką daugiau kaip $3,000.

ROOSEVELTAS ORGANI
ZUOJA SAU VAISKĄ.
Buvęs prezidentas Rooseveltas nutarė suorganizuoti
diviziją ir eiti mušt meksi
kiečių, jeigu kiltų su Meksi
ka karė. New Yorke jau
atidaryta ir headųuarteris
tam tikslui. Tikras „sorkininkas” iš to žmogaus.

NEW YORKAS TURI
5,334,000 GYVENTOJŲ.
Cenzo biuras Washingtone tik dabar paskelbė, kad
New Yorko mieste yra
5,334,000 gyventojų. Sura
šąs buvo daromas 1910 me
tuose.

VISUOMENĖS ŽINIAI.
The Henry Haywood Memorial Hospitaį Gardner,
Mass^ šiuomi praneša, kad
nuo 15 liepos apsilankymui
valandos yra paskirstytos
sekančiai:

Panedėliais ir seredomis,
vakarais nuo 7 iki 8.

Utaminką is, Pėtnyčfomis,
Subatomis ir Nedėlioms, po
pietų nuo 2 iki 3:30.

K r LKI VIS

TAI BUVO NE DEŠRA,
BET DINAMITAS.

AMERIKONAI ŠAUDO
SAN DOMINGOS REVOUUCIJON1ERIUS.

Brockton, Mass.— Persi
kėlus ant Wilson gatvės į
naują namą poni Whitemore
pradėjo valyti stalčius ir
lentynas ir rado tenai popie
rinį krepšį su apipelėjusia
dešra. Moteris sukišo tai
su kitom šiukšlėm į pečių ir
uždegė.
Iš pečiaus ėmė
verstis tiršti, juodi durnai.
Poni Whitemore pašaukė
savo vyrą. Šis pažiurėjo į
pečių ir pagriebęs moterį
greitai smuko laukan. Vos
lik jie išbėgo, tuojaus visas
namas sudrebėjo nuo ekspliozijos.
Pečius likos su
plėšytas į šmotelius, o lubose
ir sienose išrautos didžiau
sios skylės. Pasirodė, kad
tai buvo ne dešra, bet dina
mitas.

Amerikos valdžia, ginda
ma savo kapitalistų reika
lus, lenda netiktai Meksikon, bet ir San Domingoj
pradėjo malšinti revoliuciją.
Amerikos admirolas Caperton praneša i VVashingtoną,
kad 1 liepos tarp Amerikos
jurininkų ir 250 revoliucijo
nierių įvyko tenai susirėmi
mas ir kad 27 revoliucijonie
riai likos užmušti, penki pa
imti nelaisvėn, o likusieji
pasitraukė nusinešdami vi
sus savo sužeistuosius. Tai
esąs jau ketvirtas toks susi
rėmimas vienoj sąvaitėj.

REIKALINGI DARBININ
KAI PRIE LAUKŲ
DARBO.
Washingtonan Darbo de
partamentui prisiųsta farmerių atsišaukimas, kame
reikalaujama, kad artinanties rugpjutei departamen
tas parūpintų reikalingų
darbininkų. Departamento
sekretorius paskelbia, kad
reikalingi darbininkai prie
laukų darbo sekančiose val
stijose: North Dakota, So.
Dakota, Kansas, Iowa, Minnesota, Montana ir Missouri. Išviso reikalaujama ne
mažiau kaip 100,000 darbi
ninkų.
Krasos viršininkai žada
pagelbėti Darbo departa
mentui surinkti reikalingą
darbininkų skaičių.
Taigi
visi esantieji be darbo dar
bininkai ir norinti gaut dar
bo laukuose, gali kreiptis
prie savo miesto pačtos vir
šininko su paklausimais.

NORĖJO PABĖGTI Iš
KALĖJIMO.
New Yorko Tombs kalė
jime sėdi du plėšikai, Louis
Windler ir Thomas Benson,
kurie yra kaltinami už api
plėšimą pačtos ir pavogimą
miliono dolerių.
Pereitoj
sąvaitėj jie buvo nutarę bė
gti. Buvo jau išpiovę gele
žines grotas, turėjo nusiviję
iš šienikų virves ir netoli
kalėjimo buvo atvažiavęs
jau didelis ir greitas auto
mobilius jiems paimti.
Su
jais buvo pasiryžę bėgti da
trįs dideli vagis. Ir jie butų
pabėgę, jeigu šalia jų sėdin
tis kalinis, kuris girdėjo vi
sas jų kalbas, nebūtų prane
šęs apie tai kalėjimo sargui.
Dabar juos uždarė į geleži
nes celes.

PERKŪNAS NUTRENKĖ
TRIS ŽMONES IR
TRENKĖ Į BAŽ
NYČIĄ.
Per Massachusetts valsti
ją subatoj perėjo smarki
audra su perkūnijomis, žai
bais ir lietum.
Lawrence,
ant Lawrence Common sodo
perkūnas užmušė du vyru, o
Weymouthe nukirto trečią
ir nujojo nuo katalikų baž
nyčios bokštą.

SŪNŪS PERŠOVĖ TĖVĄ.
Brocktono (Mass.) dakta
ras W. F. Holmes išvažiavęs
ant vakacijos užsimanė pa
simokyt šaudyt į tikslą. Iš
šovęs kelis kartus pats, pa
davė karabiną 11-kos metų
savo sunui. Vos tik vaikas
paėmė ginklą į rankas, tuo
jaus puolė suvis ir kulipka
pataikė tėvui j nugarą ir
Įstrigo Į plaučius.
Dabar
daktaras guli ligonbutyje be
vilties pasveikti.

CIGARNINKŲ STREI
KAS.
Detroite pereitą sąvaitę
sustreikavo keliato cigarų
fabrikų darbininkai. Strei
kas plėtojasi ir tikimasi, kad
apimsiąs visas cigarų dirb
tuves. Streikuoja daugiau
siai lenkaičių ir lietuvaičių
merginų. Darbininkų tarpe
labiausiai atjaučiama stoka
organizacijos.
Reikalingi
organizatoriai.

S

Paj ieškojimai
Pajieškau pusbrolio Igno Prikockio,
Kauno gub., Panevėžio pav., Pakruo
jo valsčiaus, Mažeikių kaimo, gyveno
Brooklyn, N. Y. Taipgi Stanislovo
Vaitiekūno Kundroėių kaimo meldžiu
atsišaukti
(28)
Stanislovas Bučis,
720 8th st.,
Waukegan, Iii.

Pajieškau pusseserės Domicėlės
Jurkoniutės, Vilniaus gub., Trakų
pav., Darsūniškiu parap., Povikinų
viensėdijos. Turiu svarbų reikalą.
Miss Anna šeškiutė,
(29)
877 Cambridge st.,
East Cambridge, Mass.
Pajieškau brolio Jurgio ir pusbro
lio Jono Baranauskų, Vilniaus gub.,
Birštonu parap., gyveno Pittston.Pa.
Meldžiu atsišaukti.
Anelė Baranauskiutė
(Zaperackienė)
37 Water st.,
Hudson, Mass.
įsidomėkit šitą paveikslėlį. Čia parodytas suparaližiuotas kūdikis ir bedžionė. Šita kūdikių liga dabar
plėtojasi po visą Ameriką ir daktarai nežino, kaip ją sulaikyti. Bet manoma, kad šitam reikale daug galėtų
pagelbėt beždžionės. Mat beždžionės kraujas yra giminingas žmogaus kraujui, todėl ant beždžionės geriausia
butų galima šitą ligą išbandyti ir gal būt pasisektų atrasti, kaip ją gydyt. Tokiems bandymams, sakoma, rei
kėtų apie šimtą beždžionių. Rockefellerio institutas jau surinko ant Filipinų salų 100 beždžionių, bet tuo
tarpu valdžia sulaikė jų siuntimą, nes tarpe surinktų beždžionių pasirodė kokia ten liga. New Yorko sveikatos
užveizdcs komisijonierius d-ras Emerson rūpinasi, kad tos beždžionės butų kuogreičiausia atvežtos Amerikon.
Jis tvirtai tiki, kad su tų beždžionių pagalba kūdikių paralyžių bus galima sulaikyti ir tūkstančius vaikų
išgelbėti nuo ubagystės ir mirties. Parodyti ant šito paveikslėlio butai priguli prie Rockefellerio instituto,
kuris taipgi rūpinasi kūdikių paralyžiaus sulaikymu, nes nuo tos ligos mirė ir Rockefellerio anūkas.
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$150,000,000 KELIAMS
TAISYTI.

demija.
Jis išleido moti- Kongresas nutarė paskirti
|noms šitokių paaiškinimų: iš federalės valdžios iždo
Vaikų paralyžius yra lim- $150,000,000 keliams taisyti.
Iš tos sumos Massachusetts
■
panti
liga.
Valdžia stengiasi nuveikt
Bakterija, kuri pagimdo valstija gauna $1,140,000;
besiplėtojanti; lig;.
1 ligą, randama sergančių Maine $731,250; NewHampshire $324,750; Vermont
burnoj ir nosije.
Šiomis dienomis Ameri
Kokiu budu šita bakterija $354,000; Connecticut $478,kos miestuose pradėjo plė- i sveiko vaiko kūną įsigau 500; Rhode Island $180,750.
toties baisi epidemija, kuri na, kol kas da nėra žinoma. Daugiausia gauna Texas,
smaugia daugiausia mažus
Galimas daiktas, kad ji nes $4,515,750; paskui seka
vaikus. Liga prasidėjo New ineina per burną ir nosį, nes New Yorko valstija, kuri
Yorke, bet dabar jau pasie pas sergančius vaikus jt gauna $3,877,500, Pennsylkė 14 valstijų: New Yorką, randama burnoj, nosije ir vania $3,585,750,
Illinois
New Jersey, Massachusetts, viduriuose.
$3,432,000 ir t. t.
Rhode Island, Ohio, CaliforTodėl reikia saugoti, kad
niją,
Kentucky,
Illinois, nuo sergančių vaikų niekas DANBURY’O SKRIBELConnecticut, Iindiana, Ma nepatektų į sveikų vaikų NINKAI VĖL PRALAI
rylandą, Vermontą, Penn- bumą arba nosį.
MĖJO.
sylvaniįą ir Wisconsiną. Ji
Kad nuo to apsaugojus, Skaitytojai turbut atsime
iDsireiškia paralyžium: ap reikia žiūrėti, kad sveiki na, kad skrybėlių kompani
sirgęs kūdikis lieka supara- vaikai nesusieitų su sergan ja iš Danbury, Conn., ap
’ižuotas. Nuo ko ta liga pa čiais.
skundė skrybelninkų uniją
eina ir kaip ją gydyt, dakta
Užsikrėtę ta liga vaikai už skelbimą boikoto ir už
rai nežino. Daug vaikų mir gauna karščio ir pasiliuo- griebė visą unijos turtą, li
šta.
suoja viduriai.
nija norėjo, kad jai butų iš
Kad
apsaugojus
sveikus
mokėtas nors nuošimtis ui
Pačiam New Yorko mies
te paralyžius paėmė jau apie vaikus, nereikia jų leisti jos pinigus, kuriuos kompa
Jei vienas nija bankoj užareštavo. Ir
800 vaikų. Iš to skaičiaus prie sergančių.
namuose
apsirgo,
kiti turi Suvienytų Valstijų apskri
apie 200 kūdikių mirė. Abelnai imant, miršta vienas iš būt laikomi nuo jo iš tolo ir čio teismas buvo pripažinęs,
keturių.
viskas, kas nuo sergančio kad nuošimtis priguli unijai.
Kada šitos skaitlinės likos vaiko atlieka, turi būt su Bet kompanijai ir to buvo
gaila. Ji atsišaukė į Court
paskelbtos, New Yorko mie naikinta.
Seilės
ir
varvėjimas
iš
no

of Appeals ir šis nutarė, kad
sto sveikatos komisijonie
sies
turi
būt
surinkta
skepeir nuošimtis nuo unijos pi
rius d-ras Emerson išleido
aštrų įsakymą, draudžiantį taitėn ir tuojaus sudeginta nigų priguli kompanijai. To
pašaliniams lankyti sergan arba įmarkyta į karbolinę nuošimčio buvo susidėję 30
tūkstančių dolerių.
čius vaikus, kad neišnešiotų rukštį.
Vidurių
išmatos
turi
būt
Prieš tokį begėdišką uni
ligos. Paskui komisijonie
leidžiamos
į
dizinfektuojajos
apiplėšimą turėtų sukil
rius liepė uždaryti visas nemą
vandenį.
Po
ligos
kam

ti visos šalies darbininkai,
dėlines bažnyčių mokyklas,
barys
turi
būt
gerai
dizin;
bet
ar pas juos bus tiek klenes tenai vaikai daugiausia
fektuotas.
sinio
susipratimo?
užsikrečia ligomis. Tas pats
yra ir su bažnyčiomis, kur
MILICIJA PAKĖLĖ
EKSPLIOZIJA PARAKO
tokiuose karščiuose kupinai
MAIŠTĄ.
DIRBTUVĖJE.
prisikemša visokių žmonių.
Peekskill,
N.
Y.
—
Milici

Vienas atnešęs ligos bakte
Netoli Wilmingtono, Dėl.,
jos
kompanija
F
pakėlė
čio

Dupont parako dirbtuvėj,
rijų gali užkrėsti dešimtį.
Bažnyčias reikėtų būtinai nai maištą prieš "kareiviš kurioj buvo malama 500 sva
uždaryti. Ir komisijonie ką" maistą. Mat milicinin rų parako, 8 liepos ištiko
rius pasakė, kad gal būt, kai gavo ant pusryčių tiktai ekspliozija. Vienas darbi
ryžių ir kavos. Kaipo "pa ninkas likos užmuštas, ke
kad jas reikės uždaryti.
triotams,” kurie eina Į Me
sužeista ir sunaikin
Ką motinos privalo žinoti ksiką "ginti” savo "kontro,” liolika
ta veik visa dirbtuvė.
apie vaikų paralyžių.
toks maistas jiems pasirodė
Į visus svarbesnius klau perprastas ir jie pareikala i SEPTYNI ŽMONĖS ŽUVO
AUDROJ.
simus, ką motinos turėtų ži vo mėsos. Pulkininkas Jannoti apie vaikų paralyžių, nickey liepė jiems nusira
Alabamos ir Mississippi
atsako Jungtinių Valstijų minti ir būti "gerais patrio valstijose pereitoj sąvaitėj
sveikatos skyriaus daktaras tais,” bet milicininkai neno siautė pašėlusi audra, nuo
Rucker. D-ras Rucker yra rėjo būt patriotais be mėsos. kurios žuvo 7 žmonės. Blėvaldžios medicinos ekspertų Už kėlimą "maišto” visa dies audra pridarė apie už
štabo viršininkas ir dabar kompanija likos areštuota. $4,000,000.

mažos vaikus.

Pajieškau dėdės Fortūnato Pagojaus, Kauno gulk, Telšių pav., Vacunų parap., Kuilinių sodžiaus. Taipgi
ir kitų pažįstamų meldžiau atsišauktiAleksandra Yatužienė,
254 N. 5th st., Centrai PI. 8,
Philadelphia, Pa.

Pajieškau sunaus Adomo Tamašau
sko (Thomson) Kauno gub., Plungės
miestelio, gyveno New Yorke. Kas
jį žino ar jis pats malonės atsišaukti.
Marijona Tamašauskienė,
% S. J. Yukna
S8 Vine sU
Montello, Mas*.
Pajieškau Povilo Mozūro, Suvalkų
gub., gyveno Springfield, III., pas
kiau Canton, III. Turiu svarbų rei
kalą.
(28)
V. V.
BOX 304,
Virdon, III.
Pajieškau Motiejaus Makariavičiaus, iš švabalaukio sodžiaus, Aluvės
gmino, Trakų pav, Vilniaus gub.; 4
metai kaip Amerikoj, pirmiau gyve
no Bostone, Mass. Kas jį žino, pra
šau pranešti šiuo adresu:
(28)
Mikas Baliukonis,
15 Brook st,
Lawrence, Mass.
Pajieškau brolio Jono Miškinio,
Kauno gub, Panevėžio pav, Ramigalcs valse., Stebeikių kaimo, gyveno
Scranton, Pa, paskui Kewanee, III.
Meldžiu atsišaukt
(30)
Kazimeras Miškinis,
820 Bank st,
Waterbury, Conn.

Pajieškau draugų Jono Garionio n
kito Jono Garionio, gyvena bene
Brooklyne. Jų pačių meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti apie juos.
J. Gribe,
28 Broadway,
So. Boston, Mass.
Pajieškau savo brolio Juozo Gu
dausko, apie 25 metų amžiaus, gyve
no Nevark, N. J. Vlado Saunoros,
gyveno Chicagoj ir dėdės Petro Vit
kausko. Jų pačių ar žinančiujų mel
džiu atsišaukti.
(30)
Elzbieta Gudauskaitė,
Litovskaja ženskaja gimnazija,
Nikolajevskaja ulica No. 13,
Gorod Tambov,
RUSSIA.
Pajieškau Antano Antanaučiaus,
Kauno gub, Panevėžio pav, Mal
dučių valsč-, Pusalato Valkūnų sodos.
Taipgi Anelės Cencaičios, Pumpėnų
valsčiaus, Talačkonių kaimo, Konst
Samulaičios, Smilgių valsčiaus. Mel
džiu atsišaukti, yra svarbus reikalas.
Kaziunė Butkaitė,
(30)
54 Washington st, Cambridge, Mass.

Pajieškau Onos ir Magdalenos Masaičiutės, pirmiau gyveno kur apie
Pittsburg, Pa. Vilkaviškio valsčiaus,
Gižų kaimo, Suvalkų gub. ir Jurgio
Lukšio, Lankeliškių kaimo. Kas ži
no apie juos malonėkit pranešti.
Kazimieras Sarpalis,
(31)
363 Millbury st,
Warcester, Mass

Pajieškau brolio J. Gurklio, Kauno
gub, Vilkmergės pav., Kupiškio vals,
Didžprudžių sodžiaus, gyveno Seattle,
Wash.
F. Gurklis,
4 Siegel st,
Worcester, Mass
Pajieškau sesers Juzės Antašaičiutės ir pusbrolių Jono ir Leono Navic
kų, Kauno gub, Šiaulių pav. Lūkės
parap, gyveno Philadelphijoj.
Viktorija Antašaičiutė,
(30)
1246 Indiana avė.,
Toledo, Ohio.

Pajieškau draugo Jono Lalio, Kau
no gub, Šiaulių pav. Kruopių para
pijos, Gembučių kaimo. Meldžiu atsiškuati, ar kas žino pranešti.
Dominikas Maliorius,
3212 S. Wallace st, Chicago, III.

Pajieškau pusseserės Elzbietos Kazlauskiutės, Suvalkų gub, Kalvari
jos pav, Krosnos parap, Naujavalakių kaimo. Taipgi Broncės Lugauskiutės. Gudelių parap. Beržinių kai
mo.
Antanas Milius,
665 Mack avė,
Detroit, Mich.

Pajieškau savo pačios Kleopės Ma-1
zrimaitės-Mazrimienės, kuri birželio I
28 prasišalino nuo manęs, padaryda .
ma man skriaudą. Su ja prasišalino
ir P. Kazlauskas, vidutinio ūgio, ant
nosies randas, juodais plaukais. Pa
eina iš Kauno gub, Telšių pav, iš
Notėnų. Mazrimienė tokio pat ūgio,
tamsiais plaukais, 25 metų senumo.
Kas apie juos praneš, tam duosiu
5 dolerius.
(30)
D. Mazrimaitis,
29 Hudson avė,
Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo Miko činkos.
Kauno gub, Telšių pav, Varnių vals,
Užvenčio parap, Domeikių kaimo.
Turiu svarbų reiaklą.
A. Aleksandravičia.
695 Mack avė,
Detroit, Mich.
Pajieškau pusbrolio Dominiko ir
pusseserių Uršulės ir Onos Liutkevi
čių, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.
Gižų valsčiaus. Kiršų kaimo.
Juozas Taukevičius,
(28)
44 Cardoni avė,
Detroit Mich.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA ŠTOKAS! Puikus
f rūktų, saldainių, cigarų, cigaretų,
tabako, aiskrymo ir sodos storas par
siduoda pigiai. Biznis gerai išdirb
tas, puikioj tirštai lietuvių apgyven
to) vietoj. Reikalinga įmokėti tik
300 dolerių, o likusius išmokėti dali
mis.
Priežastis pardavimo ta, kad
kitame mieste turiu storą, o vienam
du valdyti sunku.
(30)
P. VAREIKA,
317 W. Broadway. So. Boston, Mass.
PARSIDUODA KARMA. 56 akrai
žemės su visom triobomis — stuba,
tvartais ir kluonu; vežimas, naujos
darbinės rogės, 1 arklys, karvė ir vi
sais reikalingais gyvenimui daiktais.
Karma šalę didelės upės, taipgi per
kirsta mažu upeliu. Naujai aptver
ta. Parsiduoda už 500 dolerių. Pla
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu:
M r. P. Talavinski,
(29)
St. Soustin Sta. Que, Lake Superior,
CANADA.

Pajieškau pusbrolio Jono Melvydo,
PARSIDUODA ”DRY GOODS”
Kauno gub, Zarasų pav. Panemunės
KRAUTUVE,
parap, Stenanų sodžiaus, gyveno
išdirbta ir geroje vietoje ir
Lawrence, Mass. Meldžiu atsišaukti. likvieta
viena tokia krautuvė yra tarp
J. Kisielius.
(28) tūkstančio
lietuvių ir kelių šimtą
BOK 208,
Roebling, N. J. amerikonų.
Parsiduoda todėl kad sa
vininkas turi biznį kitam mieste. Pla
Pajieškau Zigmo Raulinaičio, Vil tesnių
žinių klauskite.
(30)
niaus gub, Nemajūnų parap, JundieADOLF KVETKOUSKI
liškių kaimo. Turiu svarbų reikalą, P. O. Box.
Poųuonock, Coaa.
meldžiu atsišaukti.
A. Genevičius,
CAL.
86 Le Grand st, North Detroit Mich. SAN FRANCISCO,
BALIUS! BALIUS!
Pirmą sykį San Francisco lietuviai
Pajieškau pusbrolio Adolpo Spiri - turės savo balių, kurį rengia S.LA.
kaičio, pirmiaus gyveno Worcester, 106 kuopa, Subatoj, 29 d. Liepos-Jely,
Mass, girdėjau išvažiavo į Chicagą. Brewery Workers Hali, 177 Capp st,
Stanislovas Spirikaitis,
(28) tarp 16 ir 17 gatvių, netoli nuo Mis49l*» Elsworth st, Worcester, Mass. sion gatvės.
Unijos muzika. įžanga vyrams 35c.
Pajieškau draugo Mateušo Lugau- Moterims 25c.
sko, Suvalkų gub, Mariampolės pav.
Prasidės nuo 8 vaT vakare.
Gudelių parap, Berzunų kaimo, turiu
Kviečia visus KOMITETAS.
svarbų reikalą. Už pranešimą ski
riu už 1 doL vertės knygų dovanų.
A. Milius,
695 Mack avė.
Detroit Mich.
REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi
Pajieškau Veronikos Žyirblaičiukės gerai? Jei ne, mokykis siut čeveryKauno gub, Vilkmergės pav, Vidikių kus. Mes išmokiname vyrus ir mo
parap. Aš esu tos pačios apielinkės teriškės amato per vieną iki šešių
tik Deltuvos parapijos.
sąvaičių laiko. Sekančias darbo rųšis
Adomas Aciunas,
išmokiname už sekančią užmokestį:
19 Franklin st,
Saymour, Conn.
’Tnition Cutting” už $25.00; ”Upper Stitching” už $5.00, $10.00 ir
Pajieškau Petro Kelpalo, sykiu gy- $15.00; ”Vamping Course” už $25.00;
venova Pittsburge. Turiu reikalą 'ir ”McKay stitching” už $35.00; ”Hand
meldžiu atsišaukti. ,
lasting and Pulling” už $15.00;
Frank Manelis,
”Edge Trimming” už $25.00; ”Edge
101 Rauber st,
Rochester, N.Y. Setting” už $20.00.
Lynu Shoemaking School,
702 Washington st.,
Lynn, Mass.

Mokinkis Amato!

APSIVEDIMAL

LIETUVIŲ KOUONUA

Pajieškau apsivedimui merginos^
arba našlės, ne senesnės 25 metų. Aš
Geriausi žmonės gyvena apielinkėj
esu 30 m. Su pirmu laišku meldžiu Showsheen River ir Silver Lake.
prisiųst paveikslą. Platesnes žinias
Pušinai, sveikiausia gyvenimui vie
suteiksiu per laišką.
(28) ta — pasiirstymas, žuvavimas, ūki
Petras Petrauskas,
ninkavimas čia, tai tikras smagumaa.
1302 So. Main st,
Rockford, III.
Mes da turime keliatą lotų po 65
dol. iki 75 dol. už vieną, įmokant lt
Pajieškau apsivedimui merginos dolerių.
ar našlės nuo 40 iki 50, metų amžiaus,
Rašyk tuojaus ir musų atstovas a£»
laisvų pažiūrų, mylinčios gražų gy silankys, arba pats atsilankyk musų
venimą. Aš esu 50 metų. Meldžiu ofisą n.
atsišaukti.
(28)
Eąuitable investment Co.
Frank Jurkus,
88 Tremont st.. (rooms 722—3)
1811 Peoria Road,
Springfield, III.
Boston, Maaa
Phone Main 1425.
Pajieškau apsivedimui merginos
arba jaunos našlės-bevaikės, laisvų
pažiūrų, mylinčios blaivą gražų gy
venimą, mokančios rašyt ir skaityt.
Aš esu 28 metų.
Su pirmu laišku
prašau paveikslo.
(28)
John Serbent
BOK 255,
Girardville, Pa.

Aš Altu fosttvda, pran
ta visai publikai akyse.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės
merginos nuo 20 iki 26 metų amžiaus.
Aš esu 26 metų.
Platesnias žinias
suteiksiu per laišką. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųst paveikslą.
Jonas Valiulis,
462 Jenne st,
Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos,
arba našlės nuo 27 iki 30 metų am
žiaus, sutinkančios imti civilišką šliu
bą. Aš turiu savo stubas. Geisti
na butų, kad mergina turėtų bent
2 šimtu dolerių.
Petras Petruševičius,
Frackville, Pa.
Pajieškau apsivedimui merginos,
nuo 19 iki 24 metų amžiaus, aš esu
24 metų, turiu gerą amatą. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Su
pirmu laišku meldžiu paveikslo.
K. Paereliksis,
(30)
904 Park st,
Kenosha, Wis.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI DARBININKAI.
Praktika nereikalinga, geriems dar
bininkams darbas ant visados (strei
ko čia nėra). Kreipkitės šiuo adre
su:
Riverside Botler Works,
491 Main st,
Cambridge, Mass.
REIKALINGAS KEPĖJAS prie
"Donacų” (Doughnuts), pati rymas
nereikalaujamas; geras darbas ge
ram vyrui. Atsisaukt pas
Mr. Gcerdnes Merry’s Bakery,
39 Prince st,
Boston. Mass.
REIKALINGAS SIUVĖJAS, blai
vus ir teisingas žmogus, kuris galė
tų būti pirma ranka po savininko.
Darbas užtikrintas, mokestis gera.
Atsišaukite.
(29)
M. J. POWELL (Povilaitis)
350 Water st,
Fitchburg, Pa.

Nūs. Legal Assaciatieu
(Mass. Teisių Draugija)

262 WuUagtH Street,
Bestu, Mus. Krau 91-92
Specialistai šeimyniškuose
nesutikimuose; patarimai dy
kai, ypatiskai arba per laiš
kus; jokios publikacijos ne
bus, viskas palaikoma pas
laptyje; patariame bankrutijimų reikaluose, kaslink pa
laikų, testamentų, sužeidi
mų arba nuosavybės reika
luose; užvedame provas ir
apginame teismuose su pa
galba savo advokatų; kolektuojame bilas, nieko nerokuojame, jei nepasekmingi.
Ateikite ir pasitarkite.
(23)

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris.
Ak
per praeitus 4 metus buvau vos tik
gyva. Ai kentėjau nuo nevirinima
pilvo ir dispepsijos. Mažai togaiėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rtžiinaa*
gurgimas vidurių. Diegliai suimta
vo po krutinę, šonuose ir strėnose
Niekus aš negavau pagalbos dei am
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina 31JM.
Galima gauti geresniuose saliunoooe
ir aptiekose, o kur negalima gauti,
kreipkis pas:
(?)
SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokiu Mogumu.
1709 S. Halsted SU Tel. Canal 6417.
P. J. BALTRENAS, PreL
Chicago, I1L
šitą apgarsinimą turėtų perska^
tyt kiekvienas, išsikirpt ir p--j***
sau arba savo draugui.

^AR ŽINAI
Kur Kare?
Atsiųsk 19 centų markėmis, tai
gausi du pienu, vieną didelį, an
trą mažesnį, kuriuose* parodyta
visos vietos kur dabar eina vai
nos (karės), karalių ir vadovų
paveikslai, kas kiek turi karei
vių, kiek laivų, kiek žmonių ir
taip toliau.
(28)
Adresuok:

Gagel Nap Serrice Ca.
11NIIHE Mt
ji

Imklyi, I. Y.

*
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su teisybe pereisi visų svie- algas ir savo keliu ima da NORĖDAMI GERIAUSIO TAVORO
’ 1 ‘ i už šliubą, po
tą ir niekur neprapulsi, ale po 25 dolerius
KOKS YRA PADARYTAS
taip visai nėra. Pradėk tei- 40 dolerių už; palaidojimų,
kreipkitės pas
(30) |
KIEKVIENAM
gyvena
kaip
milijonieriai,
o
sybę kalbėt, tai ir kunigas
RAM1LBDRG
&
CONf
AKY
j
Už išdalinimą mus apgarsini
tuoj užpyksta. Ale as jau iš to atsiranda tokie Macomų. Mes prisiusime jums ap
garsinimus visai dykai ir užmo
tokio noturo, kad rėžiu tei chai, Šmitai, Jaždžewskiai, 7 ESSEX ST, BOSTON.
kėsime po 50c. už kiekvieną par
sybę kožnam į akis, o ar tas Šlamai ir kiti. Ir jeigu laik Specijališkas pasiūlymas
duotą jūsų draugams, pažįstamies arba bile kam.
Išdalyk
kam patinka, ar ne — ai raštis apie ' tai parašo, tai
dėl 4 Liepos-July:
10 apgarsinimų ant dienos j at
>
jis
parašo
tik
teisybę,
o
ne
don kėr!
liekamą nuo darbo laiką ir už
1 kvorta Whiske.v ............... $1.00
dirbk $20.00.
šmeižimų.
”
Šitokį
pamoks

1
kvorta
Gin
.....................
$1.00
— Gud boi, Džiodž! — sa
Atsišaukit pas
lų aš išrėžiau kunigui Kiau- 1 butelis Brandv .......... u.. $1.00
kau
aš
jam.
—
Ale
paaiš

1 kvorta Sherryar Port.......... 50
v
liasnukiui. Jis baisiai ant 3 kvortos Ale....................................... 40I
Intemational Novelty
kink, kaip gi ten buvo?
manęs už tai užpyko ir nuo
Company,
Viską tik už $2.95.
— Ogi ve kaip buvo — to laiko vadina mane "cicilii pradeda mano kūmas. — ku” ir "bedieviu,” nors aš Musų Baras: 47 Essex Str. 1154 Lincoln Avė, Utie*. N. Y. Pirkit "Keleivio” spaudos knygas, nes dabar jos nupigintos.
Aną vakarą užėjo pas mane jokiu bedieviu nebuvau ir
eidžentas ir sako, užsirašyk nesu. Aš esu žmogus kaip
laikraštį. Nereikia, sakau, ir visi, dirbu sau garbarnėj
ba priguliu prie švento Juo ir pakol sveikas esu, nieke
zapo susaidės ir gaunu lio malonės neprašau. Aš
Vyrai ir leidės,
"Darbininką.” Tai nieko, mėgstu laikraščius, mėgstu
Visi šarap!
sako, gali da užsirašyt ir ki žinoti ką rašo kunigai, so
MISTER DŽIAN BAMBA tą kokį. Jis man pasiūlė cialistai ir bedieviai. Ret
IR PAGELBEKITE MUMS SUNKIAM DARBE!
Turi balsą. "Keleivį” ir sako, kad tai pi- karčiais gi mėgstu susieiti
Cibulizuotas svietas turi giausis ir griausis laikraš su draugais ir pasilinksmin
si
VERTES GER0 turinio knygų, atiduodame
jau tokį paretką, kad jeigu tis. Sako, vėyk alaus gerk ti.
po
stiklą
mažiau
ant
sąvaipakviesi savo frentus į sve
— Gud boi ’ — vėl visi su - r
čius, tai paskui turi nueiti tės, o užsirašyk tą laikraš šukom ir išsigėrėm bavars- 4- Prisiėjo taip, kad "Keleivį” reikia perkraustyt į naujų vietų, kas padaro daug iškaščių, todėl nutariu kiek
Kad nereikėtų_ tiek daug
jų_ perkraustymų,
mes_ ___________
norim- parduot_
- - galima
__ __pamažint savo knygų
_
_ sandėlį.
_
_ mokėt už _
_
pats pas juos, kad viską at- tį. Pamislinau sau, kad jis ko.
į
jas
kad
ir
be
pelno,
t.
y.
maždaug
už
tiek,
kiek
prekiavo
jų
padarymas.
$150
vertės
knygų
atiduosim
už $1.00* J
valgius ir atgėrus ką jie pas teisybę sako — ėmiau ir už-' Dac oi.
į Pinigus galite siųst paprastame laiške, įdėdami popierinį dolerį ir užrašydami aiškiai ”Keleivio
‘
” _
ir ___
savo
tave suėdė ir išgėrė, ba ki sirašiau. Bet žiūrėk, kaip i
Jurs truli,
Hadresą.
Kas
prikalbins
"Keleiviui
”
naujų
skaitytojų
ant
metų,
gali
pasirinkti
dovanų
už
25c.
knygų
iš
šio
taip nebūtų ant svieto jo pasitaikė: atėjo pirmas nu-j
Mr. Džian Bamba. surašo. Kas užrašys du skaitytoju, tas gali pasirinkt už 50c. knygų, čia paduodame knygų surašą, iš kurio
kios rokundos, o dabar vis meris "Keleivio” ir tą patį
galit pasirinkti už $1.50 vertės, o gausite jas tik už $1.00.-----------------------—vakarą ateina kun. Kiaulia
kas yra skvėr biznis.
h«
K27 Musų Padėjimas.
K15 Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo
Alkoholis
ir
Kūdikiai
arba
kaip
atsiliepia
Įdomus pavyzdžiai
Taigi sulaukęs Fordžiula- snukis rinkti mokesčių ant
Sau Žemę. Labai žingeidus senovės
ant vaikų vartojimas tėvų svaiginan
iš dabartinio darbininkų padėjimo.
jaus aladei nuėjau pas savo bažnyčios. Pamatė "Kelei F. P. — Tarpe žodžių ’ so- h
filozofų daleidimai apie žemės išvaiz
čių gėrimų. Kas yra arba tikisi kada
Parašė Antonovas. So. Boston, Mass.,
dą. Pagal daugelį autorių parašė
nors būti kūdikių tėvais, būtinai tu
1909 m., pusi. 40........................................ i0c
kurną Krapštanosį, ba ant vį" ir tuoj ant manęs užsi icialis” ir "sociališkas” skirIksas. Antra knygutės dalis yra:
rėtų perskaityti šitą knygutę. Pagal
K28 Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
seventyndžiun tas sanava- puolė, kam aš tokį laikraš-J tumas tik rašymo formoj, H
"Išvirkščias Mokslas arba Kaip Atsi
d-rą Holitzer, sutaisė Barabošius. So.
Veikalas perstoto nužudymą caro Ale
ganas buvo mano auzoj su tį skaitau. Kodėl, klausiu prasmėje nėra jokio skirtu
10c
rado Kalbos." Prie K. Būgos "AistišBoston,
Mass.,
1911
m.,
pusi.
23
..
ksandro
II. Labai puikus ir nesunkiai
aš,
ar
jis
negeras?
Ne,
sa

I
savo boba ir visom beibėm,
ki Studijai," parašė Z. Aleksa. So. Bo
mo.
Socialis
reiškia
drau

!
Amerikoniškos
Vestuvės.
Dviejų
aktų
scenoj
perstatomas
veikalas. Išviso
K2
suvalgė visą šolderį ir išgė ko, jį leidžia socialistai, jie gijinis, sociališkas irgi tas
ston, Mass., 1913 .m., pusi. 40 .......... 10c
komedija, pajuokianti lietuvių vestu
reikalaujamos tik 28 ypatos. So. Bos
griauja tikėjimą, jie ant ku
rė kvortą rai viskės.
K17 Kodėl Aš Netikiu į Dievą7 arba Tikėji
ves. Juokinga ir lengva perstatymui
ton. Mass, 1913 m, pusi. 61................. 25c
pat. Tik žodis socialis rašo
mo Kritika. Knygutė pilna aiškių ir
Parašė Iksas.
So. Boston, Mass.,
Kokį mes turėjom gud nigų rašo. Kunigėli, sakau, ma originalėj jo formoj, t.
K29 ”O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. Vieno
protingų nurodymų, paremtų faktais.
1912 m., pusi. 24. ................................... 10c
taim. tai sakau jums šiur, aš nesuprantu, kaip čia da y. latiniškoj.
akto farsas, labai juokingas ir geras
Lietuviai iš
Kiekvienas geras katalikas ir laisva
:
Amerikos
Macochas.
Kaip
katalikų
ku

K3
bar
išeina:
aną
nedėldienį
perstatymui. Parašė Feldman. Vertė
kad lietuvių načalstva pas
kart tą žodį rašė savaip, t.
manis privalo ją perskaityti. Para
nigas Hans Schmidt papiovė merginą
J. Uktvėris. So. Boston, Mass, 1913 m.
šventą tėvą negalėjo geres tamsta per pamokslą sakei, y. sociališkas, bet musų ra
šė Iksas. Antra, pataisyta ir padidin
Oną Aumuller. Su paveikslais. So.
pusi. 29....................................................... 15c
nio turėt. Ai beč jur laif! jog tikėjimas yra pastaty šomosios kalbos gerintojai
ta laida. So. Boston, Mass., 1915 m.,
Boston, Mass., 1915 m., pusi. 16 . — 10c
K30 Paparčio žiedas ir keturios kitos apysa
pus.. 64.
20c
O kiek buvo fonių, tai Džian tas ant tokios tvirtos uolos, "tarptautinius” žodžiu pra
K4 Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa
kos: 1) Neužsitikintis Vyras; 2) žy
kad
ir
visa
peklos
galybė
jo
44
geriausių
Jovaro
dainų.
Jos
tinka
KIS
Kunigų
Celibatas.
Išaiškinta
kunigų
Bambos saliune ir alaus
dinti
Giria; 3) Klaida; 4) Korekta.
dėjo rašyt originalėj jų for
deklamacijoms ir dainavimui, kaip na
bepatystės istorija, pasekmės ir jų do
tiek nėra. Nuo tų fonių aš nesugriaus, o dabar jau sa moj pirmiausiai "Aušrinėj,"
Jose nurodoma kaip žmonės paikai ti
mie, taip ir susirinkimuose. Pusi. 32 15c
riškas nupuolimas. Šią knygą turėtų
ki į visokius prietarus, burtus ir t-t.
net marmatizmą gavau, ar kai, kad ir socialistai gali jį vėliaus tatai pasekė ir visi
perskaityt kiekvienas vyras, tėvas ir
!
Anarchizmas.
Pagal
Proudhono
moks

K5
Antra laida. So. Boston, Mass. 1916 m. 15c
sugriauti.
Tai
man
išrodo,
kitaip kaip ten tą kvarabą
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
musų laikraščiai ir rašyto
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, vertė
K31 Per Skylę ir Panelė šven. Sasnavoj. Dvi
kad
socialistų
mokslas
yra
iš geografijos vadina. Ir
teris, dukteris ir mylimosios nepapul
5
Briedžių Karaliukas. South Boston,
jai.
juokingos ir pamokinančios apysakos
tų į tokią kunigų globą. Parašė kun.
visas fones darė mano kū daug tvirtesnis, negu musų
Mass., 1912 m., pusi. 29....................... 10c
iš žmonių gyvenimo. Parašė A. AntoPaul
Palosky.
—
Kadangi
tikėjimas. Abudu šitie tam
Geo. Townsend Fox, D. D., sulietuvi
K6I Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą.
mas.
nov. So. Boston, Mass, 1912 m.......... 10c
no Ferdinand de Samogitia, So. Bos
(Why I am an Agnostic?). Parašė
— Sei, Džiodž — sakau aš stos tvirtinimai negali būt "Keleivyje" jau buvo rašy
K32 Popas ir Velnias ir tris kiti indomųs
ton, Mass., 1916 m., pusi. 50.................. 25c
Robert G. Ingersoll, garsiausias pa
pasakojimai: 1) žinia iš tolimos šalies;
jaum. — Iškada, kad tu dir teisingi, nes jie vienas ki ta apie užmušimą ant gele
saulyje kalbėtojas ir Biblijos prietarų
K19 Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
2) Jis sugrįžo; 3) Adomas ir Jieva.
bi garbarnėj tokį dortiną tam priešingas. Taigi, sa žinkelio dviejų lietuvių, tai
naikintojas. Jo raštai yra tikru per
geidi knygutė iš politiškai-ekonomiško
jūsų
korespondencijos
nedė

Pilna juokų ir ašarų.
So. Boston,
džiabą. Iš tavęs butų loje- kau, gal tėvelis man paaiš
lu progresyviškosios literatūros: aiš
klausimo, kurią turėtų kiekvienas pro
Mass,
1913
m,
pus).
47
.........................
sime.
10c
kus, neužgaunanti ir liogiški. Nė vie
taujantis darbininkas perskaityti. Pa
ris laik hel. Ai beč jur laif! kintum, ar tamsta melavai
K33
Salomėja,
Herodienės
Duktė.
Drama
”KeL” Skaitytojui.— Ži
nas apšviestesnis lietuvis neturėtų būti
gal K. Kautskį, parašė Z. Aleksa. So.
tuomet, kada sakei, kad mu
O jis man sako:
viename akte, parašyta garsaus anglų
be
Ingersollio
raštų.
(Visus
geriausius
Boston, Mass., 1914 m., pusi. 28.......... 10c
nutė
apie
pavogimą
"žmoge

raštininko Oscar Wilde. Vertė Ne
— Nevermai, kokį džiabą sų tikėjimas yra nesugriauto genijaus raštus su laiku išleis "Ke
K20 Kur Musų Bočiai Gyveno? arba tirinėgeistinas.
Labai žingeidi ir kiekvie
aš kypinu. Iš to da neišei jamas, ar gal dabar tamsta liui 1,300 dolerių” labai ne
leivis.”) Vertė į lietuvių kalbą Ferdijimas, kur buvo pirmutinė žmonių lop
aiški.
Nežinia
kas
nuo
ko
nam
vertėtų
perskaityt. So. Boston,
meluoji,
kuomet
sakai,
kad
nand de Samogitia. So. Boston, Mass.
na, kad aš turiu būt sili.
šinė. Knyga labai naudinga, pamoki
Mass, 1915 m, pusi. 59...................... 25c
pavogė.
Pagalios,
tai
poli

socailistai
jį
griauja?
Bet
25c
1915
m.,
pusi.
72
..................................
Kartais ir didžiausis lojaris
nanti ir puikiai atspausdinta. Parašė
K34 Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė la
K7 Byla Detroito Katalikų su Socialistais.
Z. Aleksa, kuris daug darbo pašventė
gali būt kreizi, o prastas lei- musų klebonas nieko neat cijos reikalas.
bai gražių eilių ir dainų. Daug gra
Pirmą kartą katalikai užpuola sociali
Eks-Klierikui.— Ar nega
tirinėjimams lietuvių praeities. So.
berys kartais gali ir kunigą sakė, tik sukeikė ir trenkęs
žių, spalvuotų paveikslų. Popiera ge
stus 31 d. gruodžio, 1911. Antrą kartą
Boston, Mass., 1912 m., pusi. 76 .... :25c
durimis išėjo. Ant rytojau lėtum tamsta rašinėti įdo
ra
ir spauda graži.
Parašė J. B.
sukritikuoti.
jie užpuola socialistus 31 gruodžio,
K21 Legaiiški žmogžudžiai. Trijų aktų tra
mesnių žinių iš tautiškos
vėl
atėjo
ir
vėl
pradėjo
sa

Smelstorius. So. Boston, Mass. 1913
1913
m.
Šioj
knygutėj
ištisai
telpa
* — Tai šiur, kad taip!—
gedija, paimta iš revoliucijos laikų.
gatvės Chicagoje? Šitos bu
m, 221 pusi. Popieriaus apdarais.. 75c
teismų rekordai ir prirodymai, kokių
Iš lenkiškos kalbos vertė J. Uktvėris.
patvirtino visa kumpanija. kyt, kad aš "Keleivio" ne vo perdaug smulkios ir ne
Gražiais audimo apdarais.
$1.00
begėdysčių katalikai dasileidžia kovoj
skaityčiau,
nes
tai
esąs
be

So. Boston Mass., 1912 m., pusi. 31. 10c
Prisipylėm stiklus ir išgė
K35
Socializmas
ir
Religija.
Labai
žingeidi
su
socialistais.
Su
paveikslais.
So.
aiškios.
K22 Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Ran
rėm ką "Dievas davė, o pas dieviškas laikraštis ir kuni
knyga šiame opiame klausime. Ją tu
Boston, Mass., 1914 m., pusi. 61__ _ 25c
A. Juodžiukynui.— Jei
kius reikalingiausių žodžių ir pasikal
gus
šmeižia.
Bet
aš
buvau
rėtų perskaityti kiekvienas katalikas
kui vėl pradėjom fones da
;
Davatkų
Gadzinkos
ir
kitos
linksmos
K8
bėjimų. ši knyga sutaisyta taip leng
kompanijai reikalingi darbi
jau
jį
perskaitęs
ir
atsa

ir
socialistas. Pagal E. Vanderveldę,
dainos. Apart juokingų "Davatkų Garyt. Buvo linksma, ba buvo
vai ir suprantamai, kad kiekvienas ga
ninkai, te paskelbia. Skelbt,
kiau:
"Atleisk,
kunigėli,
bet
vertė
Vardunas. So. Boston, Mass,
dzinkų” telpa 30 įvairių juokingų dai
li greitai išmokt kalbėt angliškai. Jo
nais kumpanija. Buvo vy
kad darbininkai važiuotų ir
1915
m,
pusi. 24...................................... 10c
tamsta
kalbi
neteisybę.
Štai
nų, eilių, parodijų, etc. Daugelis iš
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čiell
rų, leidžiu ir boisų. Buvo
gaus
darbą,
kas
užtkma,
K36
Stabmeldiška
Lietuva iš Artimos Pra
dainų
tinka
juokingoms
deklamaci

sakiniai, pasikalbėjimai darbo jiešDžiova Visgirtas su savo turiu 'Keleivį’ rankoje, per kad jie neapsivils? Nedėsi
eities.
Knygutės
įtalpa susideda iš se
joms.
šešta
pagerinta
laida.
So.
Bo

kant, važiuojant kur nors, nuėjus krauboba, Frenkis su boba, Ča- skaičiau jį visą, bet nieko me.
kančių
dalių:
1)
Giria ir moterų vo
ston, Mass., 1912 m, pusi. 48 ........... 10c
tuvėn, pas daktarą, pas barzdaskutį,
gimas; 2) Lietuvos moterų ir vyriškių
•
Delko
žmogui
Reikia
Gert
ir
Valgyt.
K9
lis Dešrauskas su boba ir bedieviško jame nėra. Aš
pas
kriaučių,
ir
t-t.
Su
fonetiškų
išta

K. Judickui.— Skelbti vie
šventės; 3) Lietuviai lieka velniais;
Įdomus, moksliškas raštelis. Pagal
rimu ir gramatika. Antra padidinta
Styvas su švagerka, o Pyte- radau jame daug gerų ži šai, kad tas katalikas yra
4)
Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė
nių
ir pamokinančių straip
A. Bernsteiną, parašė Dr. A. G-mus.
ir pagerinta laida. Sutaisė St. Mirienė buvo viena, ba jo6 vy
vagis,
negalima,
nes
tas
Z.
Aleksa.
So. Boston, Mass, 1912 m,
So.
Boston,
Mass.,
1914
m.,
pusi.
40
..
15c
chelsonas. So. Boston, Mass., 1915 m„
ras valuk kokios ten rokun snių. Kunigų jis irgi ne- priešinga įstatymams. Jei K10i Dievo žmogus. Labai puiki apysaka iš
pusi.
32.
..................................................
10c
pusi. 95....................................................... 25c
K37 Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
dos nenorėjo ateiti. Baigali šmeižia, tik nupeikia nege gu jisai jus nuskriaudė, pradarbininkų gyvenimo.
Pagal M-rs,
K23
Lietuvių
šeimynų
Istorija
Juškevičiaus
rus jų darbelius. Už tai ne
Liaukime rūkę! Pagal A. Apolovą ir
parašė J. G—žis. So. Boston, Mass.,
ta Pytrienė tai smat leidė!
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
neškit policijai, policija jo
reikia
pykti
ant
laikraščio,
daugelį
iš gyvenimo patarimų para
15c
1908 m., pusi. 64......................................
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityk ši
Linksma, pilna fonių, feisas
jieškos.
šė
K.
Stiklelis.
So. Boston, Mas6,
bet
geriau
patiems
pasitai

Keturių veiksmų drama,
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad musų
Kll Du Broliu.
raudonas; tai ji tave pakiki1909
m,
pusi.
63
......................................
20c
Iš Kanados ir viskas.—
syti:
neimt
taip
brangiai
iš
protėviai žmonas sau vogdavo, paskui
penkiuose atidengimuose, iš lietuvių
na, tai pakutena, tai kito
K38
žemė
ir
Žmogus.
Labai
įdomi
ir
pamo

Rašant
knygą,
visų
pirmiau

pirkdavo,
motinos
savo
dukteris
par

ateivių gyvenimo Amerikoje. Sutaisė
kius šposus daro. Ot, misli- biednų žmonių už šliubus, sia reikia žinoti apie ką ra
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
duodavo ir t.t. Dasižinosi, kad vyrai
J.-J. Zolp. Ketvirtos veiksmas skolin
už
krikštą,
nekrauti
tūks

žmogus gyveno žiloje senovėj kaip
nu sau, kad žmogus butum
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis
tas iš Aleksandro Bisono. So. Boston,
šyt; paskui reikia surinkti
tančių
į
bankus,
bet
gyven

jis
kovojo su gamta ir kaip civilizavovyrus. Labai užimanti ir pamokinan
neženotas, tai turėtum gud
Mass., 1916 m., ....................................... 20c
medega, o surinkus ją su K12! Džian
si.
Daugelis paveikslų įvairių rasių
ti
taip
kaip
Kristus
gyveno.
ti knyga. Su paveikslais. Parašė Z.
Bambos Spyčiai, ir kitos fones.
taims! Ale dabar negali, ba
ir
žmonių,
vyrų ir moterų. Pagal E.
tvarkyti, padalyti į skyrius,
Dabargi
musų
dvasiški
tė

Aleksa.
So.
Boston,
Mass.,
1911
m.,
Daugiau juokų, negu saliune alaus,
boba sėdi prie tavęs ir vačiRėkliu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
35c
pritaikyt
tinkamą
antgalvį,
pusi.
118.
Popieriniais
apdarais
šioje
knygoje
telpa
net
72
"Džian
laiko
klebonijose
na; kur tik žmogus eini, te veliai
Mass, 1912 m, pusi. 63. .................. 25c
Drūtuose audeklo apdaruose .............. 50c
Bambos spyčiai," eilės, pasikalbėjimai,
jaunas
mergas,
ima
dideles ir tuomet rašyt.
nai ir boba paskui tavęs į
K39
Žingsnis
Prie šviesos. Vieno akto vaiz
humoristiški straipsniukai ir juokai.
K24 Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
delis
ir
monologas Našlaitė. Parašė
kotą įsikabinus runija. Ir
Antra pagerinta laida.
So. Boston,
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. An
K.
S.
Lietuvaitė.
So. Boston, Mass,
Mass., 1915 m., pusi. 128...................... 25c
tra, peržiūrėta ir pagerinta laida. So.
tai kuo toliau, tuo aršiau ji
1914
m,
pusi.
23
.....................................
10c
Eilės
ir
Straipsniai.
Rankius
naujausių
K13
Boston, Mass., 1915 m, pusL 24.......... 10c
prie tavęs kimba. Vakar
eilių ir pamokinančių straipsnių, šioj
K40
Žmogaus
Išsivystymas.
Svarbi
moksliš

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
K25 Materialistiškas Istorijos Supratimas.
mano Keidė sakė, kad ji kyJeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę
oj®;
knygoj telpa 23 gražios eilės, daugy
ka knyga. Moksliškai prirodoma, kaip
Lapeliai iš proletariškosios filozifijos.
pins prie manęs taip iki rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONlKy
bė straipsnių, juokų,
etc. Puikiai
ir iš kur atsirado ant žemės žmogus.
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulije
SKRIPKŲ, HRIUBV, ir daugybe kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRUsmerties.
iliustruota. Dalis knygos perspaus
Nekurie sako, kad jis išsivystė iš bež
MENTU, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk
dinta iš "Keleivio" Kalendoriaus 1913
džionės. Bet iš kur atsirado beždžio
kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktms.
šitą knygelę. Kalba labai lengva.
Na, ale palikim tą biznį koj
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
m. So. Boston, Mass., 1914 m., pusi 95. 25c
nė? Yra tai klausimai, kuriuos aiš
Knyga protaujantiems darbininkams
autsaid, ba ant Fordžiula- 5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio teroro pas
kiai ir nuosekliai išriša ši knyga. Kny
"Jaunystės
Karštis.
”
Vienaveiksmė
koK14
neapkainuojama. Medega imta iš Greijaus kalbėti apie tokį štofą tikrą lietuvį, o gausite teisingus terorus. Agentams parduodu pigiau.
ga atspausdinta ant gražios popieros,
medija-farsas.
Parašė
K.
S.
Karpovilicho. Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Rašykit tokį adresą:
neišpuola. Yra kitokio biz
kalba lengva, su daugeliu paveikslų.
čius, ir Susižiedavimas Pagal Sutar
Mass., 1913 m., pusi. 80 ....................... 20c
Pagal Boelsche, Errhenius ir kitus,
gr^Syn, n. y.
ties. N. V. Koneckio dialogas, vertė
nio.
K26 Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
sutaisė
SL Miehelsonas. So. Boston,
špižas. Labai užimanti, meiliška ko
goje telpa daugybė naujų, labai gra
Norėjosi man žinot, už ką
Mass,
1913
m, pusi. 128 .................. 35c
medija ir perstatymui tinkamas dialo
žių ir juokingų monologų ir deklama
kunigas Kiauliasnukis taip
Drūtuose
audeklo
apdaruose .............. 50c
gas. So. Boston, Mass., 1916 m. .... 10c
cijų. Visokios temos: darbininkiškos,
užpyko ant Krapštanosio,
K41
Žmonių
Skerdykla
arba
Karės Baiseny
revoliucijonieriškos,
tautiškos,
humoris
K16 Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu?
todėl ir paklausiau:
bės. Labai žingeidi ir lengvai skaito
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
Aiškiai išguldyti pilietystės įstatymai
— Sei, Ddžiodž, už ką
ma knyga.
Sulyg W. Lamszus’o
bios, visos geros. Tinka visokiems apsu reikalingais klausimais ir atsaky
"Menschenschlachthaus,
” parašė NeVaikščiojimas,
baliams,
koncertams
musų ščėslyvos smerties sumais
lietuvių
ir
anglų
kalbose.
Antra
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRUKUS RUBUS. Taipgi
Geistinas. So. Boston, Mass, 1914 a.
ir Lt. Antra pagerinta laida. So. Bo
peržiūrėta ir pagerinta laida. So. Bo
saidės prezidentas ant ta
parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaušiams
pusi. 53. .................................................. 15e
ston, Mass., 1914 m., pusi. 96.............. 25c
ston, Mass., 1915 m., pusi. 29.............. 15c
arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą perkant
vęs taip piktas, kad per pa
pas mane galit gaut pigiau, Aš važinėju po Mass. ir Conn. valmokslą publičnai tave iškei
; Taigi pasiskubinkit, nes toji proga bus neilgai, bet tik pakol persikelsim į naują vietą.

Draugai! Naudokitės proga

H

uz Vieną Dolleri

Redakcijos atsakymai.
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25,000 KATALIOGU DYKAI
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KELIAUJANTIS KRIAUŠIUS

stijas ir ant pareikalavimo pribunu visur.

kė?

— Dar klausi už ką? Už
tai, kad į akis pasakiau jam
teisybę! Žmonės sako, kad

j

P. Šimkonis

Reikale adresuokit:

48 “orcester, mass.

Siųsdami laiškus
adresuokite taip:

H

KELEIVIS” S0. BOSTON, MASS.

F. J. Bagočius.

Maryland:

Kalėjimas nedau

Nebraska: Kalėjimas nuo
iki 14 metų.
Nevada: Kalėjimas nuo 1

1

Sąmoninga gaapndlne

giau 10 metų.
visada turi savo namuose buteliuką
tMv Rlcbtsr'io
Massachusetts: Kalėjimas iki
iki
20 metų. Papildyta laike žmog 14 metų.
žudystės
tardymo — amžinas
New Hampshire: Kalėjimas
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo
Florida: Kalėjimas iki 5 metų
DIDELĖ VAGYSTĖ
skaudėjimo Reumatizmo, persišaliki
7 metų. •
kalėjimas.
arba'pinigais
iki
$500.
(Grand Larceny).
dimo, išsinarinimo ir tt.
Michigan: Kai. iki 15 metų.
New Jersey: Kalėjimas iki 7
Tikras tiktai su pažymėta marke
Georgia: Kalėjimas nuo 2 iki
Alabama: Kalėjimas nuo 1
“ĮKĄRĄ”
Minnesota: Kalėjimas nuo 1 metų ir pinigais nadaugiau kaip 25c. ir 50c. batelialuH
4 metų.
ipti.koM arba
iki 10 metų.
staliai tino
iki
15
metų.
Papildyta
laike
di

1,000
dolerių.
F. AD. KICHTtK a CO.
Idaho: Kalėjimas iki 3 metų
Alaska: Kalėjimas nuo 1 iki
delio prasižengimo tardymo —
New York: Kai. iki 20 metų. 74-80 Wa»blnąton Street. New York. N. Y
ir
pinigais
iki
$2,000.
10 metų.
kalėjimas nuo 2 iki 20 metų.
North Carolina: Kalėjimas <
Illinois: Kalėjimas iki 5-metų
Arizona: Kalėjimas nuo 1 iki
Mississippi: Kai. iki 10 metų. mėn. iki 10 metų.
Seniausias rusiškai-amerikoniškas < >
ir pinigais iki $1,000.
10 metų.
Papildyta
laike
žmogžudystės
North
Dakota:
Kalėjimas
10
Indiana: Kalėjimas nuo 2 iki
Gydytojas Bostone
Arkansas: Kalėjimas nuo 1
tardymo
—
10
metų
arba
dau

metų
arba
daugiau.
5 metų arba pinigais iki $1,000.
iki 15 metų.
Ohio: Kai. nuo 1 iki 20 metų.
Iowa. Kai. nedaugiau 5 metų. giau.
California: Kalėjimas nuo 1
Missouri:
Kai.
nedaugiau
7
m.
Oklahoma: Kalėjimas nuo 7
Kansas: Kai. nedaugiau 5 m.
iki 10 metų.
Montana: Kalėjimas nuo 1 iki iki 20 metų.
Kentucky: Kalėjimas nuo 3
Colorado: Kalėjimas nuo 1
14 metų.
Oregon: Kalėjimas nuo 2 iki
iki 9 metų.
10 metų.
Nebraska: Kalėjimas nuo 1 20 metų.
Louisiana: Kalėjimas nuo 1
Connecticut: Kai. nedaugiau
iki 14 metų.
Pennsylania: Kalėjimas iki 10
iki 5 metų.
5 metų.
Nevada: Kalėijmas nuo 1 iki metų ir $1,000 pinigais.
Dr. B. L. BERNARD H
Maine: Kalėjimas iki 5 metų
Deleware: Kai. iki 5 metų ir
14 metų.
Rhode Island: Kalėjimas nuo
arba
$500
pinigais.
195
Dorchester
So. Boston.
sugrąžint pavogtą turtą.
Tel.st.,Richmond
311. ; ;
Nevv Hampshire: Kalėjimas 2 iki 10 metų.
Musų specijališkumas yra pri- į Ę
Maryland: Kalėjimas nedau
Florida: Kalėjimas iki 5 metų
iki 7 metų ir pinigais nedaugiau
South Carolina: Kalėjimas
vatiškos
moterųA.
ir vyrų
ligos. ■;
Dr.
Wm.
Green
Priėmimo
valandos:
nuo
1
iki 3 b
arba pinigais nedaugiau $1,000. giau 9 metų.
2,000 dolerių.
nuo 1 iki 7 metų.
259irHANOVER
STREET,
Massachusetts: Kalėjimas ne
nuo 6 iki 7 vakare.
Georgia: Kalėjimas nuo 1 iki
Nevv York: Kalėjimas iki 10
BOSTON,
MASS. 864.
South Dakota: Kalėjimas iki
Telefonas
So. Boston
daugiau 5 metų.
4 metų.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligų
metų. Papildyta laike didelio 10 metų.
Michigan: Kalėjimas nedau
Mano specijališkumas, tai gydy
Idaho: Kalėjimas nuo 1 iki
prasižengimo tardymo — iki 20
Tennessee: Kalėjimas nuo 3
mas užsisenėjusių ligų.
giau
5
metų.
14 metų.
Visokis patarimas dykai.
metų kalėjimo.
iki
15
metų.
Minnesota: Kalėjimas nedau
Illinois: Kai. nuo 1 iki 10 met.
North Carolina: Kalėjimas
Texas: Kalėjimas nuo 2 iki
giau
5 metų.
Indiana: Kalėjimas nuo 1 iki
nuo 4 mėnesių iki 10 metų.
7 metų.
Mississippi: Kai. iki 10 metų.
14 metų.
North Dakota: Kalėjimas iki
Utah: Kai. nuo 1 iki 20 metų. Advokatas ir Notarijušas;
Missouri: Kai. nedaugiau 5 m.
Iowa: Kalėjimas nedaugiau 5
10 metų. Papildyta laike dide
Vermont: Kalėjimas iki 10
Montana: Kalėjimas iki 3 me lio prasižengimo tardymo — 10
metų.
metų ir $1,000 pinigais.
tų
ir
$2,000
pinigais.
Kansas: Kalėj imas nedaumetų arba daugiau.
Virginia: Kalėjimas nuo 1 iki
Nebraska: Kalėjimas nuo 1
giau 5 metų.
Veda provas visuose teismuos*
Ohio: Kalėjimas nuo 5 iki 10
10 metų.
ir atsilanko į visas valstijas ant
Kentucky: Kalėjimas nedau- iki 7 metų.
metų. Pipildyta laike didelio
pakvietimo. Taipgi duoda patari
Nevada: Kai. nuo 1 iki 5 met. prasižengimo tardymo — nuo
Washington: Kai. iki 20 metų.
giau 5 metų.
mą per laiškus.
W. Virginia: Kalėjimas nuo
Louisiana: Kalėj imas iki 10 ir pinigais nedaugiau $1,000.
403 Lyon Build.
10 iki 20 metų.
New Hampshire: Kalėjimas
2
iki
10
metų.
metų.
Seattle, Wash
Oregon: Kalėjimas nuo 3 iki
daugiau 3 metų.
Wisconsin: Kalėjimas nuo 1
Maine: Kai. nuo 1 iki 5 metų.
10 metų. Papildyta laike žmog
New Jersey: Kalėjimas iki 10
Maryland: Kalėjimas nuo 1
žudystės tardymo — nuo 5 iki iki 7 metų.
10 metų ir pinigais iki $1,000.
Wyoming: Kai. iki 14 metų.
iki 15 metų.
20 metų.
,
M. GALLIVAN C0
New York: Kalėjimas nedau
Pasarga: Suklastavimas (for
Pennsylavnia: Kalėjimas iki
Massachusetts: Kalėjimas ne
Užlaiko geriausi
giau 5 metų.
gery), yra tai pasirašymas kito
7 metų ir $500 pinigais.
daugiau 5 metų.
ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR
New York: Kalėjimas nedau
Michigan: Kai. nedaugiau 5 m.
Rhode Island: Kalėjimas iki žmogaus vardo, be to žmogaus
KITOKIUS SKANIUS
giau 5 metų.
leidimo ant svarbių popierių ar
Minnesota: Kalėjimas nuo 1
20 metų.
GĖRIMŲ.
North
Carolina:
Kalėjimas
—
iki 10 metų.
South Carolina: Kalėjimas ba dokumentų.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų
Meldžiame užeiti, o visados
nedaugiau 7 metų.
Papildyta
Mississippi: Kai. iki 5 metų. nuo 4 mėn. iki 10 metų.
rasite
gražų patarnavimą.
North
Dakota:
Kalėjimas
nuo
Missouri: Kai. iki 5 metų.
laike didelio prasižengimo tar
dymo — iki 20 metų.
Montana: Kalėjimas nuo 1 1 iki 5 metų.
$U Si. Besta.
Ant 21 362-366
Ohio: Kai. nuo 1 iki 7 metų.
iki 14 metų.
Tennessee: Kalėjimas nuo 1
akmens
Oklahoma: Kalėjimas nuo 1 iki 15 metų.
Nebraska: Kalėjimas nuo 1
Gelžkelio laik
iki 4 metų.
rodis šrubeliu
iki 7 metų.
TexasrKal. nuo 5 iki 10 metų.
užsukamas, vy
Oregon: Kalėjimas nedaugiau
Utah: Kai. nuo 1 iki 10 metų.
Nevada. Kalėjimas nuo 1 iki
riško didumo
2 metų ir pinigais iki $1,000.
Vermont: Kalėjimas iki 15
rašytais dubel14 metų.
tavais viršais.
Rhode Island: Kalėjimas nuo metų ir $1,000 pinigais.
GRABORIUS.
New Hampshire: Kalėjimas
ant 20 metų au
1 iki 5 metų arba pinigais nePalaidoju
visuose aplinkiniuose
Virginia: Kalėjimas nedau
ksuotas su išnedaugiau 5 metų.
miestuose.
daugiau
$1,000.
Labai teisingas,
giau 1 metų ir $1,000 pinigais.
New Jersey: Kalėjimas ne
PATARNAVIMAS
GERAS
So. Carolina: Kalėjimas nuo Papildyta laike didelio prasižen ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
IR PIGUS.
daugiau 7 metų ir $2,000 pini
žmonėms, kuriems reikia visuomet
6 mėnesių iki 5 metų.
Didelį palaidoju už 45 dolerius,
gimo tardymo — 2 iki 10 metų. tkras laikas žinotu Gvarantuota*
ginės bausmės.
mažą už 15 dol.
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji
So. Dakota: Kalėjimas nedau
Washington: Kai. iki 15 m. ma« MeS išsiųsime šį laikrodėli ant
Nevv York: Kai. iki 10 metų.
giau 5 metų.
West Virginia: Kalėjimas ne kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir
North Carolina: Kai. iki 1 m.
Tennessee: Kalėjimas nuo 2 daugiau 1 metų ir $1,000 pini persiuntimo kaštus, su teise jums vi
North Dakota: Kalėjimas nuo
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
iki 21 metų.
gais. Papildyta laike didelio tas, nemokėk nė cento. _ Atsiminkite
1 iki 5 metų.
Texas: Kalėjimas nuo 2 iki prasižengimo tardymo — nuo 1 jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
Ohio: Kai. nuo 1 iki 7 metų.
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur
5 metų.
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
iki 10 metų.
Oklahoma: Kai. iki 5 metų.
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu
Utah:
Kalėjimas
iki
5
metų
ir
Wisconsin: Kalėjimas nuo 2
Oregon: Kalėjimas nuo 1 iki
(32)
Parduodu Paminklus ir Kviet
nedaugiau $5,000 pinigais.
iki 5 metų.
EXCELSIOR WATCH CO.
10 metų.
kas. Užlaikau automobilius grei
Vermont: Kai. nedaugiau 5 m.
Wyoming. Kalėjimas iki 14 906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL
tam susinešimui. Atsitikus rei
Pennsy 1 vania: Kalėijmas iki
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
Virginia: Kalėjimas nuo 3 ik! metų.
3 metų ir pinigais nedaugiau,
aš pribusiu greičiau, negu vieti
8 metų.
| Pasarga: Gėdos stulpas —yra
niai graboriai, nes mano automo
kaip $500.00.
bilius stovi visados ant kelio.
Washington: Kalėjimas ne pririšimas žmogaus prie stulpo
Rhode Island: Kalėjiams iki
S. Baracevičius
viešoj vietoj ir plakimas bota Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties,
5 metų ir pinigais nedaugiau daugiau 5 metų.
258 Broadway, So. Boston, Mass.
West Virginia: Kalėjim. nuo gais.
kuria išdirba Mentholatum Co. ir visi
$1,000.00.
Telefonas: So. Boston 839-J.
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
1
iki
5
metų.
So. Dakota: Kalėjimas nedau
riausia.
Wisconsin: Kalėjimas nuo 1
Ištepant moste zeidą prieš einant
giau 5 metų.
SUKLASTAVIMAS (Forgery).
gult
per kelis vakarus padaro veidą
iki
5
metų:
Tennesee: Kalėjimas nuo 3 iki
tyra
ir
skaisčiu. Mostis išima viso
Alabama: Kalėjimas nuo 2 iki kius spuogus
Wyoming: Kalėjimas nedau
ir dėmes (plėtmus) sau
10 metų.
10 metų.
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
Texas: Kalėjimas nuo 2 iki giau 5 metų.
Alaska: Kalėjimas nuo 2 iki žutės 50c.
Merginoms, kurios nori būti raudo
10 metų.
20 metų.
nos, mes turime prie tos mosties pri
KREIVA PRISIEKA
Utah: Kai. nuo 1 iki 10 metų.
Arizona: Kalėjimas nuo 1 iki taikytą odos pudrą; vakare reik iš
(Perjury.)
Vermont: Kalėjimas nedau
tepti moste veidą, o ryte patrint su
14 metų.
musų pudru, veidas palieka skaisčiai
giau 10 metų ir pinigais iki 500
Alabama: Kalėjimas nuo 2 iki
Arkansas: Kalėjimas nuo 2 baltas-raudonas. Tas pritinka ir vy
dolerių.
rams. Mosties kaina, dėžutė 50c ir
5 metų. Svarbų kriminališkų iki 10 metų.
1
doleris.
Virginia: Kalėjimas nuo 1 iki
prasižengimų tardyme: nuo
California: Kalėjimas nuo 1
Odos Muilas tikrai išgydo spuogus,
10 metų.
jeigu
jie nepaeina nuo sunkios ligos.
3 iki 20 metų.
iki 14 metų.
Kaina 25c.
Washington: Kalėjimas ne
Alaska: Kalėjimas nuo 2 iki
Colorado: Kalėjimas nuo 1 iki
Jeigu jūsų kvapas dvokia, mazgo
daugiau 15 metų.
kite dantis kasdien su muilu. Dan
20 metų.
14 metų.
tis palieka balti ir kvapas kvepiančiu.
West Virginia: Kalėjimas nuo
Arizona: Kalėjimas nuo 1 iki
Connecticut: Kalėjimas ne Muilo kaina — 25c.

Prasižengimai ir bausmės.

PAIN-EXPELLER
timm,

I

I

K

ŠE
Teisingiausia ir Geriausia
-•
Sutaisom Receptus su dii > džiausi* styda, nežiūrint ar iš
: i Lietuvos atvežti ar amerikoniški,
į; Gyduolių galite gauti, kokias tik
pasaulije vartoja, taipgi visados
j randasrHietuvis aptiekorius.
; Galite reikalaut ir per laiškią,
į o mes per ekspresą gyduoles atsiusime.

EDVARD DALY, Snatta
18 Bmini, So. Bottoo.

Is

Galit* rsikalaut ir p*r laiškus,
į o mes per ekspresą gyduoles st> Mušim.

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 <l, o
tuojaus apturėsite.
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S. Baracevičius

Siutus ir kitokius
DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinsm, ksd Jus snčėdysit pinigą ir
turėsite GRAŽIUS KUBUS. Mes imam
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
išvaizdos ir buns tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI ISVALOM IR UPROSINAM
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ar nori boti gražus?

1

iki 3 metų.
Wy<Hning: Kalėjimas nedau
giau 10 metų.
Pasarga:
Didžioji vagystė
skiriasi nuo paprastos vagystės
(petit larceny) tuomi, kad va
gystė yra papildyta pavagiant
didesnę sumą pinigų arba turtą
didesnės vartės — paprastai
daugiau kaip $50.00.
DVIPATYSTĖ (BIGAMY).
Alabama: Kalėjimas nuo 2 iki
5 metų.
Alaska: Kai. nuo 1 iki 7 metų.
Arizona: Kalėjimas iki 10
m. ir pinigais nedaugiau 11,000.
Arkansas: Kalėjimas nuo 3
iki 7 metų.
California: Kalėjim. iki 10 m.
ir pinigais nedaugiau $5,000.00.
Colorado: Kalėjimas nedau
giau 2. m ir pinigais iki $1,000.
Conn. Kalėj, nedaugiau 5 m.
Deteware: Pinigais iki $2,000
ir kalėjimas iki 1 metų.

14 metų.
Arkansas:

Kalėjimas nuo 1

iki 15 metų.
California: Kalėjimas nuo 1

iki 14 metų.
Colorado: Kalėjimas

nuo 1 iki

14 metų.
Connecticut: Kalėjimas ne
daugiau 5 metų.
Delevare: Piniginė bausmė
iki $2,000 ir gėdos stulpas.
Florida: Kai. iki 20 metų.
Georgia: Kalėjimas nuo 4 iki
10 metų.
Idaho: Kalėjimas nuo 1 iki
14 metų.
Illinois: Kai. nuo 1 iki 14 m.
Indiana: Kalėjimas nuo 2 iki
21 metų arba pinigais iki $1000.
lova: kai. nedaugiau 10 m.
Jei papildyta laike žmogžudys
tės tardymo, tad nemažiau 10
metų arba ir iki gyvai galvai.
Kansas: Kai. nedaugiau 7 m.
Kentucky: Kalėjimas nuo 1
iki 5 metų.
Louisiana: Kalėjimas nedau
giau 5 metų.

Pinigus galite siųst money orderiu
daugiau 5 metų.
ar 2-centinėmis - stampomis.
(29)
Deleware: Kalėjimas nedau
J. RIMKUS,
giau 3 metų ir gėdos stulpas.
BOX 36,
Holbrook, Mass.
Florida: Kalėjimas nedaugiau
10 metų.
Georgia: Kalėjimas nuo 4 iki
10 metų.
Idaho: Kalėjimas nuo 1 iki Į NUSIPIRKITE SAVO NAMUS, : i
• joms rando* išmokės juos ir se- d
14 metų.
turėsite dailų pragyveni- ;;
Illinois: Kalėjimas nuo 2 iki >: natvei
mą. Apdrauskite (inšiurikite) ? i
14 metų arba pinigais iki $1,000. ; namus ir rakandus (forničius), į ■
kad nelaimei atsitikus galėtu- į >
Iowa: Kai. nedaugiau 10 met. >: mete
kitus nusipirkti, apsaugo- i i
Kansas: Kalėjimas iki 21 m. ; kitę dirbtuves ir darbininkus, ap- ; r
Kentucky: Kalėjimas nuo 2 > saugokite automobilius, arklius < >
■ ir vežimus nuo visokių nelaimių. į i
iki 10 metų.
[ Aš virš minėtus darbus atlie- :;
! ku kuogeriausiai. Turiu patsai s i
Louisiana: Kalėjimas nuo 2
gerą patyrimą gyvendamas čia
iki 14 metų.
Amerikoje per 30 metų. Esu ti- i į
krai atsakantis už visokį savo
Maine: Kai. nedaugiau 10 m.
darbą, turiu Statė Broker Insu- Į
Maryland: Kalėjimas nuo 1
j rance License, esmi Notary Pub- i
Kc, Justice of the Peace, Auciki 10 metų.
tioneer, ir Agentas.
5į
Mass. Kai. nedaugiau 10 m.
PARDUODU NAMUS, PAR- f
Michigan: Kai. iki 14 metų.
:
LOTUS. Kviečiu visus į
ir Lietuves atsilankyti
Minnesota: Kai. iki 20 metų. : įLietuvius
mano ofisą.
į :
Mississippi: Kalėjimas nuo 2
MICHAEL CORAN,
iki 15 metų.
366 Broadvvay,
\
Missouri: Kai. iki 10 metų.
Montana: Kalėjimas nuo 1 iki |
South Boston, Mass.
14 metų.

^Lietuviai Apsiginkluokite!;

82

M >
fid 9

2mI

2 iki 10 metų.
Wisconsin: Kalėjimas nuo

J

Ant. Januška
222 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston—21013

PILVO LIGOS

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu- W
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), ■
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies B
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos B

namuose už labai mažą užmokestį.
B
Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų B
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių B
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- B

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

B

tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAI.
•
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje 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 gyvtagumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
šitą (frkai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
negalį. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos
kupono, esančio apačioje. Liankite mokėję sunkiai uždirbtos
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svsilutą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

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

šiandien.

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., L11O1-» So. Cllnton Su, Chicago, DL
Gerbiamieji:—Meldžia man tuojaus pasiųsti Visai dykai, apamkėt*
pačta jūsų brangią madikaUšką knygą.

Vardas ir pavardė
Gatvė ir No...........

Valstija

K ELEI H E

V

Vietinės Zinos

Rado Romanskio kūną.

DENTISTAS
Pereitam "Keleivio” nu
meryje šitose skiltjse buvo
pranešta, kad keliolika lie
Aldų
Labai gerai at
Rengia Lietuvių Socialistų Sąjungos VI. Rajonas
Katalikai pripažįsta "Kelei tuvių pasisamdę botą išva
Specijalista*.
lieka darbą su
žiavo
ant
jūrių
pasivažinėt
vį” geriausiu laikraščiu.
rištą su danti-į
mis ir jų ligo
ir besivažinėdami vieną sa
I
10 m. So. Bostone.
mis, už žemes
Šiomis dienomis So. Bos vo draugą, Franą Romansnę kainą, kaip
tone buvo katalikų suvažia ką, kaž-kur "pametė.” (Ten
399 Broadway,
bent kas kitas Brocktone. Pil- I
vimas.
Suvažiavimo dele per klaidą buvo pasakyta,
nas užganėdinimas gvarantuoja- U
SO. BOSTON, MASS.
MATHUEN, MASS.
mas. Mokslas ir patyrimas Ru- u
gatams F. V. skaitė refera kad F. R. prigėrė panedėlyj, ANT SOCIALISTŲ KEMPES,
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- J
Prasidės
2
vai,
po
pietų
ir
trauksis
iki
vėlai
naktį.
tą: "Katalikiškos spaudos turėjo būt nedėlioj.)
liudytoju
to. Ateikite patįs per- !
Ka
sitikrinti.
1
>))
reikaluose.” Jisai turėjo dangi niekas nematė, kur
PASARGA: Karus, važiuojant reikia imti iš Lonrrenceo ant Hamahire St.,
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
I
D-RIS ST. MDRZEJEISKI
surinkęs gana įdomių žinių ir kada jis iš boto išvirto, tai kampas Essex St., Elm arba Short St., su užrašu “Haverhill ir išlipti ties Maple
64 W. Ehn street
apie tai, koks laikraštis nežinia buvo ir kur jo jieš- st., kur po dešinei plevėsuos amerikoniška veleva. Iš Bostono karus galima Kam mokėt brangias randas namų
Vienatinis lenktikao
gauti nuo Sullivan Sq. kas pusė va)., o traukinį ant North Station kas valandą. savininkams, kada už tuos pinigus
Brockton, Mass.
žmonėms geriausia patinka. koti. Dabar policija rado
gali nusipirkt savo namą. PER PA
LSS. VI. Rajono KOMITETAS. SKUTINIUS DU METU MES PAR
DANTŲ DAKTARAS.
Pasirodo, kad iš visų ne ku jo lavoną plaukiojant netoli
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS,
nigų leidžiamų laikraščių East Bostono.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir
Jo žmona,
apie
už
pusę
milijono
dolerių
vuitia,
dedu
naujus. Laiką gvarantuoju.
katalikams geriausia patin kuri paliko su ketvertu vai
Lietuvos Dukterų ir Sūnų
ir jie visi užganėdinti
Ištraukiu
dantis be jokio skausmo
ka "Keleivis." Štai kiek ku kų, šiomis dienomis pagim Dr-ja turės 19 liepos Lietu Riinktlf Ir Slil| Dirttiti I Dabar mes turime daugybę -got*
namų
ir
tetų
ant
lengvų
išmokėjimą.
ris tų laikraščių gavo balsų: dė jau ir penktą.
vių salėj susirinkimą. Kvie-j LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR Tik biakį įmokėk ir turi savo namą! 17< HARRISON AVE^ BOSTON.
"Keleivis" ............. 1,000
Mes parupinam taipgi pirmą ir
GERIAUSIA.
Manoma, kad Romanskas čiami visi nariai.
antrą paskolą, duodame statymams
"Vien. Liet"................ 120 buvo degtinės auka, nes ant
Mes dirbame RA1KOTLS ir
(construction) paskolą ant lengvų ii- i
"Lietuva”................. 100 laivo tos Dievo dovanos bu
L. U. Kliubo piknikas 4 d. ■ SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir lygų ir žemo nuošimčio.
J. MATBUS Ii
Dirbame dėl KRAU
Musų patarimas dykai. Kalbame
"Ateitis"..................... 50 vę ikvalių. Sakoma, kad ir liepos dėlei lietaus neįvyko.) Vaikams.
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE
Geriausias Lietuvio
lietuviškai.
Kurie turėjote pasipirkę) NIAMS iš geriausios materijos
' "Laisvė” ..................... 50 muštynių buvę.
SALONAS IR RESTAURACIJA, j
JOHN
A.
SMITH
&
CO.
pigiau negu kita kokia dirbtuvė
"Kova" ..................... 10
iškalno tikietus, pasilaikyki ir Materijas
Sveiki geriausios rųšies gėrimai )
(Real Estate Ezchange)
mes imame iš dide
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- ) į
Prie to da referato auto
Teisėjas susimylėjo.
te juos, nes po kliubo susi- lių firmų ir daug ant karto, to i 18 TREMONT ST, Room 323.
lankus.
dėl mes gaunam kur-kas pigiau i
BOSTON, MASS.
Ant.
Latvinskas,
sekr.
j
rius sako:
ir
geresnę
materijų,
todėl
galime
Kazimir Trekowski, kuris
Parankiausia Lietuviška užeiga, i i
"Pažymėtinas faktas, kad likosi areštuotas už pasira rinkimo bus paskelbta per ir pigiau padaryt.
IMntakn Dm k Zhma
Lietuviai, kurie norite tik turėt
J. MATHUS
’Keleivis’ giriamas už Mai šymą ant svetimo money-or- laikraščius, ką su tikietais STIPRIUS
IR GERUS RUBUS
| “Keleivio’’ Skaitytojas. S 342 Broadvray, So. Boston. Mass.; Ė Boston, Mass.
PIGIAI, visados kreipkitės pas
klo pasikalbėjimus ir už kal derio ir atsiėmimą pinigų, daryti.
mus. Tolimesnieji per laiškų; o
Visokiu ligas gy
bos aiškumą... 0 dar apie likosi pastatytas apskričio
Gerbiamieji:— kurią pre
vietiniai ypatiškai.
dau pasekmingia100 radau tokių katalikų, teisme prieš teisėją James
numerata pasibaigė malonė
Kriaušiams. Agentams ir Krau
usiai. Ateikit UeM. ANDRIUŠIUTĖ,
siok pu mane 1
tuvininkams sampelius pakite atnaujinti, nes sulyg krakurie pripažįsta, kad 'Kelei M. Morton. Už panašų pra(Andrews)
(repais i viršų lik
siunčiame dykai.
sos taisyklių priversti busim
vis’ yra labai katalikiškas sišengimą gręsia kalėjimas.
neikit Į apueka:
Taipgi meldžiame
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVfiJA.
mano durys bal
Travelers Ralncoat Company sulaikyt.
laikraštis.”
Trekowski nemoka anglų
ir savo draugus pakalbint už
tos arba telefoną
Referato autorius F. V. kalbos ir teisėjas paliuosavo
duok oaiateaiu.
G. A. Romanas, savininkas,
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
taipgi klausinėjo katalikų areštuotąjį, tikėdamas, jog
Ofiso valandos
rai darbininkišką laikraštį,
3 Harrison Aveų
Nuo
9 iki 11 ryte
nuomonės ir apie kunigų lei nusikaltėlis padarė klaidą, o
kuris
prie
kiekvienos
progos
i'
kampas Essez St.
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
šventai
gina
darbininką
rei

džiamus laikraščius. Į klau ne apgavystę. Klausimą tei
BOSTON, MASS.
S! !k'r
kalus.
8 vakaru. Teisph. Riehmond Mb-B.
p Ii
^į~
simą, kas reikėtų taisyti ar sėjas paliko ištyrimui, tuo rIii]
I
Mainydami adresą būtinai
h
ii
ba vengti kun. Kemėšio ve tarpu paleido kalini namo.
turit priduoti SENĄJĮ ir
■
damam "Darbininke,” dau Trekowski gyvena Spring- .p
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
gelis katalikų atsakė:
darius, permainyt adreso ne
Telephone:
Back
Bay
42M
)
fielde. Iš kalėjimo paleistas
galima. Mainant adresą už
Kad "Darbininkas" ma
jis tečiaus neturėjo nei ska
DAKTARAS
tenka parašyt atvirutę, nes
žiau užsiimtu ypatiškom po tiko, kad išsipirkt gelžkelio
džiaugsis dažinojus. kad jų sveikata gali
tas pigiau ir parankiau.
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų
lemikom.
Daugelis skaitytoją mainy
tikietą, tai teisėjas susimy
8V6tema
bus pastebėtinai sustiprinta t. y^
Kad melagysčių netalpin
dami adresą arba klausdami
jeigu tokie žmonės vartos
lėjo ir davė užtektinai pini
GYDO VISOKIAS LIGAS.
j
tų.
ko-nors, parašę laišką neužkli
PRITAIKO AKINIUS.
>
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
gu, kad galėtų sugrįžt na
juoja ir prilipina tik už lc.
Kad korespondencijų ne
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius
Valandos:
!(
mo.
drabužius
dabar,
kada
galim
greičiau
markę.
Persergime visus,
trumpintų ir nekraipytų jų

H. S. Stone, Oph.D

Dr. 1. Ganzburg

Subatoje, 15 Liepos-J uly, 1916 m.
MAPLEPARKE

Turėk Savo Nam!
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Nerviški Žmonės

Fr. Matulaitis

419 BOYLSTON STR. |
Saite 419, 420 ir 421,
Netoli didžiojo miesto knygyno, ■

BOSTON, MASS.

---

Parsiduoda Sztoras
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Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.

aš turiu ir gatavų dresių vi
turinio.
Socialistų piknikas pasisekė. Taipgi
sokios
mieros
ir kainos prieinamos.
Kad daugiau rašytų apie
Bostono apygardos socia- 324 E STR, kampas Broadway.
darbininkų reikalus.
SO. BOSTON. MASS.
Visus šitus faktus išspau- listiškų kuopų bendras pik
nikas 8 d. liepos Caledonia
zdino pats "Darbininkas.”
Grove parke nusisekė.
Prakalbos ir koncertas.
Karšta diena sutirštino
Pereitos pėtnyčios vaka debesius ir griausmų mur
ČEVERYKŲ, DRAPANŲ IR
re Lietuvių salėje buvo "Ga mėjimas gal ir sulaikė kai
,
GRAMAFONŲ.
bijos” koncertas ir prakal ką nuo važiavimo, tečiaus Vieta yra apgyventa Lietuviais ir
lenkais ir per 10 metų toje vietoje
bos. Kalbėjo visų trijų sro žmonių privažiavo visgi apie yra
tas storas. Biznis eina gerai.
vių kalbėtojai: katalikas keliatas šimtų. Ypač jauni Yra gera proga lietuviui, dviem arba
Reikalaująs apie $2,500.
'Aaamavičius, socialistas — mas prisilinksmino iki so- vienam.
Atsikreipkit tuojaus šiuo adresu:
Smelstorius ir tautininkas sočiai.
L. Š.
(?)
Vitaitis. Šis pastarasis nu Rengėjai tikisi, kad pikni 28 Broadvay,
So. Boston, Mass.
rodė, kad jokia organizacija kas davė da ir pelno.
Bostone tiek daug nėra su
Reikalingi darbininkai.
rengus meno vakarų, kiek
"Gabija” vienais metais.
Vietos anglų laikraščiai šį
Taigi buvo nurodyta kodėl panedėlį paskelbė, kad rei
kun. Kemėšis taip Gabijos kalinga daug paprastų dar
neapkenčia.
bininkų Charlestowno uos
Apart prakalbų dainavo te. Tečiaus į valdiškų dar
solo K. Yurgeliunas, Vada- bų vietas priimami tik piliepalas ir panelė Liutkevičiu- ciai.
tė, akomponuojant pačiam Patartina lietuviams pi
komp. M. Petrauskui. Jo liečiams
paduoti United
kūbas Višniauskas ir Apše Statės Civil Service komisi
ga sugriežė smuikomis due jai savo aplikacijas.
tą, ant galo visas choras su Taipgi reikalinga daug
dainavo trejatą dainų. Y- mechanikų. Aplikacijos tu
pač choro dainos išėjo pui ri būt paduotos tuojaus.
kiai.
Vėl vienas prigėrė.
AR NORI, KAD MYLĖTŲ
Žmonių buvo nemažai, nes
MERGINOS?
įžanga buvo veltui.
Pereitoj nedėlioj besimau II
Jeigu
nori, tad paaipirk
dant Lynn’o pakraštyje Jo- !<i
Jaunimo Dr-jų suvažiavimo seph Breen iš Revere, Thomas May iš Southbridge, ir
reikalais.
James
Dolan iš Roxbury
Bostono Jaunimo Ratelio
komisija išleido savo atsi prigėrė. Du pirmutiniu iš
šaukimą, kad sušaukus jau gelbėta ir atgaivinta, bet
CREST KENDŽIŲ,
nimo suvažiavimą, kurio James Dolan žuvo. Vaikinai o ji niekad nepamirš jus, nes
išplaukė toli nuo krašto val- kendžių gardumas priverčia ją
tikslu statoma:
jus mylėt. Reikalaukit visur ir
1) kad suvienyti jaunimo tyj ir bejuokaudami apvir
visados Lovneys Crest Kendžių.
Jeigu negali gaut kitur, tai pndarugijas bendram veiki to.
siųsk mums dolerį, o gausi vie
mui Naujos Anglijos apskri D-ras F. Matulaitis išva ną
svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių
tyje ir sutverti jų federaci
žiavo ant vakacijos į FoxK. ŠIDLAUSKAS.
ją ar sąjungą.
raftą, Me. Sugrįžš j ofisą 1 Generališkas agentas Bostone.
2) kad aptarti kultūrinio subatoj, 15 liepos rytą.
226 BROADWAY,
veikimo pienus ateinančiam
L
So.
Bortas, Man, j
rudens ir žiemos sezonams. Bostone prasidėjo namų
3) Pasitarti apie veikimą prižiūrėtojų, aptarnautojų
tarpe jaunimo, kuris dar jo ir elevatorių valdytojų strei
PRANEŠIMAS.
kiose organizacijose neda kas. Reikalaujama $15 sa
lyvauja.
Pranešu visiems lietu
vaitei ir 8 valandų darbo.
4) apie suderinimą veiki
viams, o ypatingai mano komo tarpe čiagimių ir atei
stumeriams, kad aš perkė
Susirinkimas.
vių.
LSS. 60 kuopos susirinki liau savo čeverykų taisytuVisa tai, rodos, yra gera mas įvyks 16 d. liepos, 10-tą vę nuo 208 Broadway po No.
323 Broadvay, tarpe D irE
ir reikalinga, tik ar turės valandą ryte.
Todėl visi, kurie
geras pasekmes, tai mes kol- Bus nominuojami kandi gatvių.
turite
ką
nors pataisymui,
kas abejojame.
datai į LSS. centro valdybą
Susinešimui adresas pa* ir išduotas raportas iš atsi- malonėkite atei po No. 323
__________
duodama
J. Strimaitis,, 3®6 buvusio pikniko. Susirinki- Broadway.
Ant. Abazorius.
Broadway, S. Boston, Mass. te visi.
N. Januška, org.
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kad tokią laišką niekados ne
siųstą, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas,
turi būt pridėta markė už 2c^
kitaip tą laišką numeta arba
reikia už jį prunokėt adresa
tui
”KeL” Administracija.

*>

Severa’s
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
daujanti palengvinimų nuo

frSSš.

8

$

Vienintelis tikras

LENKIŠKAS BANKINIS NAMAS
I(

Po vlstijos kontrole

proto slėgimo
insomniįoo bei nemigie
nervų išsėmimo .
histerijos ir nerviškumo.

9
<•>
*

S

***»<«•

Rašykite ir reikalaukite musų cirkuliorių: “Severos Nervotonas’’
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

Skolina pinigus, ir priima ant procento*

Severos Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą 8everoa. o tuomi apaiaaugoai nuo pricavyatėa.
Negalint gauti Severos Prepara
tų Baso apielinkžje, užaiaakyk tieaiai, adreauojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapidą, lama.

Siunčia pinigus pigiausiu kursu. Parduoda laivakortes.

POUSH INDUSTRIAL ASS’N Ine.
Geriausiai garsintis "Keleivyje,” nes nėra Amerikoje
miesto, kur "Keleivio” nebūtų.

H. H. CHM1EL15SKI, Prez.

Filija

Vyriausio sflsss

37 CROSS ST.

226 DERBY ST.

BOSTOM, MASS.

SALĖM. MASS.

Gražiausi

I
I
I
I
I

Geriausia
Lietuviška

Aptiek

kurios tik pasaulyje
priimtos ir yra
vartojamos.

COLUMBIA

Lietuviški

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

Rekordai
Įdainuoti geriausių lietuviš
kų dainorių, chorų ir kvarte
tų, taipgi visokių lietuviškų
šokių įgrajintų garsiausių
muzikantų. Visokios polkos,
valcai, maršai ir šiaip įvai
rios meliodijos.

Ypatingai geros šios gyduolės:

/

čionai paminint keliatą iš grąžiusių rekordų:
2356 Lietuva tėvynė musų, — M. Petrauskas.
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas.
2357 Birutė, — M. Petrauskas.
Kur Banguoja Nemunėlis---- M. Petrauskas.
2358.. Marsalietė. — M. Petrauskas.
Sukeltam kovą. — M. Petrauskas.
2223 Pamylėjau vakar. — A. Kvedaras.
Draugė, polka — orchestra.
2226 Per girią, girelę. — Kvartetas.
Linksminkimės, Polka. — Orchestra.
2227 Per šilą jojau. — Kvartetas,
žydas statinėje, Polka. —Orchestra.
2581 Pavasario rytas, Polka. __ Armonika.
Gražioji polka. — Armonika.
Augščiau minėti rekordai kožnas turi po dvi dainas. Kai
na 75c. už rekordą. Pas mus galima gauti geriausius
Gramofonus ir visokius rekordus, kokie tiktai yra pada
ryti. Jei manai pirkti Gramofoną ar rekordą, kreipkis
pas mus. Kataliogą pasiunčiam dykai. Prisiųsk 4 centus
stampomis prisiuntimui.

Urbon & Pilvinis,

So.Bostoae
U ir apidinltžj

Nuo prakaitavimo kojų .. 25Gydanti mostis nuo pučkų 50c
Nuo viduriavimo mažiems 25c
Nuo viduriavimo suaugus. 50c
Pamoda plaukams.............. 20c
Vaikų ramintojas .............. 2bc
Nuo suirimo nervų........... 1.00
Bobro lašai ...................... 1.00
Nuo saulės nudegimo ____ . 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
75c
skanų ..................
.. 1.00
Kraujo Valytojas ..
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... ši.oo
$1.0b

Tikra Lietuviška Trajanka 35c
Mostis ir skysčiai nuo niežą 1.00
Gyduol. pataisymui apetito 1.00
Gyd. suvalninimui vidurių 50c
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
Proškos nuo nerviško galvos
skaudėjimo.......... 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
Visokie kvepianti ir mediką*
liški muilai .... 10, 15 ir 25c
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c., $1.00, $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 patarnanta-

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

X

Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Bmtony,

So. tatai, tat.

