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Metas XII.

Rusai sulaužė austrų frontą Galicijoj. Prie Verduno francuzai pradėjo ofensyvą.
Hindenburgas paskirtas vyriausiu vadovu visoms vokiečių ir austrų armijoms rusų fronte. Prie Kovelio rusai likos sulaikyti, bet
Galicijoj jie sutruškino austrų sieną ir paėmė daugiau kaip 5,500 belaisvių. Prie Suezo Kanalo anglai sumušė 14,000 turkų,
kurie norėjo įsiveržti Egiptan. Anglijos žmonės rekalauja, kad Anglija nesitaikytų, pakol Kaizeris nebus pakartas.
[

RUSAI SUDAUŽĖ TEU
kietijos karininkai ir deda
VOKIETIJA MAISTO TU
Dideles streiko riaušes.
Anglai reikalauja
Francuzai ir vėl muša visas
TONŲ FRONTĄ.
RINTI UŽTEKTINAI.
savo jiegas mūšiams Hindenburgas gelbės
GALICIJOJ.
prie Verduno. Prancūzams
pranešama,
Pasamdyti padaužos šaudo
Austriją nuo rusą. kadIš suBerlyno
pakarti
kaizerį.
vokiečius prie Verduno. gi iš kitos pusės svarbu yra
Paėmė 6 kaimus ir daugiau
maistu Vokietijoj ne
darbinikus.
i
parodyt pasauliui ir savo
kaip 5,500 belaisvių.
Vokiečių feldmaršalas są jokios bėdos. Paėmus Iš Londono pranešama,
Verdunas, tai antras Mo žmonėms, kad vokiečiai vel
Barre, Mass., Wool Comlochas, i kurio degančius na tui imasi prie Verduno, kad Hindenburgas likos paskir maisto išdalinimą valdžiai kad pereitoj nedėlioj Lon- Vokiečiai sulaikė rusus bing Co. fabrikų darbinin
rankas
.
srus Vokietijos kronprincas jo niekad nepaims. Ir tuo tas vadu visų teutonišku i savo
, .» -pasisekė
.
, .ap-. ;dono darbininkai buvo įtai- vienoj vietoj, tai jie prasi- kams sustreikavus, kompa
sunkiausis knzis • gę didelę demonstraciją, —
kad laužė kitoj. Pereitoj sąvaijau šeši mėnesiai kaip kem įtiksiu francuzai pradėjo da- spėkų nuo Baltijos jūrių iki
nija tuojaus
prigabeno
ša ir kemša teutoniškųjų bar ofensyvą prie tos pa ; Bukovinos. Jis vadovaus c. ^"tai. T.r .litais mępa\s-j užprotestavus prieš vokie- tėj rusai supiškino austrų streiklaužių ir prisamdė pa
dabar netik vokiečių armi1}’ •La\ai uz^reJ0.ir čių valdžią už sušaudymą frontą šiaurės Galicijoj, j
tautų žmonės, o jis vis dar garsėjusios tvirtovės.
joms, bet ir austrų, šitą pa- {^au
' anS^a garlaivio "Brus- pietus nuo Brodų. Sulaužę daužų streiklaužiams dabo
nenusiramina, vis dar dau
I
Pauua;!ta-.,D.u»nos,ri,r. ™bal,J esąisels” kapitono Fryatt. Vo- visą priešininko frontą pa ti. Rugpjūčio 7 d. virš 700
giau ir daugiau žmogienos SĄJUNGININKŲ OFEN- skirimą vokiečių .spauda
'e* | kiečiai nužudė jį Belgijoj ir lei Sereto ir Graberkos u- streikierių, kaip skelbia ka-»
reikalauja.
Paskutiniuoju SYVAS VAKARUOSE. priėmė su dideliu džiaugs- :U2tiknnta Vokietijos
pitalistų spauda, apsigink
laiku mūšiai po Verdunu bu Vakaruose, Somos fronte mu. Paskutiniuoju laiku toJarns apskritiems metams. į sakoma, kad pats kaizeris jį pės, rusai paėmė šešis kai lavę lazdomis, šautuvais ir
vo lyg ir aptilę. Bet tai sąjungininkams jau taip ne i X okietijoj kilo didelis ne- ITAIAI \TTFKn n\!F ’nužudyti paliepęs. Protes- mus, suėmė 5,500 austrų ka Įvairiais Įrankiais, užpuolė
buvo tyla prieš audrą. Pe siseka. kaip sekėsi iš nat rimastavimas, kad rusai 11ALA1 NE1EKO DV1E-jt° demonstracija Londone reivių, 140 oficierių ir vie dirbtuves,
kad
išvijus
J L bLBMAKlNŲ.
buvusi labai didelė ir triuk- ną pulkininką. Be to da ru
reitoj sąvaitėj
francuzai pradžios dabartinio jų ofen taip sumušė austrus; nestreiklaužius.
Nusamdyti
___
Iš Romos pranešama, kad šminga.
Kalbėtojai reika- sams teko daug kulkasvai- bernai pradėjo Į minią šau
pradėjo prie Verduno vo syvo. Vokiečiai matomai tiek dėlto, kad rusai ką-nors
laimėjo, kiek dėlto, kad Au- tūlas laikas atgal du italų lavę, kad butų pakartas kai- džių, kanuolių ir amunici dyt ir sukėlė riaušes. Vie
kiečius atakuoti. Pasidarė sutraukė visas <
S™- pai£ Arijos karės> V:
vadai netikę, submarinai išplaukė Aust- zeris, vokiečių admirolas jos. Rusai dabar laužiasi nas streikierių riaušėse li
tokia baisi skerdynė, kokios gas ir drūčiai laikosi.
J
"s Liudvt:
.  Arki-kunigaikštis
ikišiol tenai da nebuvo. Į vis dėlto visiškai sąjungi
Liudvi i rijos pakraštin pasižvalgyt. {Tirpitzas ir Belgijos vokie- prie Lvovo.
kos užmuštas, o daugelis iš
tris dienas savo ofensyvo ninkų sulaikyti jie nepajie- kas, kuris vadovavo austrų ar nepasiseks tenai užduoti čių general-gubematorius
abiejų
pusių krito sužeis
’DEUTSCHLANDAS”
priešininkui
..
.2UL.L.LJ
]
kokį
smūgį.
įBissingas.
Išneštos
rezoliuarmijai
nuo
pat
karės
pra

francuzai atsiėmė visas po ria. Kaip tik katroj vietoj
tais. Nušautas ant vietos
MAIŠO PĖDAS.
i
..... •
cįjos sa^0> j-a(j Anglija nezicijas. kurioms užkariauti francuzai ar anglai prade džios, yra kaltinamas už vi Bet nuo to laiko apie juos
Pereitoj sąvaitėj laikraš Antanas Tollaski, (peršau
vokiečiams ėmė kelias sa da smarkiau laužtis, taip sas Austrijos nelaimes. Da nieko daugiau negirdėta, to ' privalo taikytis su Vokieti čiai paskelbė, kad povan tas per širdį). Sunkiai suvaites. Nuo Souvilie forto vokiečių frontas ir trūksta. bar paskirtas Hinderburgas dėl manoma, kad jie jau žu ja, pakol nebus pakarti tie deninis
vokiečių
laivas viu sužeistas Chas. Lokus.
iki kalno No. 320 francuzai ■ Taip ve pereitoj pėtnyčioj pradėjo valyt visą austro- vo. Austrai sakosi vieną ■ tris piktadariai: kaizeris, "Deutschland" jau išplaukė Riaušes sustabdė 100 nau
nuvarė vokiečius veik visą anglai paėmė daugiau kaip vengrų armiją. Daug aus didelį italų submariną suga Tirpitzas ir von Bissingas. iš Baltimorės uosto ir ke jų policistų, atsiųstų kom
mylią atgal. Nežiūrint at mvlią stiprių fortifikacijų trų ir vengrų generolų jisai vę.
VOKIEčIAI PAĖMĖ 10,000 liauja namo, kuomet sąjun panijos tarnybon.
kakliausiam vokiečių prieši !antroj vokiečiu linijoj ir pasiuntė namo, o jų vieton
gininkai tiesia jam ant ke Streikas vilnų karsimo faJAUNŲ MERGINŲ.
nimuisi francuzai šturmu prisiartino prie svarbaus pastatė vokiečius. Nors to AMERIKOS VOKIEČIAI
lio povandeninius tinklus ir brikoj kilo prieš sąvaitę lai
NEGALI PAGELBĖT
paėmė Fleury ir pagarsėju miesto Banaume. Vokiečiai kios permainos gali išeiti
Šiomis dienomis francuzų kitokias kilpas taiso, kad tik ko. Sustreikavo 800 neor
BELAISVIAMS
si Thiaumontą. Vokiečiai paskui dėjo didžiausias pa austrams ant naudos, te-į
valdžia išsiuntinėjo visoms jį sučiupus.
ganizuotų darbininkų, dau
RUSIJOJ.
puolėsi kontratakomis ir po stangas. kad atsiėmus savo čiaus austrą ir vengrų pat- i
neutralėms valstybėms pro Bet dabar sakoma, kad giausiai portugalų, lenkų,
baisios skerdynės, kuri tvė pozicijas, bet jau negalėjo. rijotams tas labai nepatiko.' Milwaukees vokiečių ir testą prieš vokiečių pasiel ”Deutschlandas” į atviras italų ir lietuvių, reikalauda
rė ištisą naktį, francuzus iš Anglai atrėmė visas jų kon Pradėta kritikuoti vokie- austrų šelpimo draugija bu- gimą su francuzų mergino jūres neišplaukė. Sakoma, mi pakėlimo algos.
Fleury išvijo, Tain pat jie tratakas
su didžiausiais čius, kad jie perdaug nori vo nutarus siųsti iš Ameri mis. Sakoma, kad iš Lillės kad išėjęs iš Baltimorės uo Kompanija pasiūlė darbi
Vengrijos kos daktarą vokiečiams ir i miesto ir jo apielinkės voatakavo ir Thiaumontą. nuostoliais. Paėmė ir su šeimininkauti.
sostinėj
Budapešte
likos už austrams belaisviams Sibi- kiečiai surinko 10.000 jaunų sto pasislėpė Chesapeake ninkams grįžt už tą pačią
Viena vokiečių banga ėjo tvarkė naujas pozicijas, an
įlankoj. Tuo budu jis nori algą, bet darbininkai griež
paskui kitos, bet visos jos giai tuoiaus pradėjo bom daryti net tris laikraščiai I re gydyt, bet šiomis dieno- merginų ir išgabeno jas ne sumaišyti sąjungininkų lai tai atsisakė.
tirpo francuzų ugnyje. barduoti Bapaume priemie už agitavimą prieš Hinden- Į rkis gavo iš Raudonojo Kry- žinia kur ir kokiam tikslui, vynui pėdas. Tegul priešai
Po to padarė demonstraburgą.
* žiaus draugijos pranešimą, j šitam nežmoniškam darbui
Francuzai atrėmė visas vo sti.
maišo jūres iki dugno ir įie ciją reikalaudami duonos.
į
tokio daktaro atlikti buvo atsiųsta iš Cab- ško "Deutschlando," o jis
i kad Rusija
kiečių
kontratakas inuo Praėjusi panedėli francu
Praeinant pro dirbtuves,
neįleis.
ANGLAI
SUMUŠĖ
14,000
rai karališkoji vokiečių
Thiaumonto ir antru kartu zai čia padarė dideli užpuo
sau
ramiai
stovės
pasislėpradėjo
šaukt ant streiklaugvardija. 3-čią valandą ry
išmušė juos iš Fleury. Į ke limą ant vokiečiu ir paėmė
TURKŲ.
VĖL UŽPUOLIMAS ANT to vokiečiai apsupo dalį mie nes Amerikos vandenyje, žiu ir nusamdytų kompanilias pastarąsias dienas fran i visą jų ankasu liniją nuo
Kada visas karštis pereis, I jos
• __
Pereitoj sąvaitėj, 4 rugsargu, y
šie pradėjo “šauANGLIJOS.
sto, kuomet risi žmonės da
cuzai paėmė prie Verduno Hem miško iki Somos upės. įpiučio, netoli Suezo Kanalo
!
kada
sąjungininkai
liausis
dvt,
iš
°darbininkų
j minios
2,600 vokiečių nelaisvėn.
Pereitos seredos naktį vo- miegojo, ir surinkę 6.000 • iieškoję. manydami, kad pusės pasipylė plytgaliai
Vokiečių nuostoliai čia bu i 14.000 turkų užpuolė angiųu
plyti
ir
Išrodo, kad nė viena pusė vę labai sunkus. Francuzai pozicijas ties Romani. Už kiečių zeppelinai vėl buvo merginų tarp 15 ir 25 metų , ’’Deutschland” jų nepatė- kilo kruvinas susirėmimas.
.. ....................
Anglijon ir, .......
kaipamžiaus suvarė jas i tuščią mvtas fjau pabėgo, tada Alkanus papenėta švino kuprie Verduno nenori nusilei paėmė 120 belaisvių ir 10 puolė ant syk iš priešakio ir nulėkę
Berlynas
sako/metė*
’
labafj
dirbtuvę netoli geležinkelio "Deutschland*’
sti netiek dėl materialės to kblkasvaidžiu.
išf šono, manydami
tokiu
1 ? ’.ena ^am^^ lipkomis ir pagirdyta jų pai
.
_y
t t......cstoties.
fnt
T^ocVin
c
nidmuaxTii
lokiu bu
du- ji
’
Paskui cnVimen
sukimšo jas
—1
krauju
miesto svarbos, kiek dėl mo- . Ir tain vis po truputį ■du anglams užduoti skaudu .u/ Don?DŲ.’ H)ac ant, Ma{ • fnvArin:1ię.
ffVvnlinin« nakt? lsl?s ir leisis 7kelionėn.
ir išvežė^ Iš Lili- Toks' matomak >’ra P^nas !
raiio efekto. Nors vokie •francuzai su anglais varo | smūgi, jei nevisai juos su- )vlcl\? prieplaukos ir Ka**ls;:;
Taip tai Amerikos kons
•vokiečius
iš
Francuzijos
i
triuškinti
Tš
nripSakin
an
ku
dirbtuvių
Londone.
Bet
11 lb. , • tokiuLine
"np.jfęhlando
” kanitono
čiai po Verdunu jau žymiai
;
I
!..T.
e
.
S
a
“
2^'ĮAnglijos
valdžia
sako.
ka
d
Wnkessunnko
nat
nd
«
titucija
užtikrina visiems
susilpnėjo ir gal jo paimti laukan.
Bet ar pasiseks vokie- teisę būti laisvu ir laimingu,
glai lengvai turkus atrėmė. Anglijos valdžia
, . sako, kad budu 4.000 merginų. Tėvu
visai nesitiki, bet vis dėlto v-T
C1TOM, ,bet iš Šono negalėjo atšilai-:VOpiec.lai..me,u.°ja: Jų zep- nusiminimas neišpasakytas.
£ čiams tuo budu prigauti an ir progą naudoties visais
laikosi paskutinėmis jėgo 'EL
V-J-ti ir gindamiesi povaliai I Peh"ai Siu0 .z>'«lu nebuvo
alus .tai pamatysim vėliaus,
mis, nes pasitraukti dabar
RINŲhARĘ.
Itraukėsi atgal, iki turkai
pa™t?l Ir kur VOKIEČIAI ATMUŠĖ RU i Dabar mes tik tiek žinom, savo triūso vaisiais.
nuo tenai, kuomet iau tiek Per nekuri laiką vokiečių Los snausdami neinėjo ke-f jie metę bombas, blėdies
kad anglai labai ii ^augoia DIDELĖS PERMAINOS
SUS NUO KOVELIO.
daug paaukauta ir kuomet submarinai buvo liovęsi j blion jiems vieton tarp kal- taipgi nepadarę.
ir ii a t rirtinA. kad ”DeutschLIETUVIŲ LAIKARšvisuose kituose frontuose skandinę pirklybos laivus.inų. Tuomet anglai visomis!
Iš Berlyno pranešama, land” da neišėio. Anglijos
TIJOJ.
sąjungininkai ima viršų, pa Pereitoj savaitėj novande-1 savo spėkomis metėsi ant1 ITALAI PAĖMĖ 3,600
kad rusų pirmynėjimas ant skraiduoliai, kurie AmeriAUSTRŲ.
saulis aiškiai pamatytų, kad ninė karė vėl prasidėjo. Pa-. turku kontratakomis ir po!
Kovelio likos
sulaikytas, kos pakraštvje dabar diena Šiomis dienomis lietuvių
Iš
Romos
oficialiai
prane

vokiečiai iau pasiduoda. skandinta keliatas kariau-:Į smarkaus
Pereitoj
pėtnyčioj
rusai bu- ir nakti saugoja, turi tokių laikraštijoj Įvyko daug per
mūšio,T---------kuris- tvė.v
~ -------------Vokietijos žmonės ir taip '"ančių valstybių laivų ir še rė ištisą „naktį iš 4 į 5 rug šama, kad pereitos nedėlios vo paėmę prie Stavoko upės aparatu, kurie 10 mvlių mainų. Mums pranešama,
jau nusiminę paskutiniais ši neutraliai. Paskandinta pjūčio. paėmė viršų. Tur mūšiuose italai paėmė 3.600 miesteli Ruda-Mirianskaja. apielinkėj narodo buvimą kad "Laisvės” Bendrovės
nuotikiais, kaizeris ir taip italu pačtos garlaivis ”Le- kai pradėjo bėgti/ Anglai austru nelaisvėn, tų tarpe kuri yra tik apie 30 varstų svetimo laivo, visviena ar pirmininkas d. J. Neviackas
jau leidžia atsišaukimą po Jtimbro,” kuris vežė 113 pa- juos besivydami paėmė 4 ka- 100 oficierių, 1 pulkininką nuo Kovelio. Tečiaus vo akimis jį galima matyt, ar apleido "Laisvę" ir atvažia
atsišaukimo, ramindamas jsažieriu ir 57 laivo darbinin- nuoles. daug kulkasvaidžių ir 1 generolą. Beto da ita kiečiai sutraukė daugiau ne. Tie aparatai da nepa vo Worcesterin prie "Karsavo piliečius, kad nenusi jkus. Išgelbėta tik 28 žmo ir 3,100 sveikų belaisvių, lams pasisekė paimti kelias spėkų, pradėjo smarkiai rodė. kad vokiečiu submari- do." Kitas "Laisvės” Ben
mintu. o kas butų, jei vokie nės. Submarinas vijosi šitą esą nemaža ir vokiečių. An stiprias austru pozicijas, atakuoti ir rusai buvo pri nas butų jau nranlaukes. A- drovės narys, J. Valatka
čiai dabar pasitrauktų nuo laiva šaudydamas iš kanuo- glams daug pagelbėjo ka triiu kanuolių batarėją, ke versti pasitraukti iš to mie-___
merikos jurininkai taipgi išvažiavo i Shenandoah’rį,
Verduno.
prisipažindami, lės ištisą valandą. Garlai riški lafvai, bombarduoda liolika kulkasvaidžių, dau stelio atgal. Pasitraukė na- vrau tos nuomonės, kad kur organizuojama naujas
kad negali jo paimti? Vo- vis matydamas, kad nepa mi turkus iš Tinos užlajos. gybę karabinų ir amunici kčia.
"DeuLchland” tvčia pasi laikraštis.
jos.
kečiai kaizerio raminimams bėgs. sustojo ir pradėjo leis
kėlė į kplionę, kad nrigavus Iš 'Amerikos Lietuvio” iš
TURKAI
VĖL
PRADĖJO
tuomet jau netikėtų.
Jie ti ant vandens valtis, bet
savo priešus, ir išplaukęs važiuoja prie "Laisvės” dir
UŽMUŠĖ VOKIEČIŲ
SERBAI VĖL PRADEDA
SKERSTI ARMĖNUS.
pamatytų, kad Vokietija ši submarinas nesiliovė šau
vėl sugrįžo.
bti R. židžiunas.
LAKŪNĄ.
VEIKTI.
tos karės laimėti negali ir dęs ir 5 valtis sudaužė: bu
Washingtone gauta ži
Iš "Kovos” išvažiuoja prie
todėl toliau jai kariauti nė vę jose žmonės žuvo. Kitą Šiomis dienomis likos už Iš Paryžiaus pranešama, nių, kad pradėjus rusams
SUŠAUDĖ MOTERĮ.
"Amerikos Lietuvio” dirbti
ra jokio išrokavimo. Žmo italų laivą paskandino aus muštas kovoj su sąjunginin kad Makedonijos pasienyje dabar mušti turkus, turkai Vokiečiu
užjūrio žinių R. Mizara.
nės galėtų pareikalauti tuo tru submarinas. Keturi lai kais pagarsėjęs vokiečių la serbai jau antru syk nuvei vėl pradėjo skersti begink agentūra praneša, kad MarBuvęs prie "Ateities*’ an
jaus šitą betiksle skerdynę vai likos paskandinti švedų, kūnas Paršau. kuris nesenai kė bulgarus, šiuom syk jie lius armėnus. Amerikos seilles mieste francuzai pa truoju redaktorium Baniu
sustabdvti. Galėtų kilti net viena« norvegų, vienas da gavo medalį už sunaikinimą sumušė bulgarus ties Remli Ambasadoriui A. Elkin iša smerkė mirion ir sušaudė lis nuėjo dirbti "mašinšair revoliucija. Taigi, kad nų. vienas japonų ir kelia- aštunto sąjungininkų orlai miesteliu ir užėmė tą mies kyta padaryti apie tai Kon moheri vardu Pfadt. Ji bu pėn."
vio.
palaikius savo prestižą, Vo- tas anglų.
telį.
stantinopolyje paklausimą. vo kaltinama šnipinėjime. ' Tikra revoliucija.
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tūkstančiai Bet koks didelis pasirodė
Iš PROTO EINA.
1
Ininko” korespondentas, tu
Ką
mums
parode
į
ŪŽmuiė
Oliverio
> nužu skirtumas! Veik visa ang
v rėtų dar doros pasimokinti. "Savaitinio Draugo” No. ‘ dytą
savo
draugą
į
kapus. I lų spauda, ypač ta jos dalis,
Kas bijosi sau gyvastį at 30-tam telpa šitokia "meto- Bulotos - SlITlkaUS
žmogžudžiai.
”
Visi katalikų kunigai šitoj'kuri gynė Liebknechtą, pri’ ’ “ :”
i
imti, tas atsidūręs tokiam dologija:
apielinkėj atsisakė velioniui pažino, kad Casementas bu
"Lietuviai socialistai suma
Debatai.
padėjime, kokiam buvo Stir-,
KRISTAUS MOKSLO
Nelaimingoji vo pavojingas žmogus savo
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bis, užsidėjęs ant akių kau-i nė skaudžiai pasityčioti iš
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lietuvių
dėl
karės
nu

PURVINTOJAI.
Nuo pat pradžios, kaip tik raudonos vėliavos, kurią ne našlė yra tikinčioji moteris “tėvynei” ir kad Anglijos
kę paprastai eina kitų žukentėjusių. Dėlto jie parsi
Taip "Naujienos” pavadi- dyti.
kvietė trejetą dergėjų ir Lietuvoj susitvėrė Lietuvių šė Mesaboj, Minn., geležies' ir labai norėjo, kad kunigas valdžia jį nužudydama pa
nukentėjusiems kasyklų streikieriai, lydėda atlaikytų pamaldas. Kuni sielgė teisingai.
no mūsiškius klerikalus. Ir
šmeižikų: Bulotą. Bulotienę Draugija
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žemaitę
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žimontienę....
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ir kaip tik klerikalai užgrie draugą.
labai tinkamai. Nes kuo KOMITEAS GLOBOJA
šiusieji
darbininkai,
energiš

PABĖGĖLIUS.
met jie sakosi skelbią meilę
Už nužudymą to žmogaus sisakė tai padaryti, nors rią toji spauda remia.
kai protestuojame prieš tokį bė tą draugiją i savo rankas,
Bet užtai Casementas la
artimo, tuo pačiu laiku jų.
"Naujosios Lietuvos” No. pragaištingą musų žųstančios pirmeiviai pradėjo daryti žmogžudžiams nė plaukas streikierių komitetas ir la
bai patiko Vokietijos patrio
atsiprašant, laikraščiai mai- 25 rašoma iš Jaroslavlio, tautos ardytojų socialistų jai sunkių užmetimų. Visų nuo galvos nenupuolė,bet už bai jų prašė.
"Laidotuvių
priešakyj
ke

tams, kurie neapkenčia an
darbą.
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glų
valdžios. Sakoma, kad
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Purvina koimtetas rūpinasi tenai pa- darbininkui stengias atitrau kaltinami už prašalinimą iš kių žodžių septyni streiko
draugijos komiteto pažan vadovai buvo tuojaus suim raudoną vėliavą, ant kurios vokiečiai patriotai renka
jie netik gyvus, bet ir mi- bėgėliais. Ten skaitom:
kti nuo lupų paskutinį kąsnį,
rusius. Štai šiomis dieno I
yra ne darbininkų užtarėju, gių žmonių. Paskui pagar ti ir uždaryti kalėjiman už buvo parašyta: ’Jį užmušė jau aukų, kad pastačius
"Pabėgėlių lietuvių čia ge
sėję Žemaitės laiškai apkal kriminališką apšmeižimą... Oliverio žmogžudžiai!' Fi Berlyne paminklą Casemenmis Brooklyno parke buvo
bet darbininkų neprieteliu.
ras būrys. Yra ir Lietuvių
nų benas griežė laidotuvių tui. Tą daro vokiečių pa
Komiteto skyrius, bet nedau
"Mes tad paskelbiame mir tino tą draugiją neteisin žmogžudžių.
atrastas peršautas J. Stir<geliui
ašarų
jis
nušluostė
iri
tiną
kovą
socializmui,
kuris
gam pašalpos išdalinime ir Mat, Minnesotoj dabar maišą. Ant kapiniu buvo triotai, kurie savo žmogų
bis, kuris paskui ligonbutynušluosto. Atėjęs Komitetan Į jau ir dabar pasirodo esąs
sakomos visose streikierių (Liebknechtą) dar už men
je mirė. Pasiklausykit, kaip
pabėgėlis negauna tikros pa
vargų ir nelaimių palaikytoju, mokėjime viršininkams di streikuoja geležies kasyklų
kesnį pasipriešinimą val
ant to nelaimingo žmogaus guodos. bet dar labiau jo žūstančių brolių marintoju, delių algų. Bet tiems kalti darbininkai.
Kapitalistų kalbose prakalbos.”
Už
nužudymą
šito
žmo

džiai pasmerkė kalėjiman.
skaudančią širdį įžeidžia viso
kurs žada įvesti pasaulin nimams nevisi norėjo tikėti. i laikraščiai visai apie tai nelavono blevyzgoja Kemė
kį Komiteto 'ponai.’ o ypač
biauną vergiją.
Klerikalai ir dešinieji tauti 'rašo, bet užslėpti kaip kapi gaus iki šiai dienai da nė Ar ne puikiai tas charak
šio, atsiprašant, laikraščio
"Vardan darbininkų gero ninkai pradėjo rėkti, kad
'poneliai’ raštininkėliai, kurie
''Darbininko” koresponden
talas tenai smaugia darbi vienas kompanijos žmogžu terizuoja buržuazinę dorą!
seniau už penkrublę ’grazmovės ir žmonijos laimės kvie
tas:
ninkus, vistiek nesiseka. Ką dys nėra areštuotas. Bet I Darbininkams iš to turi
čiame visus, ypač visus dar tai šmeižimas.
lidavo’ ištisą mėnesį su pra
"Liepos 13 d. piešėjas StirAtvažiavo Ameirkon tos pasileidusi kapitalistų spau Carlo Tresca ir šeši kiti būt ta pamoka, kad buržuabininkus, energiškai stoti į
plikusiomis alkūnėmis kuriojbis nusižudė įšaudamas revol
kovą su tuo naujoju žmoni draugijos pasiuntinys p. St. da slepia, tą praneša darbi streiko vadovai tuojaus bu Izija visur ir visados stelbs
nors valsčiaus supelėjusioj
veriu i pilvą. Po keturių die
raštinėj, o šiandien. įgiję šiek
jos neprieteliu.”
Šimkus ir patvirtino, kad ninkams socialistų laikraS-j vo suimti ir uždaryti kalėji !tą judėjimą, kuris nesutiks
nų keiksmo ir vaitojimo, pa
tiek galės ir norėdami eiti vi
Tik da nepridėta, kad so tai ’‘šmeižimas.”
čiai. "International Sočia- j man užtai, kad leido laido Įsu jos reikalais.
simirė.
sos ’panstvos' pėdomis, berei
”Kurie buvo nuėję aplanky
Atvažiavo Amerikon Liet. list Revievv” rašo, kad Min tuvių parodoj nešti raudoną Anglų buržuazija pina
kalingai kankina ir be to nu cialistus visus reikėtų iš
ti Stirbio esant ligonbutyje.
vargusius žmones.
Ateina karti. nes jie nepažįsta nė Šelpimo Fondo pakviesti pp. nesotoj streikuoja 20,000 vėliava su tokiu parašu, kas Liebknechtui kankinio vai
pasakoja, jog keikęs*šį pasau
žmonelės Komitetan. laukia "metodologijos,“ nė “onto-| Bulota su Žemaite ir patvir geležies mainierių. Žmonės esą "kriminališku šmeiži nikus už tai, kad jis kaizerio
li, jo surėdymą, šventuosius
kelias valandas ir tik galų-ga- logijos."
......... .. sukilo prieš nepakenčiamą' mu." Mat, užmušti strei- priešas. Bet jeigu tas pats
tino, kad visi tie ...
kaltinimai
ir labiausia P-lę šv., kad buk
le jam pasako, kad šiandien
Po tuo klajojimu padėta > vra teisingi. Prie to da Bu geležies* t rusto despotizmą. kierį, tai nėra kriminalas, Liebknechtas butų Anglijos
Ji jam skausmus priduodanti.
jie nieko negaus.
Ateikit,
bet pasakyti, kad jį užmušė, valdinys ir pakeltų tokiągirdi, ketvirtadienį, tada pa apie tuzinas parasti, nes. |o^a paaį§kino, kad klerika
Metus mainieriams darbą, j tai
"Stirbiui dar prieš žudimąkriminalas.
pat kovą prieš Anglijos ka
žiūrėsim. šiandien esą nutar pats metodologas turbut ju draugija labai daug au finų socialistai tuojaus krei
si jau protas nebuvo kaip rei
-kų išeikvojo
- -- - - - pėsi^ į I.W.W. uniją prašy Kapitalistų policija pavo ralių, tuomet ta pati Angli
ta nieko nebeduoti ir jau už-: sarmatijosi pasirašyti. _
kia. nes galima buvo spręsti iš
piečiams
pirkti,
daroma
Komitetas.
Taip Į Kritikuoti šitas haliucina-:
jo paveikslų tilpusių 'šakėje.'
sanatorijoms steigti, Yčo dami organizatorių, nes. gė Trescą ir Gilday iš namų; jos buržuazija jį pakartų
žmonės, kits net kelius vars cijas, kurios yra aiškiai Pr°-| "Balsui
Matyt, ką sveikas mislydavo,
” leisti, maldakny-1 mainieriai buvo neorgani nakties laiku. Kada strei tain-pat, kaip ir Casementą.
tus atėjęs, skirstosi nieko ne
tai pakvaišęs keikia.
kieriai apie tai sužinojo, Vokietijos patriotai stato
to
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butų
»
gavę ir laukia to ketvirtadie
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"Nusižudėlis Stirbis, buvo
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Mes
tuojaus 3.000 susirinko Vir Casementui paminklą užtai,
nio. Bet ir už tai iš širdies žinoma.
reikalingiems
daiktams,
karštas socialistas; piešdavo
Pribuvo
organizatoriai,
padėkos žodį jiems tartų, kad skaitom _jas tečiaus gana
_
__________ žmonių tų tarpe Haywoodas ir Tres ginijos miestelin. Kapitali kad jis rengė revoliuciją
kuomet tūkstančiai
tiktai į socialistų laikraščius
tik
tas
ketvirtadienis
butų
pai
nešvariausius paveikslus. Jo
I svarbiu dalyku, nes jos pa- bacjauja, negaudami nė ska- ca. Tuojaus apskelbta ka stai persigandę suimtus prieš Anglijos valdžią. Bet
paveikslai tilpdavo 'Dilgėlėse.’
streikierių vadovus paleido jeigu Casementas butų Vo
liūs ketvirtadienius Komiteto! ^O, prie kokio liūdno, pi 0- tiko ant duonos.
pitalui karė ir išleista į dar ant kaucijos.
'Keleivyje,’ 'Kovoje.’ 'Laisvė
kietijoj ir padarytų tą patį
priemenėj pasitrinti ir. nieko Į tiško nupuolimo . pi 1' ede
Klerikalai su tautininkais bininkus šitoks aplinkraš
je' ir daugiausia tai jojo nu
nepešus, keliauti namo.”
1*tuos
”^ žmones Cnnotivmoc
iri
fanatizmas ir apšaukė Bulotą šmeižiku.
Kada streikieris likos nu prieš kaizerį, tie patįs vo
mylėtam purvyne 'šakėje.’
tis:
neapykanta Tautininkų
šautas, policija žmogžudžių kiečių patriotai jį sušaudy
Gal Šimkus norėtų da vie- nesuvaldoma
Gelbėjimo ir ”Draugai Darbininkai:
. ..
” ’šakė,’ matyt, už jojo
•Jiems
jau
'darbą’ neapmokėdavo kaip nūs debatus parengti, kad Pri,es socialistus.
Autonomijos Fondų Brook- ”šiuomi I.W.W. apskelbia nejieško ir neareštuoja, nors tų.
visi žino, kas jie yra. Bet
reikia, kad skolino nuo .visų- prirodžius,
klerikališkas
atdaros duris i beprotnami. ^no sj-vrjus buvo sušaukęs
į------- —-—, jjog
~o —
-------karę geležies trustui ir vi štai vienas žmogus užmušė
ir niekam neatidavė. *~
Popiežius kompromituoja
vi1
komitetas taip nedaro?
net tam tikrą konferenciją
antra auka soęializmo bėgyje
LIETUVIAI REIKALAI - ; protestui prieš Bulotą išrei soms neprigulmingoms ka kompanijos galvažudį, ku
syklų kompanijoms Minne ris buvo užpuolęs ant jo pa
k vienų metų Brooklyne.
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dar tiktai pradžią tų aukų; jų
Visuomenė pasidalijo į zuojasi. Dvidešimts tūks ir visi jie apkaltinti pirmo daug nuostolių katalikų ba
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'■ ‘ "Kiek čia piktos tulžies yra šio “Darbininkas” užsipuo
Vokiečių valdžia andai nu Prisipažindamas prie sa
išlieta ant to nelaimingo žmo
du kalbėjo baronas Roppas iš-ant visados paaiškėtų, kas Evelethe 1.600, Gilberte 900. teisė socialistą Liebknechtą vo silpnybės, popiežius da
gaus lavono ir ant socialistų ’ lė ant "Draugo,” kam jis
Kauno gubernijos. akar ata_įe ta Lietuviu Draugi- Kinney 800, Auroroj 900, ■30-čiai mėnesių kalėjimo už- bar pararia mažiems vai
Ir tai vis vardan ’artimo mei priešinasi organizacijos nu
Rymo'°ir “mes
| meluoja, o kas sako teisy-- Biwabike 600 ir taiD toliau, ! tai, kad apvaikščiojant Ber kam prašyti Dievo, kad sulės,’ kurią neva skelbia 'Dar tarimams ir da pridėjo, kad
j "Reikalavimai tokie: 82.75 lyne pirmosios gegužės dar stubdytų karę, nes didelių
bininkas’ ’
“Draugas" eina prieš savo pradėjome naują konferenci- bę.
Debatai įvyko 18 liepos ir dienai už darbą ant viršaus. bininkų šventę jisai agitavo žmonių Dievas neklausąs.
"Kemėšinio šlamšto bend obalsį "platinkim katalikiš- i ją. kur aptarėme daug svarkuoplačiausiaaprašy- • Mainieriams. sausose vieto prieš karę, o darbininkai Šitokiu sumanymu popie
radarbis visų-pirma leidžia kus lakraščius.” "Draugas” Į bių Lietuvai dalykų. Lietuva.
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Vadinas, tarp Kemėšio
bą. Koncentruokite pinigus. amerikiečių aukas ištikrujų kasėjų streikas.
policija sako, kad jį nušovęs
tui — didžiausią užuojautą. senam Jehovai!
nes nuog jus greitu žygiu rei-i --,
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"ontologi- mus pačių priklausys Lietu- pn’Kti, kad Rusijos gilumoje
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samkraščiai. kaip Londono "Jusmo
pradėjo
siusti,
žmogus, turintis nors krislą jos”) įvyko gana
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smarkus vos išgelbėjimas, nors lenkai-ji ištikrujų turi sanatoriją
žmoniško jausmo jausmo šir
dyti žmogžudžiai važinėjasi tice,” New Yorko ’Times,” Gabriui grasina teismo.
dyje, galėtų už tai drabstyti susikirtimas. Skandalas ei
mus stengiasi parduoti yokie-: įsteigus už aukas, kad ji iš- šarvuotuose automobiliuose kurie socialistų neapkenčia
jo lavoną purvais? Juk nie na vis didyn. Ir vis tai dėl
ciams. Mane vokiečiai kvies-'
te-kviečia Vokietijon, kad is,'Jallna maldaknyges, ir daro "tvarką.” Kaip jie kaip bulius raudonos spal Amerikos klerikalų pasiųkas nesižudo iš gero; jeigu biznio, dėl mamono kunigai
pūdžius pataisius. Siūlo vi-! kad ištikrujų aukomis lei- tai atlieka, aiškiai parodo vos, socialistą Liebknechtą, tasai Europon kun. Bartužmogus žudosi, tai reiškia yra skaldo sau antausius.
labai didelis vargas, kuris ii
sus palengvinimus.
RaginaĮ džia T ČO laikraštį, ir kad sekantis streikierių praneši socialistą radikališkiausį vi ška praneša, kad Gabriui
Tūli katalikų susivieniji- atlankyti lagerius. Aš į savo kuomet ji mėto pinigus to- mas:
prie to veda. Tokio nelaimin
sam pasaulyje, socialistą, prisieina riestai. Jis prisi
go žmogaus ir barbaras pasi . mo nariai sako, kad “Drau
vietą pastačiau Dr. Bielski, rkiems
*
-daiktams,
-be -kurių
“Ketvergo rytą, 22 birže kuris yra didžiausiu buržu- darė skolų, o neturi iš ko už
gailėtų. Bet mūsiškiai 'Kris gas” jau nori tą organizakurisai su viršminėtais lietu lengvai galima apsieiti, šel
lio. 6-tą valandą Oliverio aziškos valdžios priešas, — mokėti (mat, dirbt tingi).
taus pasekėjai’ (tiek jie turi iciją visai “išardyti:” tur
viais iš Vilniaus vyks keliom
piami
jos
žmonės
gauna
vos
bendro su Kristum, kiek tas
Mining Co. žmogžudžiai už tą socialistą jie pakėlė į did Skolininkai dabar grasina
dienoms Vokietijon drauge su
asilas, ant kurio Kristus jojo but dėlto, kad ji negalėtų įstik po 3 rublius mėnesiui, o mušė Joną Allerą jo paties vyrius. Patiko jiems Lieb jam teismu. Kun. Bartuška
Steponaičiu.”
Į Jeruzolimą’) šmeižia ir pur ! teigti savo laikraščio ir ga
Įdomu, kad toj konferen daug tūkstančių pabėgėlių namuose. Streikieriai, ku knechtas. nes jis yra priešas sakosi atiduosiąs Gabriui tą
vina biedną darbininką už tai dinti “Draugui” biznio. Taip
visai negauna pašalpos. Ir rie buvo tą rytą ant pikietų, jųjų priešo.
tūkstantį markių, kuriomis
tiktai, kad jisai turėjo gabu va New Yorko ir New Jer- cijoj dalyvavo socialistas
kada
p.
Bulota
ant
galo
pa

jį
(Bartušką) vokiečiai bu
tvirtina, kad žmogžudžiai Bet štai, kuomet anglų
mo karikatūromis pajuoki,
Kairys ir daktaras Šaulys.
sey
apskričių
raštininkas
klausė
p.
Šimkaus,
ar
tas
ne
vo
nubaudę, bet dabar keti
kunigų ištvirkimą. Savo iš
stačiai įnėjo į jo namus ir spauda taip giria socialistą
tvirkimą ginate, o ne dorą Montvila atsišaukia į visą Bet indomiausia yra tas, tiesa, p. Šimkus turėjo pri šovė trissyk iš užpakalio.
Liebknechtą. anglų valdžia ną sugrąžinti. Vadinas,
skelbiate jus. Kristaus moks katalikų susivienijimą ir ikad Lietuvos likimas da ne pažinti, kad tiesa.
Jonas Aller buvo vedęs dar ; nužudo airių vadovą Case- amerikiečių pinigai, kurie
žinomas, o jau užsipuolama
lo purvintojai!”
. klausia:
ant lenkų, buk jie "nori mus Taigi Bulotos-Šimkaus de bininkas ir paliko savo ne ;mentą. Kaip Liebknechtas, buvo sudėti alkaniems Lie
Prie to, ką pasakė "Nau
"Ką darysim, kad mus gar
laimingą žmoną su trim kū taip ir Casementas kovojo tuvos vaikams šelpti, nueis
bingos organizacijos S.L.R.K. I parduoti vokiečiams.” Sa batai mums parodė, kad vi i
jienos,” reikia da pridurti,
Case- Gabrio skolų apmokėjimui.
A. organas savaitinis 'Drau kytum, kad mes esame pri- sa, ką rašė apie Lietuvių dikiais, kurių vyriausis yra prieš savo valdžią.
kad jeigu Stirbis ir nusižu
’ netaipina rašytus straip • vatinė lenkų savastis, kad Draugiją Žemaitė savo laiš penkių metų amžiaus, o jau- ; mentas pasirodė da didesnis
dė, tai visgi jis nieko nenu gas
Kiekviens darbininkas ži
snius apgynimui nuo griovi
kuose, ir visa, ką tvirtino niausis da nevaikščioja. Jie
valdžios priešas, negu
skriaudė. Negalėdamas ši kų kun. Struckaus. Sutkaus ir ! jie gali mus parduoti. Jeigu apie tą draugiją Bulota sa paliko nešlaičiais dėlto, kad savo
Liebknechtas, nes kuomet no, kad jam daug ko reikia,
j musų šovinistai jau dabar
toj razbaininkų tvarkoj pra kitų.
jų
tėvas
pareikalavo
teisės
vo prakalbose, buvo ne šmei
šitas agitavo tiktai prieš ka bet nežino kaip visa tai gau
gyventi, jis nėjo vogti, nėjo
"Stačiai grąžina atgalios ir pradeda tokią begėdišką ne
visiems jiems gyventi. Tą rę. anas gabeno ginklus ir ti. Vienintelis tikras šio
žimas, bet tikra tiesa.
ant kitų užpuldinėti, bet atė per laiškus išvadina ’lojoto- apykantą kurstyt prieš len
nelaimingą
našlaičių šeimy i norėjo pakelti .prieš savo klausimo išrišimui būdas ykus, tai kasgi butų tapus Šitie debatai parodė, kad
jais’.”
mė sau gyvastį, kuri tik jam
ną
dabar
šelpia
streikieriai. , valdžią revoliuciją., Taigi, ra socializmo moksle.
A, matai! Jau ir katali- Lietuvai neprigulminga? tikri melagiai ir šmeižikai
vienam teprigulėjo. • Taigi,
ta buržuaziškoji
yra tie, kurie gynė tą drau "Laidotuvės to nužudyto j rodos,
jeigii Stirbis ir pats butų ■ kai pradeda prieš savo tėve įTuojaus butų karė!
Socializmas nieką never
j
spauda,
kuri
išreiškė tokią
giją ir užsipuldinėjo ant Bu streikierio buvo nedėlioj, 26
nusižudęs, tai tas tik reikš lius "buntavoties." O kada
čia dirbti nepatinkamo dar
tų jo dvasios prakilnumą, socialistai juos teisingai pa Socializmas reiškia bisku- lotos su žemaite. Jie turėtų i birželio,. šermenų apeigos j "užuojautą” Liebknechtui. I bo ir nieką neverčia būti
atlaikyta
1—1-”* finų socialistų sa turėtų da karščiau užsistoti i
iš ko tokie nykštukai, kaip kritikuoja, jie "bedieviais” • tį daugiau, negu paprasta dabar viešai prieš Bulotą ir.-*
be darbo, kas nori dirbti.
lėje,
Virginijos miestelyje. už Casementą.
Žemaitę atsiprašyti.
duona su sviestu.
tas klerikališkojo "Darbi- vadinami.
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Nacanicum, Ore.— Nuo
kia. Well, be faktų šnekėAKRON, OHIO.
Westville, IU.— Tūlas vaikad nenustojus darbo ir neja, nei administracija neatsako.
pražudžius visko, ką tiktai Vyčiai mokinasi tarptauti- jimas, tinka gal davatkai, šio pavasario darbai čionai kinas, J. S—bis, gyvendaSkaitytojai patįs turite save
nes skerdynės.
bet ne p. Rimkai, norm- pegarėjo, dėlto ūkininkams mas smuklėje, ką-tik uždirdaboti ir jokiems daug žadan Čianykštė lovų dirbimo tuns.
___ žinoma
_______
__ j.. ”Si- i Zin
Žinoma tokie gyvenimui; Liepos 22 d. čionai įvyko čiam save rimtu žmogumi gana sunku darbininkas' bo, viską pragerdavo, vieną
tiems už maža pinigų apgarsini firma,
po_ vardu
gauti,
Derlius ant lauko dieną
diena pasiėmęs britvą išėjo
išėio
mus netikėti ir pinigų nesiųsti mons Co.,” apdraudė visus namai, pastatyti pagal hi- pirmutinė Lietuvių tautos skaityti. ♦ * •
šiemet
labai
buvo
geras.
nepersitikrinus jųjų žadamais
į krumus, kad ten pasipjo*
savo darbininkus ant milio- gienos ir 20-to šimtmečio ei- su Lenkų tauta karė, ar tik
daiktais. Dažniausia tokie skel
Kviečiai,
avižos
ir
bulvės
"Žib.
”
Liepos
30
Vaikų
vus. Bet pjaudamas nega
vilizacijos
reikalavimus
geiį
karės
repeticija,
bet
visviebimai esti tik pigi apgavystė ir no dolerių ir apdraudos mo
dr-lės
buvo
piknikas
giraitėdaug
geriau
užaugo
negu
na
perpjovė sau gerklę, išsi
stini ir labai geistini darbo na gana kruvina,
tt negudrių žmonių pinigų vi* kesčių kasmet išmokės dau
rvv*n
ii
o
i
ruiroi'toic
nnntoic
"Žovnlranpereitais
metais.
ŽemkenMojimas.
giau kaip 30,000 dolerių. žmonėms, bet ir tas kapita-| Musų vyčiai, tur-but kai- je. "Žib.” choras gražiai čiai rugiai geri, tik katrie gandęs numetė britvą, krau
Darbininkai tiesioginiai jo- lizmo systemoj darbinin-.po pirmtakunai busiančios sudainavo vadovaujant Al. prieš Kalėdas sėjo, prasčiau ją sustabdyt negalėdamas,
jieškojo vėl britvos, kad sa
padaro tik pasunkini- yčiškai-latviškai-lietuviškos Stankui. Potam kalbėjo J.
VnOCCDnunEUPI inc kili mokesčių už apdraudą kams
užaugo.
Vaisiai
irgi
užau

B.
Smelstorius
apie
dailę
ir
mą
jų
vergijos
pančių.
;
............
vo baisųjį darbą užbaigus.
.viešpatijos
militarizmo,
jau
K V R tui UnUtnuluUv nemoka. Išdirbęs metus tos Vienintelis darbininkams
go.
Vienas
akras
daržovių
vaikų
auklėjimą
laisvoj
dva

Krūmuose išbuvo 24 valan
nesykį yra prirodę savo nar
firmos dirbtuvėse darbinin
davė
pelno
po
500
dolerių.
das ir ant ryt parėjo namo
kas _jeigu liekasi sužeistas išganymas yra tik jų susi- ■ sumą ir karžygiškumą ant sioj. Jo prakalba paliko gi
MONTELLO, MASS.
Ypač
puikiai
užderėjo
"liolų
įspūdį
publikoj.
Žmonių
pratiipe,
organizacijoje
ir
'
visas kruvinas. Likosi nu
nelaimingų butelių prie ba
, gauna iš
Pranešimas Naujos Angli- Skunku™!
ginberes
”
vuogos,
kurių
buvo
daug.
Paskui
jaunimas
ju
politiškoj
kovoj
už
panai

gabentas į ligonbutį. Gydy
ro. Daugelyje vietų jie da
i Eąuitable Life Insurance
gimtinė
—
Himalajų
kalnai,
jos Scenos mylėtojams. kasos
•
------kinimą
kapitalizmo
tvarkos.
žaidė
tojai reikalauja trijų šimtų
rė
ir
tebedaro
manievrus,
$5000; jei 2 metu —
bet
niekur
taip
neauga,
kaip
K.
Brazevičius.
"Kel."
Korespndentas.
dolerių už pagydymą. Vai
skaldydami patįs sau tuščias
Balandžio 19 d. Montelloj $600; 3 metus — $700 ; 4 meOregon
valstijoj.
Sodnų
kinas pats prisipažįsta, kad
makaules, bet turbut akroįvyko taip pasakius scenos tus — $800 ir t.t. Tokius
derlius
irgi
geras.
FarmeEAST
ARLINGTON,
VT.
LEECHBURG,
PA.
tai girtuokliavimo pasekmė
niečiai vyčiai bus pirmuti
mylėtojų lenktynių diena. įstatymus firma padariusi
riam
šie
metai
labai
geri,
tik
toks baisus jo darbas.
Klesinis skirtumas.
Nesutikimas.
niai musų vyčių istorijoje,
Kontestan stojo šios scenos ir visi jos darbininkai turėjo
trūksta
darbininkų,
kad
že

Kirkužis.
Tarpe šios musų kolonijos
mylėtojų grupės: LSS. 86 išpildyt tam-tikras aplikaci- Šio miestelio apielinkė tur kad atliko jau ir tarptautinį
mės
vaisių
surinkus.
susirėmimas lietuvių būrelio nesutikimas
kuopos, Stoughtono; LSS.67 jas ir ant jų pasirašyti. Ap- tingai gamtos apdovanota. (susirėmimą:
J. Apinaitis.
Ypač
vasaros
laiku
gyveni

i
įvyko
irgi
prie
baro,
bet su vis auga ir plečiasi. Pasek
įstatymas
Simcns
kp., Brightono; LSS. 71 kp. draudos
Baltimores Kriaučių
Cambridge; LSS. 60 kp. So. Co. darbininkams įneina ga- mas čionai viliote vilioja sirėmimo priežasčia čia bu- mės to gana liūdnos.
Bostono ir LSS. 17 kp. T. R. lėn nuo 17 d. liepos 1916 me žmogų gyvent ir naudoties jvo ne mergos, ne koki kiti Yra susitvėrusi L. S. pa Schenectady, N. Y.— šio
Streikas.
visomis gamtos dovanų ge mažmožiai, tik patriotiz šalpinė draugija, bet jos vei mis dienomis apleido šį mie
"Viesulą,” Montello. Visos tu.
stą
ir
draugė
Teklė
Petkutos minėtos scenos mylėtojų Labai yra geru daiktu tu- rybėmis. Aplink šlama la mas — neapykanta lietuvių kimas visuomenės labui la
Baltimores kriaučių I.W.
grupės scenoje stengėsi pa- rėti aprūpintą savo nelaimės puoti šilai, srovena tyrus u- : lenkams. Taigi vieni ki ibai mažas, nes viena, kad naitė, išvažiuodama pas sa
vo
draugę
M.
Bubliauskiutę,
W.
unijos streikas tęsiasi
rodyti publikai savo vaidini- dieną. Labai geru daiktu peliai, žydi ir kvepia gėlės. etiem ir pradėjo trupinti kau- nėra kam tvarkos vesti, anDykaduoniams graži ir i lūs ir skaldyt galvas vien dėl ; t ra draugai mažai į susirin kuri prieš kelias sąvaites iš nuo 27 d. birželio. Darbinin
mo gabumus.
i yra palikti našlaičiams savo
kimus lankosi, trečia — ne- važiavusi Bostonan. Su iš kai reikalauja pakėlimo moPo to visų tų grupių ats- uždarbio keliatą skatikų ar- maloni čia vieta praleisti va patriotizmo.
važiavimu draugių Bubliau- kesties kišenių dirbėjams,
tovų posėdyje apkalbėta ba sužeistam turėti duonos saros karščius. Čia jų ir ne Išvaryti
•z iš smuklės, kad j sutikimai. Viso blogo pir- skiutės ir Petkunaitės Sche- kirpikams, trimeriams ir
scenos reikalai. Vienbalsiai kąsnį ir pastogę sau ir savo maža privažiuoja automobi pergalė da nebuvo nusisvė- Imutine priežastimi bus bene nectady LSS. 154 kuopa ne egzaminieriams. A. F. of L.
Driimta 17 kp. T. R. "Viešu- šeimynai. Bet kad tatai tū liais ir trankosi po miškus : rus nei vienon pusėn, todėl i karčiamos ir girtuokliavi- teko veikliausių savo narių. unija atsisako streikuojan
los” atstovų įnešimas, kad rėti, reikia išdirbti firmos ištaisytais keliais. Viename abi kariaujančios pusės pra imas. Turbut niekur taip Tos dvi, pagarbos vertos, tiems pagelbėti.
Streiku
sušaukus visų scenos mvlė- dirbtuvėse ne mažiau vienų miške prie upelio pristatyta dėjo pasalinę-partizantišką žmonės negeria tų alkoho- merginos uoliai darbuoda paliesta apie 2,000 žmonių,
eilė grintelių iš netašytų rą karę, tai šian, tai ten vieni liaus nuodų, kaip šičia.
tojų suvažiavimas, šį su- metų,
Liepos 16 d. leechburgie- vos netik 154 kuopoj, bet ir kurie gyveno iš sustreika
manymą gyveniman vyk Tūli neprotauiančiujų dar- stų, kaip kad senovėj buda- kitus užpuldami ir bombarkitose pirmeivių draugijose, vusiųjų uždarbio.
Dabar
dant reikalas galutinai su bininkų ir labai džiaugiasi, X,0 Lietuvoj stubas statė, j duodami plytgaliais. Buvo jčiai buvo parsitraukę lietu kaip tai L. M. P. S. 7 kupoj antras mėnuo streikuojant
tvarkyta ir suvažiavimas kad jųjų pančiai nuo prakai-i osev. gubelėse ir gyvena ir revolverinių šūvių, bet višką kunigą, kad "apvalytu ir Birutės draugijoj.
visi tie žmonės paliko be
vakacijas kulipkos neužkliuvo nei vie iš nuodėmių.” Tam tikslui
įvyks rugpiučio 27-tą dieną to ir kraujo surūdijusieji suvažiavusieji
Schenectady
pirmeiviai
pragyvenimui
priemonių.
So. Bostone, LSS. 60-tos kp. dabar likos nušveisti ir pa Draleisti turtuoliai, rodos no priešininko kūne. Tūlą buvo suaukavę net 20 dole labai apgailestauja gerbia Strause and Bros. firmos
svetainėje.
prasidendant sidabruoti. Bet ’jef tuos su- ]v£ pasityčiodami iš vargšo lenką gana skaudžiai ap rių. Turbut dėlto, kad mū mų draugių ir linki joms kriaučiai priversti buvo su
rūdijusius pančius ir šiuos darbininko, kuris keikia sa- daužė. Jį nugabenta ligon- siškiai katalikai pasijuto naujoj jų gyvenimo vietoj streikuoti, nes už tą vergo
nuo 10 vai. ryto.
__ _ padėt
__ vo išnaudotojus, ką visą jo _____
butin,,____
karžygius policija at- liuosi nuo savo nuodėmių,tai
naujus ____
nubaltinus
Į Šį suvažiavimą nuošir ant
algą, kokią gaudavo toliaus
svarstyklės,
tai
šie
nau!
darbo
vaisių
pasisavinę
šilvėdino
!. Vienas sekantį nedėldienį netik da kuopuikiausios kloties.
džiai kviečiami visų Naujo jieji pasirodo sunkesniais už dais rėdos ir palociuose gy- jų Jonasbelangėje
A.
J.
Gudzin.
išgyvent jiems nebuvo gali
R. užmokėjo su-1 daugiau pragėrė, bet ir pa
sios Anglijos scenos mylėto
ma.
vena. Mat tegu pamato tas muštamjam 28 dol.. tai nuo kėlė tarp savęs karę. Devyjų grupių, kaip nuo musų senus pančius.
Streikieriai todėl dabar
East
Millinocket,
Me.
—
vargšas, kad ir ponai, jo iš- teismo išsisuko. Mat patų karžygių atsidūrė 1be
choru. tajD teatrininkų at Idant tvirčiau pririšus naudotojai, taio-pat gali pirktas lenkas teisme pasi- ni
Liepos
23
d.
čionai
tūloj
lie

priversti
atsišaukti į darbi
langėje, o paskui turėjo sto
darbininkus
prie
algos,
stovai ir abelnai visi scenos
orastoj bakūžėlėje gyventi ’ -..............................
prieš "augščiausijį.” Tei tuvių katalikiškoj šeimynoj ninkišką visuomenę melsda
mylėtojai kviečiami daly idant atėmus iš darbininkų ir ir būti laimingesniais ne sakė nežinąs, kas jį mušė. ti
buvo krikštynos. Tėvas iš mi pagalbos.
Vareršai. tie musu katali smas pelnė $141.50. Tai mat džiaugsmo pripirko mieži Aukas prašo siųsti strei
vauti. Ypač svarbu, kad bu- .salę reikalauti pagerinimo gu kad puikiuose palociuo
tų atstovaujamos kolonijos, Garbp
ir pakėlimo al- se. Net ir Arlingtono kė kai. Pasigeria, pridaro sau kokią naudą atnešė katali nio ir saldžiausios, pakvietė kierių kasininkui V. Mont
kur da nėra scenos mylėtoju Rosąšmislinta guarus būdas, džių fabrikos savinikas su ir kitiems skriaudų ir pas- kams jų išpažintis. Ir ne linksminties net ir dvasišką vilai sekančiu antrašu: 424
to. Kišeniams tuščiais
grupių, bet kur yra noras kuri patįs darbininkai savo visa savo šeimyna atsikrau I kui džiaugiasi, kad nuo už- gana
palikus
tie vargšai apmau tėvą ir miesto viršininkus. W. Baltimore st., Baltimore,
| pelnytos bausmės išsipirko.
veikti scenos ir abelnai me- parašais užtvirtino,
Baliavojo ir linksminosi, Md.
I
stė į vieną tokių bakūžėlių.
vra viltis, kad Kadangi pakelta šalies Matykite, darbininkai, kaip Jų piemuo, vietinis klebo i dauja, tik ne ant savo tam kiek tik ”dušia” geidė. Kad
no srityje ir yra
Neleiskite, kad badas pri
galima tokias grupeles su- kongrese valstybės darbi- aš užganėdintas gyvenimo nas gal tokiais darbais sumo ir kvailumo, bet ant kiek išvėdinus galvas,svečiai verstų streikierius grįžt at
organizuoti. Nuo tokių ko- ninku apdraudos klausimas, prastumu. Tik tarp to "pra džiaugiasi, nes juk už grie- kitų ir grūmoja vėl savo su moterimis dviem auto- gal vergijon. Gelbėkite jų
loniju atstovai suvažiavime kas Insurance trustui yra stumo,” priimto kelioms są- kus reikia da kyšį duoti ir "parodymais.” Kokios pa mobliais išvažiavo pasivaži sunkioj kovoj. Streikuoja
turės lygias teises, kaip ir negeistinu apsireiškimu, fa- vaitėms dėl paįvairinimo i Dievo atstovui —kunigėliui, sekmės to "aš jam parody nėti. Sugrįžus namo lietu daugausiai Lietuvių, Lenkų
siu,” žinoma, nesunku su viai kavalieriai, kurių mei ir Italų.
tie atstovai, kurie atstovaus ’brikantai, kurie yra to ap prabangaus kapitalistų gy i Bet tie begėdžiai nesiliauja prasti
jokiam protaujan
draudos trusto nariai ir iš
niekinę laisvamanių ir so
gyvuojančias grupes.
svetimtaučiai pavezivenimo,
ir
prastumo,
kokia

čiam
žmogui,
bet musų ka lutes
■trusto
pelno
ima
sau
divicialistų,
nuo
kurių
daug
Suvažiavimo uždaviniu
me gyvena visą savo amžių žmoniškumo gali pasimo talikai, matomai, niekad ne no, apskelbė karę, Vienam Redakcijos atsakymai.
j
dendus,
apdraudžia
savo
jų vienok prisiėjo ir savo
bus išrišti šie kausimai:
protauja.
darbininkus, jų pagamintais viską pagaminantis darbi kinti.
Akronietis.
zepeliną išbandyti; nuo tre11 Oreranizuoti rišu scenos pinigais moka į savo trusto ninkai, yra da milžiniškas
Iš savo pusės aš visgi pa čių
P. K.— Kiek mums žino
išskrydo per langą
mylėtojų — teatrininkų ir kasą apd raudos mokesčius skirtumas: darbinikas pri
tarčiau jums, broliai, pagal lauk,lubų
bet nelaimingas nukri ma, tai knygutė "Patarmės
MONTELLO, MASS.
chorų federaciją.
ir didina trutso pelną ir sa verstas yra vargt ir atsisa "Ateities” No. 90-tam p. voti ką atsiekiate tokiu sa to žemėn. Burdingbosis šo merginoms ir moterims apie
2) Leisti žurnalą muzikos, vo dividendus, o darbinin kyt nuo visokiu gyvenimo
vo gyvenimu. Kiek skriau ko gelbėt, bet pats rankos lyties dalykus” yra versta
Rimka
socialistų
laikraščių
patogumų,
gi
dykaduonis,
dainos ir teatro reikalais. kams palieka blizgutį ore.
dos ir sarmatos neša jums
korespondentams išMonteio toks jūsų netikęs gyvenimo neteko. Taigi po linksmy iš anglų kalbos, taigi reiš
persisotinęs
pertekliais.
3) Sutvarkymas vaidini Galima būt įsitikinusiu,
bių užstojo dantų griežimas. kia, kad tokia knygutė ang
duoda vėjo, taisydamas jų
mo ir tuo tikslu padalinimas kad nedaugelis tų apdraustų kad pajaučia vasaros karš klaidas, tarp-tų yra įpainio būdas.
lų kalboje yra, rodos, ji va
Vis tai katalikiškai.
G. A. Akstiniškis.
tarp artimųjų scenos gru darbininkų tą apdraudą čių jam daromą nesmagu ti ir "Keleivio" korespon
dinasi
”What everv giri
”KeL" skaitytoja:.s.
mą, važiuoja į miškus ir čia
pių darbo.
should
know.
”
gaus, nes rasis šiokios bei be rūpesčių ką ryt valgys ir dentai. Buk už juokingą
Lewistono
žinovui.— TurMonesen, Pa.— Birželio
_______________
4) Pagalba toms koloni- kitokios priežastis, kurios kuo užmokės
X1V
rendą. gyvena. pranešimą apie "Ateities” į Kas mums rašoma
11
d.
susitvėrusi
LSS.
166
būt
vienam
lewistoniečių
"orrs, kur stinga scenos vei privers
. . dubininkus. per- naudodamasis visomis gam- redaktoriaus ir jo korespon
kuopelė iš 10 narių 23 d. lie- kavalierių nėra merginų, kikėjų.
įžengti taisykles, kūnas jie tos dovanu gervbėihis.
dentų "teismą.” Tat mes,
HaverhilI, Mass.— Liepos pos jau turėjo savo pikniką, tai gi ypatai pritrūksta vaij
savo
parašais
užtvirtino,
ir
•saro
Taio
va
_
Ar
į
ingtono
ke
.
5) Išrasti budus leidimui
Taio va. Arlingtono ke "Kel." koresp., esam dėkin 23 d. L. Ukėsų Gedemino Piknikas buvo be svaiginan- kinų, kad viens kviečia merdeLo
nustoti
teises
gauti
apd
žių
fabrikos savininkui at- gi už klaidų taisymą, tik vie Kliubas turėjo savo pikniką.
muzikos, dainų, operų ir te
čių gėrimų, už tai buvo pra ginas, kita gi vaikinus, mes
draudą.
Svarbiausia
tų
atro veikalų revoliucijonievažiavus į čionykščius miš ton jų reikalaujam statyti Už įvairius piknike atisžv- kalbos, deklamacijų ir šiaip pasakysim, kad "visur ge
i
priežasčių,
tai
algos
mažu

riško turinio bei nušviečian
kus vakaciją praleisti, fab faktus, o tamsta tą nedarot.' mėjimus buvo skiriamos do įvairių pamarginimų ir žai rai, kur musų nėra,’’ ir kvie
mas.
Aiga
retai
katram
leis
čio darbininkams jų padėji
riku dūdų balsas, šaukiantis Vadinas,tamstai nėra faktų,' vanos: už virvės traukimą smių. Vienu žodžiu pralei timų daugiau nedėsime.
išdirbti
metus
ar
daugiau,
mą ir kelius iš to padėjimo
darbininkus darban ir ap- ir musų pranešimas "Kelei "singelių” su "ženočiais” do sta liuosas laikas gana sma
L. Sudentui.— Perskaity
kad
gavus
nelaimėje
tą
pa

vyje” buvo teisingas be jo- į vaną. baksa cigarų laimėjo
išeiti.
!
reiškiantis
baigimo
laika,
i
sime,
ir gal būt patilps.
giai ir naudingai. Žmonės,
žadėtą blizgutį. Mano nuoVadinas, suvažiavimui ;mone, šimtąsyk geriau, ka sumažinta keturyssyk, kad kių juokų. Mes buvom ra- ■ singeliai. Už bėgimo lenk kurie piknike dalyvavo, grį
Cingu-Lingu.— Mums ro
darbo užtenka. Šių visų mi da darbininkai už apdraudą orą drebinantis dūdų stau šę, kad "At.” red. p. Rimka, tynes dovaną, lietsargį, lai žo namo sveiki ir užganė- dos, su tokiais nepraustburtyrinėjo savo koresponden-į mėjo Bakanauskienė ir kita
nėtų klausimų išrišimas ne mokesčius patįs moka. Jie gimas neerzintų ponų savi fus
niais vyčiais nėra verta nei
ir pripažino kaltais dėl! moteris. Merginos už grei- įdinti.
atidėtinas, jeigu- neveidmai bent turi laisvę kovoti už ninkų nervų.
užsiimti.
Kuopai pelno liko $15.20.
'
laimėjo dovanas po Už tuos pinigus kuopa ma
Mat jų savininkams ne rašymo neteisingų žinių; Itumą
niaujant trokštame Dakelti pagerinimą savo padėjimo,
P. M.— Sunaudosime.
juk
tas
teisybė,
ar
ne?
Štai
saldainiu uez,uxę
dėžutę .n.
A. rxi
Rutkau- no greitu laiku surengti
,
iiuuaiuių
musų meną ir tuo keliu švie čia gi iš darbininkų padary smagu yra žaisti, kada fab :, , • „ .
J.
A. D.— Prie progos pa
Ateities korespon- fkiutė ir Lucinskiutė.
už
sti musų liaudį, prirengiant ta tikri baudžiauninkai; riku dūdos staugia. Gi dar jfaktai:
talpinsime.
dentai rašė,
rase, kad socialistai šoki
.
jdentai
per virvę
dovaną prakalbas.
ją ateities gyvenimui.
kai u feodalizmo laikuose bininkas, kuris jiems tą dėjo visas pastangas, idant šokimą
Juozui Rasiuliui.— PadėLai gyvuoja darbininkų
|ain.ėjo Veranis.
Todėl visų pritariančiu darbininkas buvo pririštas smagumą pagamina, tuo pa i L. M. D. Choras nedalwau-i „ ....
kavonę
kunigėliams už pla
susipratimas.
,
tam reikalui prašau atkreip- i prie žemės, tai dabar kapi čiu laiku prakaitą lieja prie tu Sandaros prakalbose. Ir .. Publikos buvo apie pora Į
tinimą "Keleivio” patalipinM. Bacevičienė.
ti į šaukiamą suažiavimą talistai stengiasi darbinin kurtinančių mašinų ir turi p? Petrausko mokiniai dalv- Slmt*.
sime.
Paikas nusisekė,
savo domą ir dalyvauti ja kus pririšti prie dirbtuvių! džiaugtis, kad jam leistina vavo LSS. 17 kp., prakalbo-; noIs,ir blJOta he?US\.. .
Worcester, Mass.— LSS.
Bartašiui.— Ačiū už pa
me su sveikiausiomis minti ; is toji nauja baudžiava daug vargti, idant palaikius gy se, sandariečiai kvietė ir jie i Jik su tais laimėjimais 40-ta kuopa nesenai turėjo rašymą. bet dėl stokos vie
mis.
M. D. Tuinila, sunkesnė ir baisesnė liktųsi, vastį savo kūne.
atsisakė, kad socialistai isi-Reiktų jau liautis. Man ro- savo pikniką. Piknikas ge tos negalėjom įdėt.
Ir akyvaizdoje to griež spraudę į vaikų "Žiburėlio”
T. R. "Viesulos" pirm. jei darbininkai nesusipras ir
P. J. Čekšteniečiui.— Apie
ar nevertėtų laiką nau- rai nusisekė ir davė apie 30
čiausio
klesinio
skirtumo
at

•
nepamatys,
kad
retežių
padol.
pelno.
vyčius rašyti neapsimoka.
draugvstės valdybą, ir kelia- din£iau praleisti ir skirti
P. S. Nuo scenos mylėtojų
siranda
žmonių,
kurie
nebaltinimai
vergiją
nedaro
Kuopa
gana
tvirta
finan-|
Visuomenė žino, kas tai per
tas
kitų
neteisingų
pranešij
dovanas
už
kitokius,
negu
grupių delegatų skaičius nė
vos
sakosi
esą
liaudies
apgy

pakenčiamesne.
mų, kurių čia neminėsiu dėl;Gla nnnėti, atsižymėjimus, siškai ir dvasiškai. Turi 35 žmonės. Jų nepataisysi.
ra apribuotas. Tik tie dele
Stanley Martinoniui.—
gatai turi turėti ingalioji- Šiuo laiku darbų čia už nėjais, ir kurie skelbia, kad j stokos ietos. Ponui R. tv- ^*es kokia. gt nauda net ir narius.
Amerikoj
nėra
klesų,
visi
Kadangi
vagilius jums žino
rinėjant
pasirodė,
kad
soc.
dovanas
laimėjusiems
iš
jų
mus nuo tų grupių, kurias tektinai; stinga gyvenimui
Kitos draugijos, ypač pir
žmonės
lygus.
Taip
lygus,
nesipriešino, p. P. mokiniai greitumo, virvės traukimo meiviškos irgi puikiai au mas, tai paveskite visą rei
atstovauja. Atskiriems sce ; butų darbininkams. Susi
nos mylėtojams ir iš tų ko darė taipgi piniguočių ko- kaip jie yra liaudies apgynė nebuvo kviesti, ir soc. patis iar šokimo. Tais savo gabu- ga. Į šį pusmetį gavo nau kalą policijai. Iš paskelbi
mo laikraštyje vi stiek jums
įsisprausti ”Žib.” valdybon; mais nei sau nei kitiems jo- jų narių po pusšimtį.
lonijų, kur jokios scenos imitetas stuboms statyti, jais.
Darbininkai, pažinkime negalėįo; juos išrinko visu I kios naudos nepadaro. Kas
grupės nėra, paliudijimai į Sudėta tam reikalui $1,000,S. L. A. nariai pastaruoju nebus daug naudos.
Rymo Katalikų bažnyčios
nereikalingi. Į suvažiavimą, 000 kapitalo. Tas statomas savo draugus ir savo prie draugijų atstovai ir Lt. Da'atlygins- -iei traukiantis ga< laiku pradėjo vesties; į ke
šus.
Pašulnietis.
n. R. rašo, buk ir "Kovos" lh Patrukti, arba bėgantis lias sąvaites apsivedė 10 na nariui.— Tamistos kores
kviečiami tik kairiosios mu-, stubas galima bus ir pirkties
koresp. juokus daro iš to ty- bei šokantis koją ar spran- rių, iš kurių 7 ėmė civilį šliu- pondencija taip ilga, kad da
su visuomenės srovės šali išmokesčiais. Ir tame gud
ninkai. Ynatos. priešingos; rus skymas. Įpainiotas dar Geriau žinoti nedaug, bet rinėjimo. O "Kovoje” nie dą nusisukti?
bą. Tai vis ženklas žmonių nesusnėjom perskaityt. Gal
socialistų Partijos veikimui, bininkas priverstas būti tikrai, negu žinoti daug, bet ko apie tai nebuvo rašyta. šalin tokie papročiai!
susipratimo ir musu progre būt ištraukas patalipinsim
suvažiavime neturi balso.
Piknike
buvęs.
so. Gerai! P. A. Dėdynas. sekančiame numeryje. '
Reiškia p. R. faktų nereidarbdaviui
nuolankesnis, atbulai.
Už pagarsinimus nei redakci-

KENOSHA, WIS.
Apdraudžia darbininkus.
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KLIUBAS
LIETUVIŲ DRAUGUOS L1ET. DARBININKŲ
— Tegul mane žemė pra — Tu ragana!
Plymouth, Pa.
_______ TURI
KURIOS
rija, — sako žydas — jeigu — Tu cholera...
Valdyba:
jį manęs> biedna žydėla ne. — Tas nesiriša su klaus i-"KELEIVI** UŽ ORGANĄ Prezid.
— Krištofas Čekanauskas,
137 Plymouth st., Breslaw, Pa.
mušė. Ir už ką? Lžtai, mu!— pertraukė jas teisė
----------Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
259 Vine st., Plymouth, Pa.
MAUŠOS BYLA.
į kad jo durna žąsis nusigan- jas.
KOMITETAS.
Frot. sekr. — Jonas Balita,
—
A,
tai
labai
gražu,
po

Žydas norėjo pavogti kai- do ir užpuolė ant manęs.
Prezidentas — K. Gugis,
215 Villow st., Plymouth, Pa.
1840 S. Halsted st, Chicago, III. Finan. sekr.— Stasys Antanavičius,
po nas sudžia teisybės nežiūri! Vice-prezidentas
miečiui žąsį ant turgaus;! — Meluoja, netikėk, r^_
2) S. Mankus,
18 E. Railroad st., Plymouth, Pa.
kaimietis jį nutvėrė, žąsį at nas teisėjau. Juk žąsis bu — kalbėjo įsižeidusios žy Cor. 12th and Vine sts? Phila., Pa Kasierius — Vincas Turauckas,
Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman
575 E. Main st., Larksville, Pa.
ėmė ir taip smarkiai ir grei vo surišta tai kaipgi ji galė delkos.
140 E. 19th st., New York, N. Y Maršalka — Mikas Raudonis,
Klausinėjimas liudininkų, Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas,
tai žydą apkūlė, kad nors jo ant tavęs šokti, a?
24 Elm st., Plymouth, Pa.
183 Roebling st, Brooklyn, N.Y Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius,
—
Kaip
Dievą
myliu,
biekurie
nieko prieš kaimietį Finansų
ant žydo riksmo ir subėgo |
Sekr. 1 • T. L. Dundulis
Mitingai atsibuna kožnų mėnesį
neparodė, šiuomi pasibaigė.
P. O. Box 511, Westvil!e, III. trečių nedėldienį popiet, antra valan
daug žmonių, tečiaus nė dna žydėla nemeluoja.
sekr. 2) J. Stasiulevičius,
dų, Auusto Stravincko svetainėje,
vienas nespėjo pamatyt, kas j — Lok nors i šunį pavir Nežiūrint to visko, Mau- Finansų
229 N. 6th st.. Philadelphia, Pa 40 Ferry st., Plymouth, Pa.
tęs, bet aš esu žmogus, o tu šos advokatas porą sykių Iždininkas — K. Šidlauskas,
čia atsitiko.
226 W. Broadway, S. Boston, Mass
atsikrankštė, pažiurėjo į sa Kasos
— Ko jis rėkia? — pa žydas buvai ir busi.
LIET. DARB. BROL. PA1ELP1N1
Globėjai: M. Cėsna,
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
— Pašaukit liudininkus! vo priešiniko pusę, ir pradė
klausė kaimiečio urėdinin56 Market st, Brighton, Mass
J.
Gegužis,
Valdyba:
jo argumentuoti:
Į
— paliepė teisėjas.
kas.
28 Broadwav, So. Boston, Mass D. Lekavičia — pirmininkas,
— Ką pasakys Ickus?
— Ar aš žinau? — atsakė
P. O. Box 138, Courtney, Pa.
— Kaip paaiškėjo iš liudi J. Gerdauskas.
A. Poteliunas — finan. sekr.
New Britain, lonn.
kaimietis, nuduodamas, kad
— Dalibug, ponas sudžia. ninkų parodymų, mano Pinigus
Box 155, Courtney, Pa
siunčiant čekiais arba Motaiso savo vežimą ir nieko aš šitas diela visiškai nesu- kliento gyvybė buvo dide- r.ey Orderiais, reikia išrašyt vardu Mikas Nagutis — Kasierius,
Box 410, Courtney, Pa.
National Relief Fund.
apie tai nežino.
prante. Aš matė, kad ant liam pavojuje.. štai vienas Lithuanian
Visus pinigus reikia siųsti vardu Antanas Latvis — protok. sekr.,
— Jis man užmušė!
______ — vežimą buvo teliukes ir ši sako, kad jis butų jam da kasieriaus per Finansų Raštininkų
BOK 15. Courtney, Pa.
Draugystės
adresas:
T.
L.
Dunduli.
PO.
Box
511.
Westšaukė žydas.
tas mužikas. Žąsis ir višta daugiau davęs: kitas prisi- ville, Ui, kuris po kaucija $1,000.
Box 64, Courtney, Pa.
— Nemeluok parkai ant taipgi buvo, ale muštynes aš Į pažįsta, kad žydą apmušti
SUNŲ IR DUKTERŲ
kataliko! — užsipuolė kai-1 visiškai nemate.
”
ant turgaus tai paprastas LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ LIETUVOS DRAUGIJA,
DRAUGIJA.
mietis.
— Šliomke. o ką tu žinai ?: dalykas, šitokia sauvalė
Dės Moines, Iowa.
Waukegan, 111.
Valdj ba:
— Ša, nerėkaut! Išsiskir
Šliomkė nurijo seilę ir nu- negali pasilikti be bausmės, Valdybos vardai ir adresai:
Prezidentas — A. Gailius.
styt! — sukomendavo urėdi- sigandęs atsiliepė:
— Išrodo ant didelio po- Pirm. — Kaz. Vaitekūnas,
717 E. Market st.. Dės Moines la.
822 8th st.. IVaukegan, III.
Vice-Prez. — P. Dagilis,
ninkas.
— Perprašau, ponas su- no, o žiūrėk, kaip jis už par- Pirm. pag.
— M. Arr.braziunas,
1822 E. Eim st.. Dės Moines, Iovva.
— Aš jam parodysiu muš džia, o kas man reikia ži- ką užsistoja! — sako ap803 8th st, Waukegan, UI Turtų Rašt. ir organo užžiurėtojas—
ti biedna žydėla! — grumojo not?
Prot. sekr. — A. F. Sabecki,
J. P. Shepetis, 1935 E. Walnut st..
įskųstasis giliai atsidusęs.
802 Sth st.. Waukegan, EI.
Dės Moines, Iowa.
žydas kumštį sugniaužęs.
— Ar šitas žmogus mušė — Nėra šiandien teisybės Fin. sekr.
Prot. Rašt.— W. Baranauskas,
— J. Buksia.
Neužilgo po to atsitikimo Maušą?
5C2 Utica str.. Waukegan, III.
510 S.E. Allen st.. Dės Moines, la.
ant svieto — pritarė jam Kasierius
—
A.
Kripas.
Kasierius
— J. P. Shileika,
nuskriaustas ant garbės ir — Ar jis jam mušė? Nu,: vienas jo liudininkų.
776 Marion st.. NVaukegan, III
217 S.E. 9th st.. Dės Moines, Iowa.
kailio Mauša patraukė kai tegul ponas sudžia pažiūri
Susirinkimai atsibuna kas antrų
—
—ššš
ššš!... Kas ten per kal- Kasos globėjai — K. Dimša.
2 Sth st.. Waukegan, I’L
(nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po
mietį valsčiaus teisman, pa ant to didele nosis nuo tam bos! — sudraudė tvarkos j M. SIValentikonis,
pietų K. of P. svetainėje. No. 504—
remdamas savo skundą i žydėla, o taipgi ant jo rau- prižiūrėtojas.
1346 S. Park. av. Waukegan, III 506 E. Locust st_ Dės Moines, Iowa.
— F. Norkius.
skaitlingais
liudininkais, ;dona burna, tai nereikės ir i — Čia jau ne atskiras as Maršalka
919 Sth st.. Waukegan. III.
kurie buvo surinkti iš tokio Ikloisti, koke tai buvo didele muo eina prieš žydus — Susirinkimai atsibuna paskutinį ne
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mų va
pat menciaus, kaip ir jis mušimas.
traukė toliaus žydo apgynė- landų po pietų. '"Liberty Hali” sve
Geri>n«ia« Lietuvio
pats. Ir štai visus juos ran — Atsakyk tiktai i klausi- jas, — bet visuomenė, žy- tainėje. 803 Sth and Sheridan Rd..
į
SALONAS
IR RESTAURACIJA. j|j
Vaukegan,
III.
dame valsčiaus teisme.
mą.
dams neužilgo ir pasirodyt
J Sveiki geriausios rųšies gėrimai j;
Teisėjas iškilmingu balsu
KUDIRKOS DR-STĖ, ) ir užkandžiai. Patarnavimas prie- n
— Nu, aš pagal prisieka nebus galima, jeigu šitas DR-O VINCO
STEGER. ILL.
lankus.
perskaitė apskundimo turi kalba teisybė, o daugoi aš prasižengimas nebus nubau
Valdybos
adresai:
Parankiausia Lietuviška užeiga, H
nį, patikrino liudininkus ir neką nežinoi.
stas. Pavyzdžiui, šitas pen Pirmininkas — V. Stoškus,
katalikus prisiegdino, o žy
J. MATHUS
į
BOK 435. Steger. III.
— O ką žino apie tai liu- kių svarų akmuo, kurį lai Vice-Dirm.
342 Broadvay. So. Boston, Mass.
— K. Medelinskas.
dų paklausė:
kau štai savo rankoj, ką jis
BOK 381. Steger. III.
— Ar norit prisiekti prieš dininkas Vuodegaitis?
reiškia?
Apie
šitą ...
akmeni \\□tarimų sekert. — A. Urbonas,
—
Juozai,
sakvk
viską
tei'
]
.
.
.
BOK 475, Steger, III.
mane, ar kad pašaukti jums
svbe! -paragino
ji apskųs- :J.ei^ąs visai neminėjo ir Finansų Sekr. — F. Schukauskac,
paragino jį
rabiną?
Ar nori būti gražus?
BOK 148. Steger. III.
kata-. ĮI"įn‘.n!^®p‘,e_neJ Iždininkas
— Ui, kam tas rabinas, tasis. — Sakyk pagal
—
J.
Skrandelis,
‘
ra i n sakė, bet Mauša iteikė man
BOK 377. Steger, I’.l.
kad ir ponas teisėjas yra likiškos musų vieros,
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties,
Iždo Globėjai:
kaip
mokino
tave
nebašninJI
s
lL>
’
t
prieš
pat
bylą,
lai
ykurią išdirba Mentholatum Co. ir visi
spravedlyvas žmogus! — at
J. Vaitkus, Box 374. Steger, III.
kas tėvas, Dieve duok jam ra. akmuo.^ kuriuo sitas kai- B. Povilauskas. Box 407. Steger, III. daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
sakė žydai.
riausia.
x 3S Maršalka — A. Salaseviče,
dancrn
i mietis musė šitą žydą.
Ištepant moste veidą prieš einant
— Na, tai Ickau ir šliom
BOK
141.
Steger.
EI.
akmuo aiškiai parodo, ko Knygyno sekr. ir iždin. J. Damidaviče, gult
per kelis vakarus padaro veidą
—
Nemokyk
manęs,
ba
aš
ke, užsidėkit kepures, o Kei
tyru ir skaisčiu.
Mostis išima viso
kiam
pavojuj
buvo
mano
BOK 407. Steger. III.
kė ir Pliauškė, pakelkit aug- ne pirštu penėtas ir pats ži klientas.
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau-,
Knygius — A. Salaseviče,
nuedegimus ir lašus. Kaina de-'
štyn po du pirštu ir karto nau, ką reikia prieš sudžia
BOK 141, Steger, EI. i lės
žutės 50c. ir $1.00.
(33)
Pona>
meluoji
!
—
atsiOrgano
užžiurėtojas
—
A.
Urboną:
:
“
‘
ts,
sakyt.
Sakau,
kad
tas
žy

kit mano žodžius...
J.
RIMKUS.
BOK
475,
Steger,
III.
— Nu, o kam mes turim das už žąsį visai nemokėjo. liepė kaimietis.
i Holbrook. Mass.
būna pirmų nedėldie-' BOK 36,
— E. toks akmuo tai ne nį Susirinkimai
kiekvieno mėnesio, 1 vai. po pietų
pirštus augštyn kelti? —
— Ne apie žąsį čia eina— argumentas!
— pradėjo kai-'pas p. a. Saiasevičių.. Knygos
i
taip-.
užprotestavo senojo tikėji aiškina teisėjas, — bet apie
Uetuviszlas D-ras M. Zisem
miečio
advokatas.
—
Žvdas
Č
.-*•
Sa]asev
^
’
.
k"y.
Įgas
gali
gaut
skaityt
ir
neprigulintie-i
7
PanMRter St
mo žydelkos.
i tai, ar tas žmogus mušė žy
galėjo
visą
vežimą
tokių
ak
Ijįcutjv
v
turkliu <*K-|ji
į Draugystę, bet reikia turėt paliųBoston,
FAM.
dą, ar ne?
1 — Nusiramint!
menu
čionai
atvežti.
Ir
gainu0
nario
Dr
v
Kudir
-i
Visokias lig&a gy
Po prisiekos desėtninkas
— Mušt, tai mušė, ale ko
pasekmiugiakad to nepadarė, nes per ——_____________ dau
jsial. Ateikit tieišveda liudininkus už duru. kis ten mušimas!... Aš tam lla,
į purvvna jau negalim išbris- LiET- ^epRigulm. kliubas čok
pas mane 1
Žydai eina su kepurėm. De parkui kitaip bučiau davęs. ti„ ‘
> trepals 1 viršų tik
j
Chicago, I1L
i aptieks-,
sėtninkas pašnabždom juos
— O Vincas Ilgakojis ar| — Tas šventa teisvbė — Prezioo9psl-^’nnJua0J; SŽiJ8*™ neikit
mano durya balLiuon avė., Chicago, III. toa arba telefoną
keikia: ’ —----- Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas. duok o aš ateaiu.
— Parkai, ar nenusiimsit teisėjas kito liudininko.
923 W. 33rd pi., Chicago, III.
į bar žmogus negali ateiti iri
rašt. ir organo užžiurėtojas — Ofiso valandos
kepurių?
— Buvau ir mačiau. f0 bažnyčią Dievą pagarbint. Prot.
Nuo 9 iki 11 ryte
Petras Keniutis,
Žydai nusiima kepures.
3238
So. ...
Halsted st., Chicago, III. auo 1 iki 2 ir 6 iki
teisybei kalbant, tai Motie-j _ Vos zogt er
__
tpi'p
——
...____________________ _ Finansų rast.—• Ant Staniulis,
s vakare. Teleph. Richmond Mlt-1
žydo žą- jickus
lckU5 SliomKei,
i — Tai 1pagonai!
y'-r - — kaž- jus norėjo atimti iš -.-uv
kumstere- 3220
a
----- So.
So. w
VVallace
st, Chicago, III
kas saleje atsihepe.— Kai |SJ ir gali būt, kad užvažiavo. jęs jam j pašonę.
Kasierius — Kaz. šilas,
Ant 21
z-fi
” t
- i
3342 So. Halsted st.. Chicago
prisieką prieš poną Dievą’per sprandą, ba rėkė smar-i” — xNutilkit, JUS. — SUSUKO
Susirinkimai atsibuna kas paskutitai su kepurėmis ėmė, o per i Vė. Ale kad dėl to butu Dro- tv arkdarvs.
kiekvieno mėnesio, 7:30
j
•
-i
•• - 'a.anaą vakare, ""Aušros
"Aušros” svetainėduris išeidami tai nusiima-va. tai aš nemislinau!... ‘ Ar — -p
_Tu daugiau rėkauji UZ je. po No. 3001 S. Halsted st. Meti.
kepures.,
j tai sykį žmogus ant ;omar- kituą * — pastebėjo kaimie- n’s susirinkimas .pripuola
_r---- 1 sausio mė_ Bertaininiai:
Bertaininiai: Balan
Balandžio ir Spa
— Tylėt tenai! — isušuko ko sulieji Žydą botagu?...
nesii.
a pu mėn. Pusmetiniai Liepos mėn.
si i
T
i-7 J2_ i— i7
. i tis.
vėl teisėjas ir kreipėsi Į ap-J _ Įvesti’liudininkes Kei- — Kas gali prirodyt — tęskųstajį:
• .
. >kę ir Pliauškė,— paliepė tei- ,sė kaimiečio apgynėjas to-,PicžI° LIETVytauto
— Eš&ntis čionai Mauša sėjas.
liau, — kad kaimietis šituo
S
R
rt
G
i'
ST
ni
- St. Charles, III.
ypatingai gelžkeliu važiuojantiem*
Vogė apskundžia tave už i — Ui, mes mislinom,, kad akmeniu muse šitą žydą. i Adminie
raCna.
žmonėms, kuriems reikia visuomei
muštynes. Ką tu turi ant ponas sudžia apie mus> jau Tik Daziureklt Į kaimiečio Pirmininkas - R. Griciunas
ikras laikas žinoti. Gvarantuota*
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji
Box 16, St. Charles, 111.
to pasakyt?
ir pamiršo — prabilo žydel- sudėjimą: juk tai milžinas!
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ani
Pirm. Paj-elb.— A. Urpolis,
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. n
— Prašau pono teisėjo ne- kos.
Pažiūrėkit Į akmenį: juk tai
Box 26, St. Charles, III.
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
rast.— K. Tamošiūnas.
tikėt tam parkui. Tas va- • — Atsakinėti i klausimus! baisus sunkumas! 0 pažiuW. Illir.ois st.. St. Charles, III. ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas. nemokėk nė cento. Atsiminkit*
gis meluoja.. Jam da dau-, ■ pastebėjo teisėjas ir pri- rėkit į žydą: juk jis gero Turto69 rašt.
— W. Eidrugevičia,
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
_______
____
dūrė:
giau reikėjo duot!
St. Charles, 111.
kurkino nevertas! Ar gi
iė’.į apie $2*>.<‘<< jei pirktumėt kitu’
— Sakyk, ar tu jį mušei, Į
1 ji'- m.etŲ jis butų galėjęs ateiti šian Kasierius — S. Wogulis.
"'ui-u.- auksuotas lenciūgėlis ir ka
St. Charles, III.
outis ivk;.i :-u kiekvienu laikr<«dė!in
— Ar ponas sudžia ir tą1 dien į šitą teismą, jeigu jis
ar ne?
< 32)
EKCELS1OR WA!CH CO. "
nors vieną sykį butų gavęs) LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
— Ale kurgi aš, katalikas, nori žinot?
“•tik Athenaeiim B!dg. CI’ICAGO. ILL
DRAUGIŠKAS KLIUBAS.
— Mus ten kokios penkios tuo akmeniu iš to milžino;
peckosiu su tokia smarve
Indiana
Harbor,
lnd.
■ buvo; aš nežinoi kiek žydei-j rankos? Žinoma, kad ne!:
savo čvstas rankas!.,
Valdyba:
— Atsakyk Į klausimą: j kų. kodėl jų nešaukei i su-J Aišku, kad žydas meluoja.! Prezidentas — Pranas Her.dersonas, iiiįRainkoty ir Sinty Dirbtuvė
da
? —1 “verkdama
atsiliepė
i Liudininkai
taipgi
. — neparo137th st., Ind. Harbor, lnd į LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR V
mušei, ar ne?
TY1
*
•
j •Y
•
• i Y— T
JI
•
•
x
•
a. . žvda
T ‘'Pro-2112
raš
t.
— vin. CiParį?’
.
Pliauškė ir atsikreipus Į dė,’ kad kaimietis c.butų
GERI AUSIA.
— Argi aš nesakau? Jei Maušą pradėjo jam išmeti mušęs. Akyvaizdoje vto vi ' 3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ine i (-i
Kasierius — Antanas Mikalocz,
(«
...........
Mes dirhame RAIKOTl S ir ;i(
gu to da negana, aš galiu nėti.
2112 137th st.. Ind. Harbor, Ind
so, aš prašyčiau teismo, kad Finansų
SHTUS. Vyriškus, Moteriškus ir
rašt. — Pranas \ aitkus,
ir
daugiau
pasakyt.
Matai,
i
Vaikams. Dirbame dėl KRAU-?';
,
_
_ ą.! — Žydiškai 'čia nevalia kaimietį paleistų be baus 3619 Deodor st., Ir.d. Harbor, Ind ;Į;(TUVIŲ,
AGENTAMS ir P AVIE-iii
Maršalka
—
Motiejus
Drungir.as,
buvo taip. VI* At\aziaxau
ant
k
a
]bėti,
nes
užmokėsite
baumės.
JANIAMS
iš geriausios materijos
r>
ntl
5-1
TT
T
•
_
Elm st., Indiana Harbor, Ind -i' ir r
jomarko ir atsivežiau
pigiau
negu •kita kokia dirbtuvė
_ I negi
y-1-; - ' (j;
Po trumpo pasikalbėjimo 3730
Susirinkimai atsibuna nedėliomis (((
ža«i
i
smę
~
Perspėjo
teisėjas.
Materiias
Materijas mos
mes imame iš dide- (((;
pardavimo veršį ir
•?o
15
dienai
kiekvieno
mėnesio,
1-mų
— Išgirdusios apie baus teismas kaimietį paliuosavo,
firmų ir daug ant karto, to- (Į:
Ateina šitas žydas ir dera mę. žydelkos nusigando ir o žydui liepė teismo lėšas valanda po pietų, Ant. Mikalocz sve S!!. (irų
dėl
dei
mes gaunam kur-kas
kur-Kas pigiau (įt
(e
tainėj, 2112 137th st Ind. Harbor, Ind iįjjir
ir geresnę materiją,
materijų, todėl galime
galimeJd
jįsi: kiek nori už veršį? Tris (abidvi sykiu užklausė:
užmokėti.
IJ.ir pigiau padaryt.
„
rubliai, sakau. Perbrangu, |
Tarp žydelių pasidarė su TAUTIŠKAS PAšELPINIS SUSI !( Lietuviai, kurie norite tik turėt i.
—
Ar
labai
reikia
pasa

imk du rubliu už veršį ir žą-'
VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN. C STIPRIUS IR GERUS RLBUSįį
mišimas.
j PIGIAI., visados kreipkitės pas (}
VALSTIJOS.
sį, sako. Aš nieko ant to ne-, kyt, kiek metų?
per laiškų; o (l
((mup.
-----'Tolimesnieji
r
Mauša
pagrasino
kumsčia
NAUGATUCK,
CONN.
■>jj vietiniai vpatiškai.
atsakiau. Jis ir vėl manęs I — Būtinai.
Prezidentas — J. A. Sbunskis,
(' Kriaučiams. Agentam* ir Krau- J
_________
klausia:
na,r tai kaip gi bus? j — Ui, mes tik pora žodėle savo advokatui:
183 Hiliside avė. Naugatuck,
tuvininkams sampelius pa—
A
goi
!
Nieko iš
nebus, ‘sakau,
sakau, ir
iNieno
is to
u» neuus,
n '. pasakysim. — pradėjo žy
Vice-Prezid.— W. Marcinkevičia,
siunčiame dykaL
Į
Curtis st, Naugatuck
atsigrįžtu prie arklių, o jis'delkos, kada teisėjas pasi- — Moiške, mach di apela- Finansų 4Rast.
— M. Povilaičiutė,
kapt žąsį nuo vežimo ir da- • lenkęs pradėjo rašyt į kny- cė! — ragino jį prieteliai.
10 Hotchkiss st, Naugatuck. isTriBlers Ralncsat Ccmpanyj
'(«
G. A. Romanas, savininkas,
Visi išsiskirstė, o kaimie Prot. Rast, — J. J. Ynamaitis,
vai bėgt Pavijau parką ir gą jų metus.— Jis yra dide168 N. Main st, Naugatuck.
paėmęs už barzdos žąsi atė- lis paškudninkas, tas muži- tis iš to džiaugsmo nusive Kasierius — J. Tankunas,
i<!3 Harrison Avė..
į
166 N. Main st, Naugatuck.
kampas Essex St. Į)
miau,. ale kas link mušimo, kas. Tas razboinik visaip dė savo kumus išsigerti, sa Visi, kurie
nori platesnių žinių
BOSTON. MASS. ii!
kydamas, kad kitą syk da apie minėtą Susivienijimą,
tai meluoja brudas, netikėk mus išlojojo. Jis sakė:
kreipkitės (Įi
55^
prie
valdybos.
geriau
žydui
duos.
jam ponas teisėjau.
— Tu šliurė!
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Matenjalistiškas
Istorijos
Supratimas

I

tt

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOF1JOS.

TAI VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA,
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA
KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS SKYRIUS.
SKYRIUS I. Įvairus Istorijos supratimai.
SKYRIUS II. Materijaiiškasis Istorijos supratimas.
SKYRIUS III. Išvedimų patvirtinimai.
SKYRIUS IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS V. Antroji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
SKYRIUS VII. ’ Kryžeivių karės su Krikščioniais ir
Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.
SKYRIUS VIII. Materijaiiškasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla
čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijini surėdymą

I

.

’

-

•»

KAINA KNYGOS 20c.

a

Gaunama '"Keleivio” Knygyne. Rašant laišką arba
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

9
_ • l

I

j

.M.l.MC

*

is

>;cri<iuaivs

I

į!K(
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KELIAUJANTIS KRIAUŠIUS
Siuvam Visokius MOTERIŠKLS ir 1IRIŠKLS RUBUS. Taipgi
parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams
arba šiaip ypatcms, kurie pareikalauja, Visokį tavorą perkant
pas mane galit gaut pigiau, Aš važinėju po Mass. ir Conn. valstijas ir ant pareikalavimo pribunu visur. Reisale adresuokit:

P. Šimkonis

48

worcešter, mass.
■*T-

Ar Nori Išmokti Anglu Kalbos?

I

DYKAI

Ar.cią kalba yra lenjra Hmckti, b»t iia lmgvnmaa
rr.li ant to KAS MOKINA. KO MOKINA IR KAIP
MOKINA. Tanlcta gali iimokti viaa Ang’.g kalbą
liuoaos* nco darbo valanda** aavo namoos*. ai mažą
atlyginimą. Gničiaocia. didžiausia ir pripažinta už
geriausią: Amerikoni.ka Mokykla, pasekmingai mo
kina per paštą visose d*lyse Amerikos ir Kanados, ir
klesose dienomis ir vakarais. Jei r.ori greitai išmokti
ĄOglą kalbos, tai persitikrink apie mošų mokyklą
pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir H1GH echooles kursus. Graži
didelė iliustruota knyga yra siunčiama DYKAI. Rąžyk
platesnių žinią; (dėk kelias markes dėl priaiuntiasa
knygos. Iškirpk ir prisiųsk kartu šitą apgarsinimą.

American School of Languages
1741 W. 47th STREET

CHICAGO. ILL.

K E L B I VIS

IS AMERIKOS.

Į

KARDŲ RYJIKAS UžSPRINGO.

Martinas Strikunas, 24 m.
RADO SUPJAUSTYTA amžiaus vyras, gyvenąs po
nr. 52 Wells st., Hartford,
GERKLE LIETUVI.
į
N. S. Pittsburge po n r. Conn., pereitą sąvaitę ro
1343 Medley st., 3 rugpjūčio dydamas East Side saliune
atrasta Juozą Karteną su kaip jis gali ryti kardus,
pjaustyta gerkle. Atrasta peilius ir tiems panašius
ir britvą. Manoma, kad daiktus, sukišo savo gerkKartėnas mėgino nusižudy lėn lazdą. Matomai sukišo
ti. Namų šeimininkas, ku perdaug giliai, nes palietęs
rio namuose Kartėnes gyve skilvi, krito ir nugabentas
no Įnamiais, J. I. Aleksis, ligonbutin antryt mirė.
Stritkunas lavinosi ryti
policijai padavė sekančias
kardus,
kad paskui galėtu
žinias:
Kartėnas 2 rugp.
parėjo apie 11:30 vai. vaka kokiame cirke rodyti žiop
re namo. Namiškiai girdė liams savo galybę.
Velionis paliko pačią, ku
jo viauksėjimą, bet manė,
kad pasigėręs vemia ir nėjo ri, kaipo buvusi karštą ka
jo kambarin. Kadangi bu taliką. palaidojo ji su visom
vo vėlus nakties laikas, tai bažnytinėm ceremonijoms.
visi sumigo.
Kazys Ado apsidegino" valgyda
maitis, antras Įnamis, parė
mas UGNĮ.
jęs ryte apie 1:30 iš darbo,
Frank
14 metų
kada inėjo i kambarį, rado vaikėzas, Rollins,
Peabodv, Mass.,
Karteną visą kraujuose
C
d.
rugpiučio
norėdamas
pusgyvį, tuoj sukėlė namiš
savo vienmečiams,
kius ir pašaukė ambulansą. uarodvti
kaip
galima
valgyti ugnį,
Pasipjovėlis nugabenta li- i susišaukė jų dideli
buri, iš
gonbutin.
sinešė iš stubos bonką keroKad Kartėnas bandė nu isino, prisipylė jo sau i bursižudyti, spėjama iš to, kad . na ir uždegė. Uždegęs brieatįdarytoj jo skrynelėj at žuką Įsikišo i burną ir susi
rasta visi jo paveikslai su čiaupė, kerosinas užsidegęs
dėti altoriaus formoj ir kiti i sprogo ir pasiliejo iš bur
davadai liudija, kad pasikė nos ant smakro ir krutinės.
sinimas ant gyvasties buvo Akimirksnyj užsidegė dra
paties padarytas.
panos ir didvyris griuvo beKartėnas buvo alkoholi siraitydamas iš skausmo.
kas. Jis jau metai tam at Pakol užgesinta degančius
gal mėgino nusižudyti. Pa ant jo drabužius, vaikėzas
staruoju laiku buvo labai i skaudžiai apdegė. Nuga
nenormališkas.
Pasakoda benta ji ligonbutin.
vo pykstąs ant savo brolio.
Rodos, daugiau nebandys
Ligonbutyje
perpjautą : rodyt, kaip galima ’ ugni
gerklę susiuvo ir tikimasi, i valgyt.”
kad pagis.
KONFERENCIJA DĖL
POPIEROS BRANGU
MO.

BRAZILIJOJ SUSITVĖRĖ
SOCIALISTŲ PARTIJA.

ETTORAS GRASINA VI
SUOTINU STREIKU.

Kapitalistų laikraščiai
praneša, kad Minnesotos
valstijon, kur streikuoja
20,000 geležies rudos kasė
jų, pribuvo Ettoras. Kiti
I. W. W. unijos organizato
riai tenai jau sukisti kalėjiman. Valdžia eina tenai iš
vien su kapitalistais ir are
štuodama vadovus nori su
laužyti darbininkų streiką.
Ettorui čia pribuvus tuo
jaus gubernatoriui nusiųsta
reikalavimas, kad suimti
streikierių vadovai butų iš
kalėjimo paliuosuoti ir kom
panijų ginkluoti žmogžu
džiai prašalinti iš streiko
apygardų. Kapitalistų lai
kraščiai rašo, kad Ettoras
grasinąs visuotinu streiku,
jeigu I.W.W. organizatoriai
nebus paleisti iš kalėjimo.
Jis pasakęs, kad I. W. W.
unija pasirūpins visos šalies
judėjimą sustapdyti ir už
duoti kapitalui toki smūgį,
kokio jis da neragavo.
SUSITVĖRĖ VALDŽIOS
DARBININKŲ UNIJA.

Amerikos Darbo Federa
cijos rupesniu New Yorke
sutverta valdžios darbinin
kų unija, kurios svarbiausis tikslas esąs tame, kad
nekelti prieš valdžią strei
kų. Tai jau pono Gomperso politika.
PLĖŠIKAI ATĖMĖ $34,000.

Pereitoj pėtnyčioj po pie
tų Detroite papildyta drą
sus užpuolimas. Penki plė
šikai automobiliuje, apsi
ginklavę karabinais ir au
tomatiškais revolveriais, už
puolė Adding Machine Co.
kasierių, kuris vežėsi auto
mobiliuje $34,000 darbinin
kų algoms mokėti, pašovė jį
ir pagriebę visus pinigus
pabėgo.
Tuojaus devyni
automobiliai policijos ir du
automobiliai deputy šerifų
plėšikus išsivijo, bet nesuga
vo. Rado pamestą tiktai
vieną plėšiko kepurę ir re
volverį.
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Pajieškau pusbrolio Juozapo Mi- COURTNEY, PA.
kulcko, Vilniaus gub., Trakų pav..
DIDELIS PIKNIKAS!
Jezno valsčiaus, Nemajūnų parap.,
Rengia LSS. 3-čia Rajonas,
Dzingeliškių kaimo. Meldžiu atsiNedėlioj. 13 d. Rugpjučio-Auguat
Pajieškau savo pažįstamo Felikso ! šauk.it
(34)
Courtaey. Pa.
A. Dzingelis,
New Yorko gatvekarių Kimonto. prieš 9 metus gyveno Ohio .
valstijoj. Jis iš Kauno gub.. Šiaulių 106 Stagg st.,
Brooklyn, N. Y. Netoli Riverviev stoties. Prasidės
streikas prasidėjo pora są pav. Meldžiu atsišaukti.
11 vai. ryte ir trauksis iki vėlai naktį.
(34)
Tikietų kaina: Vyrams arba porai
Sofia Karyzno.
Pajieškau savo pačios Amilijos Žyvaičių atgal. Visų pirmiau
209 N. Pleasant st.,
Kenosha, Wis. lionės-Venslauskaitės, 26 metų am $1.00; moterims ar merg. 50c. Valgiai
sia jisai prasidėjo ant Bronžiaus, 5 pėdų ir 3 c. augščio, gelto ir gėrimai dykai pagal tikieto vertę.
xo. Kitur karai vaikščiojo Pajieškau Pranciškaus Sarauskio, nais plaukais, šviesaus linksmo vei Kiekvienas gaus lončekių: vyrai už
Kauno gub., Raseinių pav., Lolių par., do, mėlynos akįs. Pabėgo 20 d. lie 75c., o mete r s už 40c. širdingai už
da iki pereitai subatai, nes Kuzokų
KOMITETAS.
sodos ir Leono Paulauskio pos su Adomu Smith’u (jis taip save prašo visus.
P. S. Važiuojant į pikniką reikia
vadina.) 33 metų amžiaus, 5 pėdų ir
darbininkai buvo neorgani Laukių solos, Kelmės parapijos.
Petras Dumbskis,
5c. augščio. Bėgdami pasiėmė ir 9 karą "Charleroi” iš Pittsburgho nuo
zuoti ir nebuvo pas juos vie 19 Paul st,
Liberty ir Grant sis., netoli Union
Stoghton, Mass.
dypo, ir išlipti ant Riverview Stoties
nybės. Pereitoj subatoj te
prie sansuką ir grįžt 1 bloką atgal,
Pajieškau brolio Jono ir sesers
čiaus sustojo gatvekariai Marcijonos
ten bus žmogus ir parodys kur eiti.
šeškų, Kauno gub., Ra
Karai eina kas pusė valandos.
jau Manhatteno, Richmon- seinių pav., Veviržėnų valsč.. Raigių
sodos. Meldžiu atsišaukti.
do ir Queens miesto dalįse.
Juozapas šeškus,
GERA PROGAI
Freehold, N. J.
tik Brooklyne dar vaikščio BOX 574,
Kiekvienas
gali išmokti
barzdaskutystės amato, plau
jo. Paskalai pradėjo eiti, Pajieškau Aleksandro Jankuniuko
kų rėdymo, manikiurijos ir
kad tuojaus išeis streikan ir jo sesers Marijonos, Kauno gub.,
t. t. į gana trumpą laiką;
Zarasų pav. Jų pačių meldžiu atsi
mažais iškaščiais.
Mes mokiname
požeminių traukinių darbi šaukti,
ar kas juos žino pranešti.
moteris ir vyrus. Rašykit informa
Jonas Kalnietis,
ninkai ir garlaiviai sustos,
cijų.
(?)
28 Broadway,
So. Boston, Mass.
Nossokoff's Barber School.
kas reikštų New Yorko suPittsburgh, Pa.
metų mergaitę Antosę, kurios irgi 1202 Penn avė.,
paraližiavimą.
Kapitalis Pajieškau sunaus Kazimiero Pikio- šviesiai
geltoni plaukai. Kas apie
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., juos praneš, gaus $5.00 dovanų.
tai labai persigando. Ne\v to.
Sados miestelio, apie 20 m. amžiaus,
Antanas Zylė,
(32)
Yorko majoras ir visuome meldžiu atsišaukti, nes yra svarbus 161 Washington
avė.,
(32)
\Vaterbury, Conn.
nės darbų komisijonierius reikalas. Fran. Pikiotas,
Naudingas visiems, sykiu rasite
pradėjo rupinties, kad strei l 11 Lincoln st..
Brighton, Mass.
Pajieškau Antano Vaišnoro, Kauno puikią dovaną. Rašykit tuojaus.
-----A. K. C. Maigis Co.
(36
gub., Telšių pavieto, Plungės valsč.,
kuojančius darbininkus su 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pajieškau pusseserės Marijonos Mežuikų sodos ri Barboros Vaišno- 125 E. Main st.,
Amsterdam, N. Y.
gatvekarių kompanija su Ragaiiauskytės, Kauno gub., Vege- raitės-Kaveckienės. Turiu svarbų
kaimo, gyveno \Vorcester. Mass. reikalą.
taikius ir kuomet šita žinia nių
Meldžiu atsišaukti.
Antanas Kaveckis,
rašoma tenai jau prasideda
Antosė Ragaliauskytė.
55 Perry avė.,
Stoughton. Mass.
196
C
str.,
So.
Boston,
Mass.
tarybos.
Pajieškau giminių ir pažįstamų,
Pajieškau draugo Klemenco Paraesu Kauno gub., Telšių pav.. Sė
NEW YORKO KRIAUČIAI žinsko, Kauno gub., Saulių pav., Skais aš
girio par.. Alsių sodžiaus. Pirmiau gy dos parap., Židikų kaimo. Meldžiu pradės vėl savo darbą nuo 1 d. rug
LAIMĖJO STREIKĄ.
sėjo mėn. (September). 1916 m.
veno Brockton. Mass. Meldžiu atsišauk atsišaukti.
Dabar yra laikas moterims ar mer
Povilas Jelskis,
ti
busiu
labai
dėkingas.
New Yorko kriaučių strei
2 Stone st.,
VVorcester, Mass. ginoms įsirašyti į tuos kursus. MokJOS. URBAN,
32
kslas traukiasi iki Kalėdų. Priima
kas, kuris traukėsi apie tris 224 Broadway,
So. Boston. Mass
Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš mos esti moters ar merginos nuo 18
mėnesius, pasibaigė darbi Pajieškau brolio Jor.o X inckaus, esu Kauno gub., Telšių pav., Kontau- iki 45 metų amžiaus, bet tiktai tokios,
ninkų laimėjimu. Algos pa dėdės
Kazimiero Vinckaus, Marijonos čių parapijos, Felikso Venckaus duk kurios moka, bent savoje kalboje,
skaityti ir rašyti.
Grigulaitės-Steponavičienės ir Domi tė. Meldžiu visų atsišaukti.
keltos, valandos sutrumpin cės
įsirašymas atseina $125. Tos mo
B. Venckaitė,
(32)
Grigulaitės-Marcinkienės,
visi
Detroit. Mich ters ar merginos, kurios tinkamai pe
tos ir organizuoti darbinin Kauno gub.. Telšių pav.. Pažeriu kai 176 Delmar avė.,
reina kursą, gauna diplomą. Iš mokai turi dirbtuvėse pirme mo. Meldžiu atsišaukti.
mokyklos jau yra išėję 35 diplomuotos
Ona Vinckiutė,
PRANEŠIMAS.
nybę. Kriaučių unija išėjo 1828 Callovvhill st., Philadelphia, Pa. Pranešu visiems lietuviams, kad akušerės.
Yra ir daugiau tokių mokyklų mu
mano buvusioji moteris Marta Duo- sų šalyje, bet nė viena nesuteikia į
po streiko stipresnė, negu ji
Pajieškau giminių ir pažįstamų: donienė, 32 metų, kreivų akių, švie taip trumpą laiką tiek pamokinimų,
buvo iki streiko. Garbė už Miko
Jono Vainauskų. Košt. Bilac- saus veido — prasisalino nuo manęs, kiek musų mokykla.
šitą streiko laimėjimą pri kio ir irZosės
Navilaikaičios, visi Kau pasiimdama dukterį Elziutę 4 metų ir
Pragyvenimas Scrantone nedauOnytę 2-jų ir pusės metų ir sūnų giaus kaštuoja, kaip kituose miestuo
guli socialistams. Nes dide no gub., Panevėžio pav., Linkuvos Juozuką
5 mėnesių, taipgi išsivežė su se- Moters ir merginos, kurios nori
Meldžiu atsišaukti.
lė kriaučių didžiuma yra miestelio.Olekas
Ogintas.
(34) savim mano 500 dolerių ir vyrą Mai- turėti nepriklausmingą gyvenimą, te
kę Morkūną. Kas man pirmas apie gul skubinasi įsirašyti į musų mo
socialistai. Unijos viršinin 15 Darion st., Bos 3, Worcester, Mass juos
praneš, gaus $10 dovanų.
akušerijos kursus. Kreiptiesi
kai socialistai. Derybas su Pajieškau švogerio Stanislovo Žeb Morkūnas gali pasilaikyti sau tą kyklos
reikia po antrašu:
(34)
neištikimą moterį, bet man gaila pa
kapitalistais vedė socialis rausko ir sesers Antaninos, gyveno likti
DR.
J.
ŠLIUPAS,
kūdikius tokios motinos ranko
tai. Sutartis taipgi buvo iš Mahanov City. Pa., jie Kauno gub., se, todėl prašau man pranešti.
1419 North Main Avė,
Janapuolio parap., Kuledagių sodos.
John Duodones,
(32)
dirbta socialistų.
Meldžiu atsišaukti, nes yra svarbus 443 Leonard st., N. W.
Scranton, Pa.
4
reikalas.
(32)
Grand Rapids, Mich.
Besė Poškaitė,
KUNIGAS PAVOGĖ NE
141 6th st.,
So. Boston, Mass.

DIDELIS GATVEKARIŲ
STREIKAS NEW
YORKE.

Pajieškojimai

”Milwaukee Leader” ko
respondentas iš Sao Paulo
Amerikos laikraštininkų praneša, kad Brazilijoj su
REGIO PAČIĄ.
APSIVEDIMAI.
susivienijimo atstovai 31 d. sitvėrė socialistų partija. Iki
Pajieškau apsivedimui gero vaikino
Pajieškau
pusbrolio
Adomo
Gaiga

šiol
tikros
socialistų
parti

Laikraščiai
praneša,
kad
liepos suvažiavo WashingKauno gub., Panevėžio pav.,, Ge- nuo 20 iki 35 metų amžiaus, ne ge
Joplino mieste, Misouri val lo,
tonan, kur laikė savo kon jos tenai nebuvo. Darbinin
sudų valsč., Daujienų parap., Baluš- riančio ir nerūkančio, mokančio ang
lų kalbą. Aš esu 20 metų, gražaus
stijoj. kunigas Lavvrence kių kaimo. Meldžiu atsišaukti.
ferenciją dėlei pabrangimo kams vadovavo daugiausiai
sudėjimo, turiu "prapertę’’ ir daug
Jonas Stalinionis,
Coombs paviliojo svetimą 3134 Superior st., Cleveland, Ohio. pinigų. Po apsivedimui greit perra
popieros.
Laikraštijos at .sindikalistai, kuriems Suv.
šyčiau ant jo vardo kelis tūkstan
moterį, kurios vyras yra ne
stovai 1 dieną rugpiučio tu Valstijose geriausia atsako
čius. Dėl platesnių žinių meldžiu
Pajieškau
draugų
Kazimiero
ir
Jo

(32)
regįs.
Kunigas likos nu no Saurių, taipgi D. Balčiūno. Kauno kreiptis šiuo adresu:
rėjo posėdį su šalies pramo : I.W.W. Sindikalistai ne
Miss
May
Monthley.
pripažįsta
reikalingu
daikbaustas užtai 3-ms mėne gub.. Vilkmergės pav., Kupiškio pa Ahondy Cottage, R. R. 9,"
nės reikalų komisija. Ko
rap.. Svidienių kaimo. Meldžiu at
siais kalėjimo ir $100. Mo sišaukti.
Rockford, III.
misijai buvo paduoti laikra ! tu darbininkams rupinties
NEMBRITANIEČIAI
į
politika.
Jie
tiki,
kad
darteris
nubausta
$15.
Jos
var

štininkų skundai ant popie
N. Balčiūnas,
Pajieškau apsivedimui merginos,
STATO ’DU BROLIU.” das: Etalija Frv.
BOX 62,
Lewiston, Me. nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų
ros fabrikantų, kurie ne ! bininkai gali viską atsiekti
pažiūrų, sutinkanti imti civilišką šliusvietiškai pabrangino laik per streiką ir sabotažą. Iš New Britain'o lietuviai 4 30 žmonių3hrė nuo
Pajieškau pusbrolio Vlado Margio, bą. Aš 25 metų vaikinas, turiu gerą
rugsėjo
statys
scenoje
vei

Kauno gub.. Panevėžio pav., Klevai- darbą. Su pirmu laišku atsišaukian
raštinę popierą. Toji komi mintingesni Brazilijos dar
nių parap., Mainiunų kaimo. Taipgi čios malonės prisiųsti savo paveikslą.
KARŠČIO.
kalą
”
Du
Broliu.
”
Teatras
sija paskui tardė fabrikan bininkai suprato, kad tik
ir kitų draugų, pirma gyvenusių PhiJ. Stelmokas,
(32)
stropiai
rengiamas
ir
taiso

Per
keturioliką
dienų
De

ledelphijoj meldžiu atsišaukti.
socializmas
gali
pagerint
tus. kad patyrus tikras prie
710 Edgewood avė.,
Akron, Ohio.
Charles Margis,
(34)
žastis, dėl ko taip pabrangi darbininkų gyvenimą ir ma reikalinga veikalui Lie troite mirė nuo karščio 30 918 E. 70th st., Cleveland, Ohio.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
no popierą. Kaip žinoma Įkūrė sociaistų partiją. Vi tuvių salėje scenerija. Tiki žmonių. Dabar oras jau at Pajieškau sunaus Bronislavo Ado nuo 17 iki 21 metų amžiaus, aš esu
21 metų, turiu gerą darbą, uždirbu
pastaruoju laiku popieros nį pirmučiausia partija sa masi, kad šis didelis veika vėso.
mavičiaus, Kauno gub., ir pav.. Pa po 25 dol. į sąvaitę. Mergina turi
las
padarys
didelį
įspūdį.
Tarp
tų
taipgi
mirė
lietu

liepių
parap.
ir
sodžiaus.
Turiu
kaina pakilo virš 100ri. vo uždaviniu stato lavinti
būti blaiva, mylinti gražų gyvenimą.
svarbų reikalą iš Lietuvos.
A. L. Lutkus,
(33)
Daugelis laikraščiu privers savo narius, kad pagaminus Nes veikalas Vvra iš musufc- vis Jurgis Marcinkevičius,
J. Rainis,
2242 N. lOth st., Cleveland, Ohio.
pačių
gyvenimo,
pilnas
gi

33
metų
amžiaus
nevedęs
602
Perth
st,
Philadelphia,
Pa.
gerų
agitatorių
ir
organiza

ti buvo pakelti laikraščių
liai sujudinančių tragiškų vyras.
Pajieškau apsivedimui merginos,
kainas, tečiaus tatai neišve torių.
Pajieškau pusbrolio Tado Adomai nuo 17 iki 23 metų amžiaus, laisvų
scenų
ir
aiškiai
atvaizdinan

čio,
Jurgaičių
kaimo.
Gruzdžių
valsč..
da laikraščius iš to padėji
pažiūrų, mylinčios gražų gyvenimą,
Vinco Butkaus iš Šiaulių miesto. mokančios skaityt ir rašyt, sutinkan
mo. kokin juos pastatė po-! PARAPIJINĖS MOKYK tis priežastis, dėl ko daug NEW YORKE VAIKŲ ir
Meldžiu atsišaukti, ar kas žino pra čios imti civilišką šliubą. Aš esu
lietuvių Amerikoje žūva.
PARALYŽIUS VIS
nešti.
pieros pabrangimas.
LOS IR SVETIMTAU Verta matyt jį scenoje.
24 metų. Su pirmu laišku prašau
Ona Noričia,
DAR
SIAUČIA.
paveikslėlio.
Laikraštininkų konferen
803 Talbot avė.,
Braddock, Pa.
ČIŲ KALBA.
Louis Adeikis,
(33)
Paralyžiaus epidemija
cijoje atstovaujama stam
Pittsburgh, Pa.
Chicagos arcivyskupas NEVALIA MESTI Iš NA New Yorke pasmaugė jau Pajieškau pusbrolio Edvardo Rats'o 5330 Weikliff st,
biausios Amerikos spaustu iMundeleinas buvo sumanęs
Kauno gub., Telšių pav., Alsėdžių
apsivedimui merginos,
MŲ KAREIVIŲ
1.025 vaikus ir vis dar siau miestelio, gyveno Pittsburge. Turiu aš Pajieškau
vės.
esu
jaunas
ir draugiškas. Meldžiu
Į uždrausti svetimtaučiams
ir meldžiu atsišaukti. rašyti.
ŠEIMYNŲ.
čia. Kas diena apserga vis svarbų reikalą
(33)
Kokie bus rezultatai tos ' katalikams vartoti parapiji
Wm. Rats,
(34)
Juozas Baktys,
Pittsburge
namų
savinin

po
175
—
200
vaikų.
Kaip
li

228
Columbia
avė.,
konferencijos kol-kas neži nėse mokyklose savo pri
Michigan City, Ind. 810 W. 7th st. Dės Moines, Iowa.
kai pradėjo varyti iš namų ga prasidėjo, išviso jau ap
noma.
gimtą kalbą, o jos vieton kareivių šeimynas, kurios sirgo daugiau kaip 5,000 Pajieškau draugų Kaz. Bučio, ir
PARDAVIMAI.
Įvesti visur anglų kalbą. negali užsimokėti rendos. vaikų.
Kaz. Kantauto, gyveno Cleveland,
Daktarai sušaukė Ohio.
Taipgi Jono Žebrauskio, gy
Kas nori turėti puikią bekernę, pa
LAUKIAMA SPAUSTU Tas pat buvo paskelbta ir Miesto majoras tuojaus įve kitą konferenciją, kad ap veno Kensington,
III. Meldžiu atsi sinaudokite gera proga.
Mano beMilwaukee diocezijoj. Bet dė galėn pereitų metų išleis svarsčius budus su ta liga šaukti.
VIŲ DARBININKŲ
kernė bus ant neaprubežiuoto laiko
uždaryta, tai kas turi palinkimą prie
Pranas Riepša,
katalikų kunigai, matomai, tą legislaturos įstatymą, su kovoti.
STREIKO.
196 C st,
So. Boston. Mass. to biznio ir pats yra kepėju, tam čia
perspėjo savo vyriausybę, lyg kurio kareivio šeimyna
biznis e;na kaip niekur kitur. Juo
Pittsburgo spaustuvių kad taip bus blogai, nes tuo
Pajieškau savo sesers Juzės Kali- dai ir pusbalčiai duonai yra 290 čmėabelnai galima turėti 400—590
darbininkai rengiasi išeiti met tėvai pradės nebeleisti gali gyventi namuose nemo NEW YORKO EKSPLIO nauskiutės, Vilniaus gub., Trakų pa ’ių.mėju
(kostumeriu).
Biznis gerai
Butrimonių parap., Miknalisstreikan 1 d. rugsėjo. Press- savo vaikų. Ir štai šiomis kėdama nė cento rendos ir ZIJA BUVO SURENG vieto,
kės sodžiaus, gyveno So. Bostone. išdirbtas, parduodu už labai ’- g'ai
namų
savininkas
neturi
teiMeldžiu atsišaukti.
nes išvažiuoju Į kitur. Naudokitės
fideriai, mokiniai, reikalau dienomis laikraščiai paskel
TA TYČIA.
(3’-*)
Alex Kalinauskas,
(32) ’.r kreipkite?
sėt
jos
išmesti.
Kitose
vie

ja nuo 8 iki 12 doleirų algos bė, kad svetimtaučių kalba
V. STELMOKAS/’
Amunicijos
ekspliozija
52 Sheldon st..
Hartford, Conn.
62 Knox st_
Lewiston. Me
į sąvaitę. Taipgi ir visi ki paliekama mokyklose po se tose daug tokių šeimynų at ant Black Tom salos, kuri
sidūrė
jau
ant
gatvės.
Pajieškau
savo
brolio
Jono
Gudiš
ti spaustuvių darbininkai novei.
įvyko užpereitą nedėldieni kio, paeina iš Suvalkų gub., Naumie PARSIDUODA NAM'S n kam
reikalauja, kad jiems butų
pav., Plokščių parap., Rudžių barių 3 šeimynoms, randos įneina 35
padarydama apie $20,000,- sčio
kaimo.
atgal gyveno Wilkes- dol. per mėneri. su gazais ir maudy
AMERIKA
NUPIRKO
DA

pakelta alga 3-ms doleriais BAISI TRAGEDIJA PO
000 blėdies, buvo surengta Barre, Pa.MetaiPirmam,
kuris suteiks nėmis. Parsiduoda pigiai Kreipki
NIJOS SALAS.
(33)
į sąvaitę.
man apie jį žinią ir jo adresą, skiriu tės šiuo adresu:
tyčia. Taip mano T. B. dovaną
EŽERU.
pusei metų "Keleivį.”
G. KVIETKAUSKAS,
Suvienytų
Vastijų
valdžia
Johnson, kuris sąryšyje su
Cambridge, Mass.
J. Gudiškis,
(32) 19 School st.,
Pereitą panedėlį
šalia
Bellshill, Scotland.
SULAIKĖ REDAKTORIŲ Clevelando kasamam po nupirko nuo Danijos tris ta ekspliozija buvo areštuo 76 Main st.,
ROCKFORD. ILL.
DUELIŲ.
ežeru kanale sprogo susirin salas Vakarų Indijų salyne, tas. Tolimesnis tyrinėji Paiješkau brolio Jono Villimo, pa L. D. L. D. Draugijos susirinkimas
iš Kauno gub., Vilkmergės pav.. įvyks 27 rugpiučio. nuo 7 vai. vaka
Birminghame, Ala., susi-! kę gazai ir žuvo 23 žmonės. už kurias suderėta 25 mllio- mas atidėta iki 18 rugpiu eina
Skapiškio parap., turiu svarbų reika re, svetainėje po nr. 319 E. Statė st.,
nai
dolerių.
Nupirktos
sa

čio.
vaidijo du anglų dienraščiai, I Greitos pagalbos jiems ne
Draugai, prigulinti prie darbininkų
lą ir meldžiu atsišaukti.
(33)
literatūros draugijos būtinai privalo
Zofija Villimaitė,
”The Birmingham News” ir galima buvo duoti, nes po los vadinasi St. Thomas, St.
351 N. W. Maint st., Kenosha, Wis. atsilankyti, yra daug svarbių reika
BEVEIK NUSIPIOVĖ
”The Birmingham Age-He- žemis buvo pilnas nuodingų Croix ir St. John. Derybos
lų. Geistina, kad ir naujų narių at
Pajieškau sunaus Kazimiero Mo- sivestų. Kas prisirašys iki spalių
GALVĄ.
rald.”
Pirmojo leidėjas gazų. Inžinieriai pumpavo dėl tų salų ėjo jau nuo ke
raškos, Kauno gub.. Šiaulių pav., mėnesio, tas gaus šįmet išleistas
Hanson pašaukė pastarojo tunelin orą visą naktį. Oro lių metų.
R. J. Valentas, org.
Denver. Coloradoj, pas Grintiškės parap., Bruno viensėdijos, kygas.
Coloradoj. Meldžiu atsišaukt.
redaktorių Barrettą dviko spaudimas pakilo iki 20 sva
tūlą S. Brandshaw pašauk gyvena Kazimieras
BROOKLYN, N. Y.
Moraska,
(33)
vom Policija Hansoną are rų ant keturkampio colio. 12 ŽMONIŲ UŽMUŠTA ta daktaras, nes jis sirgo BOK 68
McCleary. Wash. "Apšvietos” Draugijos narių domai. į
Nuo dabar nė vienam nebus per- I
štavo ir pastatė po $25,000 ; Nusileido tad 11 žmonių
ANT GELEŽINKELIO. nervų liga. Daktarui da ne
Pajieškau savo pusbrolių Jono Ja- mainomas adresas tiesiog Redakcijo- j
kaucijos.
Barrettui taipgi gelbėt užbertųjų ir tie žuvo, Netoli Morales, Tex., pe išėjus, Brandshaw užsidarė nulevičiaus
ir Aleksandro Petruconio, je; todėl, kurie persikelsite į naujas ,
yra išimta warrantas. Pa i Žuvusiems pagerbti vėlia reitoj sąvaitėj susikūlė du kambaryje ir paėmęs brit Suvalkų gub., jų pačių ar kas juos vietas, kreipkitės prie "Apšvietos” 1
( ?) I
atsišaukti.
(32) Dr-jos fin. sekretoriaus.
tupėję šaltojoj, be abejonės, vos nuleistos iki pusei stie traukiniai. 12 žmonių likos vą taip perpiovė sau kaklą, žino meldžiu
Miss Julia Petruconiutė.
J. ALEKSAITIS.
atvės ir muštis nereikės.
bų.
užmušta, o 22 sužeista.
kad galva vos tik laikėsi.
152 Silver st.,
So. Boston, Mass. 101 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.

DYKAI.

Scrantono Tarptautine
Akušerijos Mokykla, ik.

Mokinkis sint Czebatus
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.
Mes išmokiname minėtą amatą nuo
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiškai arba rašykite.
(32)
GOODYEAR SH0E SCHOOL,
146 Court st.,
Brockton, Maaa.

Aš Alena Kostevska, pasindau visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris.
Ai
per praeitus 4 metus buvau vos tik
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnose.
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Salutaras, 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 31.00.
Galima gauti geresniuose saliunuooe
ir aptiekose, o kur negalima gauti,
kreipkis pas:
(♦>
SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokią blogumą.
1709 S. Halsted SU Tel. CanaI 6417.
P. J. BALTRĖNAS. Prof.
Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskai:vt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt
au arba savo draugui.

AR ŽINAI

Kur Karė?
Atsiųsk 19 centą markėmis, tai
gausi du pienu, vieną didelį, an
trą mažesnį, kuriuosee parodyta
visos vietos kur dabar eina vai
nos (karės), karalių ir vadovą
paveikslai, kas kiek turi karei
vių, kiek laivų, kiek žmonių ir
taip toliau.
(28)
Adresuok:

Gagel Map Service Ce.
1129 BLAKE AVĖ.

K B L EIVIS
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Bostono majoras nusiun-Į
.
O
tė prezidentui VVilsonui pa-! tį Lietuviai Aąsijinkluokite!
kvietimą, kad jis atvažiuotų. j NUSIPIRKITE SAVO NAMUS. į!H
I Bostono "Globė" rašo, kad Bostonan pasakyt prakalbų
rando* išmokės juos ir *e- • •
Vytis sudraskė "Naująją kongresmanas Gallivan, ku Tikimasi, kad VVilsonas at v‘ jums
natvei turėsite dailų pragyveni- 1!
mą.
Apdrauskite (inšiunkite) :į
Gadynę" ir vos tik nega ris yra geras Bagočiaus pa važiuos čia ant Labor Dav
namus ir rakandus (forničius), ; r
vo į kailį.
žįstamas, rekomendavo pre
kad nelaimei atsitikus galėtu- į!
Praėjusioj subatoj ant
mėtė kitus nusipirkti, apsaugo- • t
Vienam vyčiui pereitą ne- zidentui Wilsonui paskirti
kitę dirbtuves ir darbininkus, ap- t!
North
skvero
tūlas
italas
dėldienį anf pikniko žmonės Bagočių i Amerikos komite
saugokite automobilius, arklius i:
vežimus nuo visokių nelaimių, j;
bemazko neišperė kailį. Tai tą Lenkijai šelpti. Kongre nušovė savo žmoną. Polici ir Aš
virš minėtus darbus atlie- 1;
ja
tuojaus
jį
suėmė.
buvo taip. Viena mergina smanas Gallivan sako, kad
ku kuogeriausiai. Turiu patsai : ■
patyrimą gyvendamas čia
nusipirko socialistų teorijos į tą komitetą vienas lietu Valstijos komisija danti- gerą
Amerikoje per 30 metų. Esu ti
žurnalą "Naujoji Gadynė. vis būtinai turėtų įneiti, nes ninkystei registruoti davė krai atsakantis už visokį savo
turiu Statė Broker Insu- < •
Parapijono M sūnūs, kuris Lenkijoj (reikia suprasti leidimą 125-kiems naujiems darbą,
T
rance License.
esmi Notary Pubeina į kunigus ir priguli podraug ir Lietuvoj. Red.) dentistams praktikuoti sa lic, Justice of the Peace, Auc- ■h*•
tioneer, ir Agentas.
prie vyčių kompanijos, paė yra, kaip jis sako, apie vo profesiją.
PARDUODU NAMUS. E AR J
mė iš merginos žurnalą, pa 5,000.000 lietuvių, kuriais
MAS ir LOTUS. Kviečiu visus
Lietuvius ir Lietuves atsilankyti - vartė ir dantis sukandęs su rūpinasi visi Amerikos lie Birutninkų ir teatrininkų
AR NOKI. KAD MERGINOS
į mano ofisą.
MYLĖTŲ?
plėšė jį ir metė į žemę. Mer tuviai. "Globo" redakcija
domai.
Jeigu taip, tai nusipirk
gina užprotestavo prieš to taipgi pritaria, kad BagoAteinančios nedėlios va + MICHAEL CORAN,
kį vyčio pasielgimą, bet vy !čius tam tikslui yra labai kare, 60-tos kuopos svetai 366 Broadway,
■i!
v»
’C
tis to nepaisė. Mergina tuo tinkamas, nes gerai kalba nėje įvyks Birutės Kanklių
South Boston, Mass. į
met nusipirko kitą to paties angliškai, vokiškai ir visas Choro susirinkimas. Kvie
laikraščio egzempliorį. Nar • vokiečių užimto krašto kal čiami ir nauji nariai.
i
susis vytis ir tą sudraskė. bas.
Ateinančio panedėlio va
KREST KENDŽIŲ.
Ei, Vyrai. -Visi Pas
Žmonės, kurie tėmijo tuos
kare
visi
aktoriai,
kurie
tu

o
ji
niekad
nepamirš jus, nes
Apvogė K. žurinską.
vyčio ekscesus, pasipiktino.
kendžių gardumas priverčia ją
ri knygutes "Ant Dugno” I YUDEIKO!
jus mylėt. Reikalaukit visur ir
Vienas vyras priėjęs paėmė Norvvoodo žinomąjį kriau privalo susirinkt 60-tos kuo Jis užlaiko gerą Restauraciją,
visados Lowney’s Crest Ken
vytį už krutinės ir suspau čių, drg. K. Žurinską, neži pos svetainėn dėl galutino visokios rųšies Alaus. Degtinės
džių. Jeigu negali gaut kitur,
Vyno ir Cigarų.
tai prisiųsk mums dolerį, o
dęs jį kaip viščiuką paklau nomi vagis pereitos pėtny- rolių pasiskirstymo. Kom.
gausi vieną svarą geriausių
J
Pirmiausia
ir
parankiausia
sė, kas jis per vienas ir ko čios nakčia apvogė apie ant
Amerikoj išdirbtų kendžių.
vieta lietuviams.
Gerausias agentas Bostone.
kią jis turi teisę draskyti 230 dolerių, išnešdami 9 vy
I
Mokinkis
Amato!
ji 304 Broatoy ir 259 D Streets
svetimus laikraščius. Tuo riškus siutus ir materijos
ŠIDLAUSKAS
SO BOSTON, MASS.
jaus susirinko daugiau žmo vienam siutui. Vagiliai įsi REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi ji
226 BROADWAY,
gerai? Jei ne, mokykis siut ėeverynių ir pradėjo šaukti, kad laužė sankrovon, matomai i; kus.
Mes išmokiname vyrus ir mo
duot vyčiui į kailį ir pamo turėdami raktus, nes rytme teriškės amato per vieną iki šešių
laiko. Sekančias darbo rųšis
kyt žmoniškumo. Ir, sako ty j duris atrasta užrakytas savaičių
išmokiname už sekančią užmokestį:
ma, klierikas butų gavęs ir viskas, rodės, tvarkoj, tik "Ir.itior. Cutting" už $25.00; ”Upper Stitching” už $5.00. $10.00 ir
pėrimo, jeigu ne socialistai, apsižiūrėta, kad sukabinti $15.00;
"Vamping Course" už $25.00;
kurie patarė nemušti. Pa gatavi siutai prapuolė. Ma "McKay stitching” už $35.00; ”Hand
Telephone: Back Bay 4200
I
and Pulling” už $15.00;
DAKTARAS
|į
mokytas žodžiu, jis atsipra tomai. kad vagis turėjo būt lasting
"Eage Trimming” už $25.00; ”Edge
Setting"
už
$20.00.
(31)
■
vietinis
ir
su
vieta
apsipa^
šė už nedailų pasielgimą ir
Lynn Shoemaking School.
užmokėjo už sudraskytus žinęs, jeigu galėjo turėt tin 702 AVashington
I Fr. Matulaitis įį!
st.,
Lynn, Mass
kamą raktą vidun įneiti.
laikraščius.
Sį GYDO VISOKIAS LIGAS.
________
_____
I
Nesusekami
vagis
drg.
PRITAIKO AKINIUS.
Apie šitą atsitikimą mums |
r
Turėk
Savo
Namą!
!
pasakojo žmonės buvę ant ’ žurinską jau antru kartu
(h Y alandos:
i
(
ii
Nuo 1 iki 3 dieną.
to pikniko ir mate visą inci- apvagia.
1914 metais pa- Kam mokėt brangias randas narni,
Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.
savininkams, kada už tuos pinigu?
dentą savo akimis.______________ drapanų apie uz 400 gali nusipirkt savo namą. PER PA
>
DENTISTAS
| | 419 BOYLSTON STR. i!
_______
dolen.u, dabar vei suvirs uz SKUTIMUS DU METU MES PAR Į
i
Suite 419, 420 ir 421,
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS
Spot Ponde priviso kišenva- -d0 dolerių^_____

Vietinės Žinios

Bagočius rekonmenduojamas į Amerikos komitetą
Lenkijai šelpti.

ĮqwėjS
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įr
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Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

b

********
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apie už pusę milijono dolerių vertės,
ir jie visi užganėdinti
Dabar mes turime daugybę gerų
Pereitą nedėldieni pirmu
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų
kartu policijai prisiėjo Spot! Praėjusį nedėldieni lietu-j Tik biski įmokėk ir turi savo namą'
Mes parūpinant taipgi pirmą ii
Ponde* vaikyt kišenvagius.!vių socialistų salėj buvo; ar.trą
paskolą, duodame statymam?
Pirmu kartu atvažiavus Į prakalbos apie gimdymų (constructioni paskolą ant lengvų iš
ir žemo nuošimčio.
Spot Pond miesto benui gra- kontroliavimą. Tas klausi- lygų
Musų patarimas dykai. Kalbam*
jinti suvažiavusiai publikai, mas tarpe lietuvių buvo pa-1 lietuviškai.

n-

siy-

Prakalbos apie gimdymų
kontroliavimą.

oemi Vntori-

'

Dr. I. Ganzburg

!( Labai gerai atjjj lieka darbą suĮ rištą
su aanti.....
( mis
ir jų ligo, mis, už žemes1i nę kainą, kaip
bent kas kitas Brocktone. Pil
nas užganėdinimas gvarantuojaMokslas ir patyrimas Ru
« mas.
sijoj ir Amerikoj yra geriausiuliudytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

į
i

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.

********

t
♦
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H
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų.
* ė 223 pusią p. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
deklamuot ant viešų susirinkimų.
it
Knygoje trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS,

i

lai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių

kalboje.
Kiekvienas turėtų papuošti savo Knygyną minėta knyga.
KAINA TIK 75 CENTAI.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
:
į

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

X
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriauT šia i siųst "Money Orderiu,"popierinius galima siųst tiesiog pai prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir
+ prilipyt už 2c. markę.

į

"KELEIVIS,”

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

Severa
’
s
I
Nervoton
v.

!!! O-R’S ST. ANDRZEJEWSir! >

j!

iMu» t K » ♦

*

4b
4b

Vienatinis lenkiškas

(Severos Nervotoną5 nuo pat prasidėjimo
ju 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 palengvinimą nuo

£
(0>

&
44
44
44
44
44
44
44

| DANTŲ DAKTARAS. *
suvažiavo taipgi ir kišenva- judintas da tik pirmą syki, JOHN A. SMITH & CO.
(Real Estate Evchange)
giai. Daugelis žmonių pa- Prakalbos buvo surengtos
j Užtaisau pasigadinusius dantis ir j!
!i
proto slėgimo
sigedo savo ”paket-bukų.” tuo tikslu, kad užprotesta- 18 TREMONT ST.. Room 323.
<j dedu naujus. Laiką gvarantuoju. i i
insomnijo8 bei nemigio
BOSTON, MASS. S
64 W. Elm street
Pastebėtina, kad kuomet vus prieš nuteisimą 3ms me-'
į) Ištraukiu dantis be jokio skausmo
4b
nervų išsėmimo
Brockton, Mass.
į čia važiuodavo tik vieni lie- tams kalėjiman Van Kleek
4b
M. ANDRIUšIUTĖ,
histerijos ir nerviškumo.
k.šiuo-* »oo
'S
(( 176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.
tuviai, socialistai ir jiems Allisono už gimdymų kont(Andrews)
Rašykite ir reikalaukite musu cirkulioriu: “Severos Nervotonas”
simpatizuojantįs
žmonės,! roliavimo propagandą. Kal- i
4b
—kada ir kaip ji vartoti. Siunčiamas dovanai.
l
nereikalinga čia buvo nei bėjo "Keleivio" redaktorius MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
Ssvercs Preparatai parsiduoda visur aprietose. Reikalauk vardą Seve
T
ros. o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara
policijos; niekad neatsitiko, Michelsonas. Buvo žadėjęs
tų sa>o apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:
>•
kad koks nors keno daiktas būti ir pats Allisonas, bet dėl
T
4b
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
pragaištų, o būdavo žmo- nežinomų priežasčių jisai j
I
r
i
nės palieka savo viršutines nepribuvo. Jo apgynimui i
4.
i
I
Hrapanas ant pievos ar su-1 sumesta $5.50 aukų,
TY
kabina ant medžių šakų, ir’
. - ----- -— oaaaaa
Geriausiai garsintis "Keleivyje,” nes nėra Amerikoje
raimai sau žaidžia visą lai- 'Citj Point ą aplanke -00,000 Į
žmonių.
ką, visai užsimiršę kur ir
žmonių.
miesto, kur "Keleivio" nebūtų.
1
1
,L
Pereitą
nedėldieni pagal
paliko tuos savo daiktus.,
.L
L
r
Pradėjus į čia važiuot sve gatvekarių, einančių iš viso
i
timtaučiams ir iš "lietuvis-į miesto dalių į City Point,
ko Spotpondo” padarius pu-; apskaitymą, atvežta Į čia
•
■įNelauk vasaros, nes tąsyk busime
blišką vietą, atsirado jau ir apie 200,000 žmonių. Karai I užsivertę
So. Bostone
Geriausia
užsisakyk vasrinius
buvo visi kupinai prigrūsti drabužius darbu,
plėšikų.
dabar, bsaa galim greičiau
ir kompanija padariusi ge pigiau pasiūti. Darbų garantuoju.
ir apielinkėj
Lietuviška
Patartina lietuviams da rą biznį. Jūrės pakraštis , irTaipgi
aš turiu ir gatavų dresių vi-r
|
sekios
mieros
ir
kainos
prieinamos.
bar būti jau atsargesniais, gimžte-gimždėjo nuo žmo
324 E STR, kampas Broad»ay.
negu kad būdavo.
kurios tik pasaulyje
Gyduoles sutaisome
nių ant žemės ir vandenyje.
SO. BOSTON. MASS.
priimtos ir yra
I
_________________________________
ir prisiunčiame
Pirmu kartu šiemet čia graI
Pienas turi būt lėbeiiuotas. jino Marine Park sode mie Prie išsinarifl'mo ir isipjovimni
vartojamos.
visokias,
I
Bostono miesto tarybos sto benas. todėl tiek žmonių
Tuojau įtrink 0-ro RicMer’io
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
skyrius ”Chamber of Com- prisirinko. Ttvirtovės sala
PAIN-EXPELLER
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
25,000 KATALIOGU DYKAI
merce” padarė savo padava- irgi buvo nusėta piknikieNuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvdijimą, kad atgabenamas riais. Joks nelaimingas at
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
nikų numylėtas naminis būdas
Ypatingai geros šios gyduoles:
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk uz -k-, pačtmy markę, o tu
Bostonan pienas turi būti sitikimas neatsitiko.
Tikras tiktai su pažymėta marke
i
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame ra.-i visokių cenausiu ARMONIKĄ
Nuo
prakaitavimo
kojų .. 25e Tikra Lietuviška Trajanka 35c
“
ĮKĄRĄ
”
laipsniuotas, t. y. pažymėta
SKR1PKU.
HRIUBŲ,
ir
daugybę
kitokių
MUZIKALIAU
INSTRI
Mostis
ir
skysčiai
nuo
niežų
1.00
50c
Gydanti mostis nuo pučkų
25c. ir 50c. buteliuk^ visote aptiekose arba
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNK.Ų kokių tik randasi lietuvistačiai nuo
kokio gerumo, ir turėti val Karas susidūrė su automoNuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.00
koj
kalboj.
Puikiausias
koncertinis
Armnrt.kas
su
"6
Jr
H*2
raktais
F. AD. RICHTER # CO.
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 50c
-'I
diškus lėbelius ant bonkų ar
Kainos
labai
prieinamos.
Naujausias
Lietuviškas
Sapnininkai,
dydžio
74-80 Waablngtoo Street,
New York. N. V
Pamoda plaukams.............. 20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
bilium.
su
310
paveikslėlių.
Kaina
5-V.
Reikalaukite
visokio
ta
voro
pa
kaus kvėpavimo .......... 1.00
skardinių, kad perkantis
Vaikų ramintojas .............. 25c
tikrą lietuvį, o gausite teisingus ta',,r:'s. Agentams parduodu pigiau
Einantis
karas
iš
Salėm
Į
Gydu.
nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c
1.00
Nuo
suirimo
nervų
..........
pieną žmonės žinotų koki
Rašykit tokį adresa:
Bebro lašai ..................... 1.00 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
Bostoną
užbėgo
ant
auto|| LIETUVĖ KRIAUČKAJ \V <s
pieną perka.
Nuo saulės nudegimo .... 50c Proškos nuo nerviško galvos
VVflidplic 112 GRAND ST.,
mobiliaus, ir susitrenkime
skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
W. J. VVdlUeilb
BROOKLYN, N. Y.
Taipgi tasai Bostono mie prarado gyvastį gatvekario į! Ona Cepulionis
skanų ............................. 75c Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
Kraujo Valytojas .............. l.ft0 Visokie kvepianti ir medikasto valdžios skyrius paaiški konduktorius James E. Mcliški muilai .... 10, 15 ir 25c
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Siuvu visokias moteriškas
na tarpvalstijinės pirklybos i Mahon ir septyni pasažieNuo Reumatizmo .......... $1.0b Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
komisijos nutarimą panai riai likosi sužeistais. Juo .,!( VasarinesDRAPANAS
ir žiemines, pagal i;j i!
Perfumos visokių gėlių. 25c., 50c.. 75c., $1.00. $2.00 ir daugiau.
[
Vienintelis tikras
;
kinti samdymą iš gelžkelio zas Sydiškis iš Peabody, au- <<( naujausias madas ir už priei- )))
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
,
namą kainą.
paslaptingų ir kitokių ligų.
J
kompanijų vagonų pienui tomobiliaus valdytojas, li
Visokį darbą gvarantuoju
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas <
gabenti Naujoj Anglijoj. kosi areštuotas už nepaisy jSį Už gerumą ir gražumą mano į LENKIŠKAS BANKINIS NAMAS
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
darbo gvarantuoja mano
Tos svstemos panaikinimo mą pavojaus. Jis kaltina (<
sąžiniškai patarnauta.
j
pažįstami.
(42) )
Po vlstijos kontrole
Bostonas pareikalavo metai mas už gyvastį žuvusio kunONA CEPULIONIS,
VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
tam atgal.
duktoriaus ir sveikatą su j Į 252 — 4th St.. So. Boston. Mass. jį Skolina pinigus ir priima ant procentonežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru.
Bostonas nori įsteigti sa žeistų pasažierių.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim
------------------------------------------------------------------------- - ------------------- —
jums ekspresu.
vo ganyklas, iš kur galima
Siunčia pinigus pigiausiu kursu. Parduoda laivakortes. !>
Telefonas, Diekinaon 3996 MVisokiame
reikale
kreipkitės
šiuo adresu:
butų gauti pienas.
Pereitoj sąvaitėj Bostone
mirė piniguočius Jordan,
Dr. Ignotas Stankus,
POLISH INOUSTRIAl ASS'N Ine.
Lynne ant Centrai skvero vienas žymiausių Bostono
X
1210S.BrMdSLPMaUpbh^L
H. H. CHMIELINSEI. Prez.
pereitoj pėtnyčioj kilo gais biznierių.
Nuo9ikillrito
PROVIZORIUS
ras. Didelis namas, kuria
Ftlfja
OFISO VALANDOS
.. 2 .. 4 popiet.
VyT;au»is afišas
„ 7 „ 8 vakaro
I
Ant
Beverlv
gatvės
perei

226 DERBY ST.
me buvo kelios krautuvės,
37 CROSS ST.
226 Broadway, Kampa* c st. So. Boston, Mass.
NEDĖLIOJUS •• t-1.l rtt0. .
SALĖM. MASS.
____ __________ **
1 e e W pO P>tt, Į
BOSTON, MASS.
veik visas išdegė. Blėdies toj sąvaitėj sudegė materaS'
cų dirbtuvė.
keli tūkstančiai.
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