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Metas XII.

Italai paėmė austrų tvirtovę ir 21,000 belaisvių. Rusai paėmė 83,000 teutonų.
Italijoj kilo neapsakomas džiaugsmas, kada po metų laiko likos paimta stipri austrų drutvietė Goricija ir tuomi atidarytas
kelias į svarbiausi Austrijos uostą Triestą. Galicijoj tuo tarpu rusai paėmė Stanislavo miestą, visą eilę kaimų ir apsupo Haličą.
Eidami prie Lvovo į vieną savaitę maskoliai paėmė arti 100,000 austrų ir vokiečių, 69 kanuolės, 335 kulkas valdžius ir daugybę
kitokio grobio. Turkijoj rusams pradėjo nesisekti. Prie Verduno mūšiai nesiliauja. Balkanuose talkininkai pradeda ofensyvą.
i

re J-1* :d.A|lt Lim Anmoe PRIE VERDUNO VOKIE- MĮJUUgUUlUUlI uaiu
Lhaelis įtdlii launcjunas. j ciai pakėlė maištą.
Šveicarijos socialistų laik
dideles pastangas.
PAIMTA AUSTRŲ TVIR raštis ”Tagwacht” rašo:

PER SĄVAITĘ RUSAI
PAĖMĖ 83,941 TEUTO
NŲ.

Mūšiai vakarų fronte

KRUVINOS RIAUŠĖS
PETROGRADE.

Mūšiai rytų fronte.

Iš Stokholmo gauta Ber TEUTONAI PRIEŠ RU
lyne žinių apie kruvinas,
SUS NEATSILAIKO.
”Gal nevisiems užsienyje ži
TOVĖ IR 21,000 BE
riaušes caro sostinėje. Riau- į
noma, kad dėl atsikartojan
šės, sakoma, kilo 30 liepos į Caro kareiviai paėmė Sta
LAISVIŲ.
čių sumišimų, Vokietijos
dėlei maisto stokos. Laike; nislavą ir daug kaimą.
Pereitoj sąvaitėj italai pa mieste Leipcige jau nuo 12
riaušių 28 ypatos likosi už Šiomis dienomis rusai vėl
ėmė didelę austrų tvirtovę gegužės apšauktas karės pa žmogiškas pastangas, kad oficialiai pranešama, kad
Sąjungininkų ofensyvas muštos, o suvirš 100 ypatų uždavė smarkų smūgį vokie
Goriciją, dėl kurios mūšiai dėjimas. Į trumpą palygi- suspaudus savo priešininkus nuo 4 iki 11 rugpiučio gene- Francuzijoj, Somos apskri suežista. Išalkusi minia už čiams. Generolo Lečickio
ėjo daugiau kaip metai lai narnai laiką tame mieste iš-: geležiniu ratu iš visų pusių, rolo Sacharovo armija pa tyje, eina vis toliau ir mū puolė sąkrovas ir pradėjo armija Galicijoj taip greitai
ko. Pats Goricijos miestas plėsta daugiau kaip 800 Jšėjo du metu laiko, pakol ėmė nelaisvėn 307 oficierius šiai nesiliauja. Sąjunginin plėšti. Reikėjo pavartoti pradėjo apie teutonus supti
yra nelabai didelis, turi tik krautuvių. Naktimis mies- jje suorganizavo tiek spėkų ir 16,594 kareivius; prie to
laužiasi vis pirmyn. Pe durtuvus ir šautuvus, kad ratu, kad prie Stanislavo
30,000 gyventojų, bet priėji tą patroliuja raiteliai. Vei->jr galutinai prisirengė. Ir da paimta 4 kanuolės, 47 kai
miesto jie bijojo ir mūšį
sąvaitėj pėtnyčioj ir nuveikus išalkusią minią.
mą prie jo perkerta Izonco kliausiais agitatoriais yra!dabar pirmu syk žmonijos kulkasvaidžiai, 16 prietaisų reitoj
Telegrama mini, kad Pe pradėt, kad rusai jų neap
po smarkaus bom
upė ir stiprus fortai kalnuo kareiviai, _ kuriems reikia istorijoj keturios didžiau- bomboms mėtyt ir daug subatoj
bardavimo franeuzai sulau trograde visai išsibaigia suptų. Todėl ”mes pasise. O paimti šitą drutvietę palikus šeimynas eiti karės isįos valstijos ant syk pra- amunicijos.
trečią vokiečių liniją nuo maisto dalykai. Esančiųjų traukėm iš Stanislavo be
italams būtinai reikėjo, nes laukan. Jie sako, mes išei- ^jo mušti keturias kitas, Generolo Ščerbatovo ar žė
upės iki Harcourto nesvietiškas brangumas bė- mūšio,” sako austrų prane
ji stovi ant kelio prie svar darni muštis nepaliksime sa-1 Rytuose nesuskaitomos ru- mija nuo 5 rugpiučio iki 11 Somos
Paėmę Stanislavo
Visam šitam 6-šių ir dinėmsiems žmonėms pada šimas.
biausio Austrijos uosto — yo šeimynų be maisto, kadjSų ordos pradėjo trupinti paėmė 1.263 oficierius, 55,- rytų.
miestą,
kuris
karės žvilgs
pusės kilometrų fronte ro negalimu daiktu gaut
Triesto. Taigi paėmę Gori I jos *****
mirtų badu. Ir jrPušiai
teutonųgeležinę
geležinę sieną.Va
----- ■ įtuiuiiu
v a- 158 kareivius, 55 kanuolės, franeuzai šturmu paėmė vi maisto. Valdžia jau nuo niu yra svarbus geležinkelių
ciją italai dabar turi jau at krautuves. X aidžia uždraukaruose
vokiečiu
frontą lau211
kulkasvaidžių,
29 mortasas vokiečių pozicijas ir nu seniau iš Petrogrado varo punktas, rusai turi jau atvi
1_______
I
. *
.
___
1
1
•
• _ __
virą kelią į Triestą. Paėmi i• dė __
_ __
o___ tas bomboms ir minoms
valgomus daiktus statytį
20 _______
franeuzai___
su___
anglais.
apie mylią pirmyn. Jie šalin visus karės pabėgėlius. rą kelią Į Lvovą. Paėmus
mas turi labai didelę svarbą Į langus. Taip yra Leipci-! pietuose jungtinė francuzų, svaidyt ir 130 artilerijos at- ėjo
Įsiveržė Maurepas mieste Tie varomieji krinta kai mu rusams šitą punktą, visas
I
ir morališku žvilgsniu, nes ge.
Negeriau ir kituose i anglų ir serbų armija pra- skirų dalių.
lin, užėmė jo pietinę dali ir sės rudens laiku. Tečiaus teutonų frontas Stripos pa
italams pakelia ūpą ir duoda miestuose.^
Generolo Lečickio armija
Šarlotenburgeįdeda užpuolimą ant jungtiŠiuo žygiu franeu vietos gyventojams maisto upių atsirado pavojuje, nes
vilties tolimesniems laimėji taip pat išplėšta krautuvės | njų teutonų ir bulgarų spė- nuo 1 iki 10 rugpiučio paė kapines.
rusai pradėjo atakuoti juos
zai paėmė 1,000 sveikų vo taipgi labai, labai stinga.
mams’, kuomet austrams tas ir pieninės.
čia iš trijų pusių. Ir perei
_ į ką, o italai šluoja austrus. mė 171 oficierių, 10,450 ka kiečių nelaisvėn ir 30 kulka
naikina visas viltis ir dvasią.
reivių, 10 kanuolių ir 77 kul- svaidžių. Vokiečiai ėjo kon TURKAI PRISIPAŽĮSTA, toj subatoj teutonai pradėjo
"
x
Nepasitenkinimas
’
z
'
—
„
eko
-v
Pietryčiuose
rusai
imasi
su
Karės žvilgsniu gi Goricijos nominiu padėjimu atsiliepia
trauktis per 40 mylių. Rei
i kasvaidžius.
KAD ANGLAI JUOS
tratakomis, bet buvo atmu
puolimas austarms yra mir ir vokiečių kariumenėje. turkais. Afrikoj anglai su
kia pasakyti, kad šitą frotrTaigi iš viso Į sąvaitę lai šti.
SUMUŠĖ.
tinas smūgis, nes šita stipri Mes žinom iš tikrų šaltinių, belgais ganabija vokiečius
tą
teutonai drutino visą žie
pozicija dabar perėjo Į jų kad prie Verduno vokiečių baigdami užimti jau pasku ko paimta 69 kanuolės, 335 Tuo pačiu laiku anglai pa Pereitam ”Keleivio” nu mą ir tikėjosi, kad jis bus
kulkasvaidžiai, 45 bomba- darė kitą užpuolimą truputi meryje buvo rašyta, kad an
priešo rankas, kuris ją pa kareiviai pakėlė maištą tri tinę jų koloniją. Visi fron iI svaidžiai
ir 83,941 belaisvių. toliau Į vakarus. Vienos glai sumušė 14,000 turkų, rusams neprieinamas; da
naudos sau už papėdę ata juose pulkuose, būtent — tai sudaro 3,000 mylių mūšio
mylios fronte jie paėmė vo- kurie norėjo Įsiveržti Egip bar gi prisieina jį apleisti be
koms ant Triesto. Beto, 24-tam. 67-tam ir 101-mam. i liniją.
____ t gigantiškų
__________
w VIENAS SUBMARINAS kiečių apkasus ir nuėjo apie tan. Tai buvo, pačių anglų mūšio. Rusai besivydami i
imtykaitų su Goricija italai paė Kaikurie sukilėlių paimti Įniųšitokių
bėgančius austrus ir vokie
pasaulis da nebuvo maSULAIKĖ ŠEŠIS
400 jardu pirmvn.
pranešimas. Dabar ir Kon čius,
mė 21,000 austini nelaisvėn AVeselio tvirtovėm Kaip ro-; tęs.
perėjo Bystrycos upę ir
LAIVUS.
‘
" kova verda stantinopolis
Prie Verduno
prisipažįsta, paėmė Gladki, Voroblevsir aoie 30.000 austrų krito dos. tai Brandenburgo pro-;
Praėjusį ketvergą vienas visu smarkumu. Viršų ima kad anglai turkus sumušė.
mūšyje. Taigi austrai ne vincijoj irgi buvo kareivių!
ką, Čebrovą, černą, PoproSĄJUNGININKAI
PRA

vokiečių submarinas ant syk sykį vokiečiai, kitą syk franteko ne vien tik tvirtovės, sukilimų.”
DĖJO UŽPUOLIMĄ ANT sulaikė šešis laivus ant ju- euzai. Pereitoj sąvaitėj vo- METĖ 120 BOMBŲ VO pivą, Kozlovą, Nadvomą,
bet ir viso korpuso kariu
BULGARŲ.
KIEČIŲ TVIRTOVĖN. į Podgaičius ir kelis kitus kai
rių. Visų pirmiausia vokie kiečiai vėl atsiėmė iš fran
menės.
VOKIETIJA NETEKO . i
Italai užsidegę šitų pasi JAU 3.135.177 KAREI- * Vėliausios žinios iš Lon- čiai iškrėtė francuzų garlai cuzų Thiaumonto kaimą. Iš Paryžiaus pranešama, mus.
___ vokiečių
atakos ant'kad pereitą nedėldieni fran- Dabar rusai bombarduoja
’
Į dono sako, kad graikų-serbų vį ”Marie,” kuris vežė iš A- Kitos
sekimu dabar gula ant au
VIŲ.
pasienyj eina didelis mušys. Ii merikos bombas, fSubmari- francuzų pozicijų Verduno euzų orlaiviai bombardavo miestą Haličą, kuris stovi
strų su dviguba energija.
----- ■ apielinkėj buvo atremtos.
vokiečių tvirtovę Metzą. jiems ant kelio pri^Lvovo.
Londonas apskaito, kad j Sąjungininkai pradėjo jau no kapitonas liepė' francuTai tokios žinios iš Fran- i Bombos buvo mėtomos ant
VVILSONAS RŪPINASI sulyg nuostolių surašą, skel- užpuolimą ant bulgarų. Jie zams susėsti į valtis ir aky
‘geležinkelio stoties, ant gin- 8 VOKIEČIŲ PRINCAI
jau užėmė Doirano geležin- vaizdoje penkių kitų laivų euzijos karės lauko,
LENKIJOS ŠELPIMU. biamų pačių vokiečių vai-Į
• I
UŽMUŠTI KARĖJE.
tklų dirbtuvių, ant kazarmių
vien tik per praėjusį; kelio stotį ir vieškelį netoli paleido ”Marie” jūrių dug- j
Prezidentas AVilsonas nu džios,
liepos mėnesį Vokietija ne- į to geležinkelio. Sąiunginin- nan. Paskui buvo paskan- ; DANIJOJ TRIUKŠMAS i ir i patį Metzą. Išviso mes Išleistas Paryžiuje Gotos *
siuntė pereitoj sąvaitėj ypa- teko
ta 120 bombų. Buvo didelių almanachas (Almanach de
DĖL PARDUOTŲ
užmuštais, sužeistais ir kai turi sutraukę Salonikoj dinti norvegu garlaiviai'
tišką notą ir Francuzijos prapuolusiais
”Credo” ir ”Šord.” Kiti!
ekspliozijų.
122,540
kai
800,000
kareivių
ir
prie
šito
Gotha) sako, kad šioj karė
SALŲ.
prezidentui Puankarei, pra- reivių. kas su anksčiaus pa-! ofensyvo senai jau rengėsi, trįs likos iškratyti ir paleis-,
Pereitam ”Kel." numery BALKANUOSE PRASI krito jau 8 vokiečių princai
šydamas leidimo siųsti iš skelbtais nuostoliais padaro1 Šitas ofensyvas turi du ti, nes neturėjo kontraban
arba_____
kunigaikščiai,
būtent:
je buvom rašę, kad Suvieny
Amerikos maisto badaujan jau 3.135,177 vyrų.
DEDA
MŪŠIAI.
,
_
dos.
tikslu: 1— išvaryti iš SerbiSakse-Meningeno, trįs
tos Valstijos nupirko nuo L y Sahnikos pranešama. du
tiems Lenkijos žmonėms.
LiPp^'rienas'Hessu,’ vie
Šitie nuostoliai dalijami Įjos teutonus su bulgarais, o
Vakartir ;kad Balkanuose jau prasi-į
Anglijai ir Vokietijai jis jau šiaip:
TEUTONAI GINČIJASI ;i TDanijos . 3 salas
T,
••
. vienas
.
-Waldei
2
—
patraukti
savo
pusėn
nas ~
Reusso ir
pirmiau- šitokį prašymą bu- i
įlndijų
salyne.
Danijos
v
al-;d
e
d
a
mūšiai.
Doirano
piei
DĖL
LENKIJOS.
735,866 Rumuniją. Manoma, kad
cko. Lichtenšteino princas
vo pasiuntęs. Puankarė pa Užmušta ......... 735,866!
Berlynas oficialiai paskel dzia pardavė jas matomai 'tuose franeuzai su anglais sužeistas mirė Varšavoj.
senai
jau
butų
Mirė
nuo
ligų
....
48,534
Rumunija
sakė Amerikos pasiuntiniui,
nelaisvėn 157,462 prisidėjus prie sąjunginin bė, kad Vokietijos kancleris be visuomenės pritarimo, ipaėmė kalną No. 227. Tuoj
kad Francuzija čia nieko I Pateko
sužeistų 425,175 kų, bet pakol teutonai visur Bethmann Hollweg su už nes dabar Danijoj kilo dide-i tarpu Berlynas sako, kad iJ GELEŽINKELIŲ STREI
neturi bendra su tuo reika Sunkiai
sienio ministeriu Jagowu iš .is triukšmas dėl tų salų;?i]pnas sąjungininkų užpuoKO NEBUS.
lu. nes Lenkija su Francuzi Sužeistų ............. 268.085 ėmė viršų, ji bijosi, kad jai važiavo Vienon užkariautų pardavimo. Socialistai par-i]jmas čia buvo atremtas be
Lengvai
sužeistų
i,
152,158
nebūtų
taip
kaip
Serbijai.
jos rubežiais visai nęsusieiVisuotinas geležinkelių
žemių reikalais. Amsterda namente pareikalavo, kad'didelio mūšio,
-----na. Bet vis dėlto francuzų Sužeistų, bet pasiliku • Todėl, kad tą baimę išblaš me gi gauta žinių, kad tary tų salų gyventojams butų j
darbininkų streikas Suvie
kariumenėj .. 147,742 kius, sąjungininkai pradeda
prezidentas prižadėjo pa sių
leista
referendumu
nubal150.000
TURKŲ
LVOVE?
nytose Valstijose kabojo
ofensyvą Balkanuose.
Su bos tarp austrų ir vokiečių suoti, ar jie sutinka būt parkalbėti apie tai su kitais są Pie šitų skaitlinių nepri- jais
Londone gauta žinių, kad kaip ant plauko. Kapitalis
eina išnaujo suorgani dėl Lenkijos pertraukta, ,
skaityta da vokiečių nustojungininkais.
.
Užsienio
mi•
nes
negalėta
susitaikyti.
Ir
duoti,
ar
ne.
_____
oginti
___ _________
iLvovui
austramst Į pa- tai buvo labai persigandę,
liai ant jūrių ir kolionijose, zuota 120,000 serbų armija.
vieni ir kiti nori turėt Len- misteris paaiškino, kad pra- galbą Galicijon pribuvo 150 nes sustojus geležinkeliams
VOKIEČIAI BOMBARDA kaip antai Afrikoj, Kynuose
dedant derybas buvo apie ----------tūkstančių
turkų.
_ pa- • netiktai milionai butų nuo, -----T. Tos
ir kitur.
RUSAI APSUPO HALIČĄ. kiją savo kontrolėj.
VO DOVERĄ.
tai užsiminta, bet Suvieny- čios žinios sako,
sako. kad
1
1 rug- stonų, bet ir visa Amerikos
Paskutinės žinios iš karės LIETUVOS "KARALIUS” tų Valstijų valdžia
----.
p
luvlu
UVVVČIII
UUVU
<1LV<1Z.1Č1nesuti- piučio Lvovan buvo atvažia- -armija Meksikos pasienyje
Pereitoj subatoj po pietų VOKIEČIAI SUČIUPO lauko praneša, kad Galicijoj
'
APSIVEDĖ.
Į ko, kad davus salų gyvento- vęs Hindenurgas ir apžiurę- butų atsidūrus dideliam pavokiečių orlaiviai bombar
RIEBŲ KĄSNĮ.
rusai jau apsupo austrų
Gotos alamnachas sako, jiams balsuot Ministeris te- jęS turkų kariumenę.
vojuje. Nė jai maisto butų
davo Anglijos kariškų lai
miestą
Haličą. Jo puolimo kad penktasis kaizerio su-,čiaus
Iš
Kopenhagos
atėjo
ži

prižadėjo
dar
sykį
A------ »---------- - —
-- i
---------galima nusiųsti, nė amunici
vų uostą prie Dovero miesto.
reikia tikėtis kas valanda. nusOskaras, kurį, vienu tar- merikos valdžiai apie tai už- PRIE KOVELIO RUSAI jos, nė kitokios pagalbos.
.Anglų raportas sako, kad nių, kad vokiečiai sugavo
nu buvo sakoma, kaizeris
SULAIKY TI.
kaizeris ! siminti.
■ Todėl pats Wilsonas šoko
buvo sužeisti 7 žmonės, tų danų garlaivj, kuris vežė iš BRUSILOVAS PAeMė pu
Amerikos
1.700
bačkų
svies

paskyręs Lietuvos ”kara-I
Prie Kovelio rusai likos streiką stabdyti. Ir. kaip
tarpe vienas oficierius.
to. 2.000 bačkų kieulienos ir JAU 402,000 TEUTONŲ- lium, apsivedė su grapiute1 PASKANDINO ITALŲ Į vokiečių sulaikyti. Berly- skelbia vėliausios žinios,
Vokiečiai Sulvg Petrogrado žinių, Bassewitz.
LAIVĄ.
______________________
___________________
____
i nas sako, kad visos rusų
ata-' streikas likos ______
sustabdytas.
DAUGIAU RUSŲ PRIBU daug kiaušinių.
nusivedė laivą j Svvinemun- rusu kariumenės vadas ge Musų patriotai turėtų pa Portugalijos pakraštyje ’ kos tenai atmušamos. Pe- Ginčai tarp darbininkų ir
VO FRANCUZIJON.
de. kad ištvrus. kam tuos nerolas Brusilovas paėmė siteirauti, ar nebus ji tik, nežinoma keno submarinas
__________ trogradas
„
.
,paėmimą
_______ K geležinkelių kompanijų bus
apie
Pereitoj sąvaitėj Francu- daiktus vežė. Jeigu sąjun jau 402,000 teutonų nelais kokia Basevičiutė—lietuvai- i naskandino italų garlaivi Kovelio jau nebekalba. Tur- pavesti arbitracijos komisiziion pribuvo dar vienas ru gininkams. tai vokiečiai tuo vėn per dabartini rusų ofen
Sebastian.” Laivininkai iš- būt pamatė, kad tuo tarpu jai išrišti. Su tuo sutiko ir
sų kontingentas.
met patįs juos sunaudos.
syvą.
kiltų...
plaukė valtimis Barcelionoj. paimti da negalima.
' darbininkai ir kompanijos.

Kaip rusai muša teutonus, FRANCUZAI SULAUŽĖ
TREČIĄ VOKIEČIŲ
i tai geriausia galima numa
t
UNIJĄ.
MŪŠIAI SIAUČIA PER nyti iš to, kad į sąvaitę lai
3.000 MYLIŲ.
ko jie paėipė netoli 100,000 Anglai paėmė apie mylią
apkasų.
Sąjungininkai daro virš- belaisvių.
Iš Petrogrado

I
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Keista, kad tie kraštuti
niai pacifistai nori perseĮ kioti visus, kas tik su jų
Drg. J. Baltrušaitis rašo
Labai stebėtina, kad so .‘nuomone nesutinka. Jie no
"Kovoje,
”
kad
d-ras
šliupas
Koks tai „vietos lietuvių
cialistai, pasiremdami Ma- ri ramybės — bet ramybės
darko lietuvių istoriją, kuo Tokiu antgalviu telpa ga-[dėtą vėliavą!...
komitetas"
iš
Wilkes-BarRUSŲ JUODAŠIMČIAI
na Įdomus senatorius- T
La* „Žinoma, mes visuomet riono kuopos patarimu, da
res, į kurį tarp kitų įneina met jisai tvirtina, kad tarpe Follette magazine straips- esam pasiryžę apginti savo ro referendumui Įnešimą ne su savo draugais socialis
PRIMENA VALDŽIAI,
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žodžio laisvę. Juk musų
revoliucijonieriais ir darbi
dabartinės kapitalistų tvar apgynimo reikalas, tai ne tai, kad jis laikosi tų taisy partija yra užtektinai dide
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kad vokiečiai, be abejo, bu- i junga prisiųstų savo atsto priguli juk prie socialistų. virčus savuosius kapitalis- siams, ką šiandien užtemdė draugai, kad jeigu jų reika
joms galą ir socialistų par
šią nugalėti, todėl jau dabar j vus (nedaugiau kaip tris). J bet prie tautininkų ir kleri
Verta jo straipsni pa-!taip daug amerikiečių šei- lavimas butų taisykle praei tijoj.
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valdžia turinti ruošties prie,iCentralis lietuvių komite kalų. Pavyzdžiui:
' :!mynų. ’Llndėjimai’ šiuose tyje. tai Marksas, Bebelis,
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šliupo tautai, o numirė (nu rėš su mumis. Prezidentas
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.
..
rengia sukilimą.’ Visos vi gams rinkti.
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ir nepataikaujanti revoliuci-,
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Inmetu ypač esą reikalinga sti
Tarp 31 liepos ir 2 rug
rius. prieš komiteto didžiu buvo liogiška pasekme tam į tervencija
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kartu parėmė ir tą 'Giltinės’ Meksikos žmonės jokiu budu ma. šeimynų ardymą ir ne- mą 9—17 16 susirinkimą
baisybes. Ir dd- de^,^fc™ciKnro'kra. važiavimas. Nors šitam su
tikęs. Gale lyg ir perspėja
įkūrėją. O paskui per klek negali būt atsakomybėje. Ir
gavome tik 9—9—16. nors jie
Vokiečių social-demokra- važiavime turėjo būt atsto
ma, kad valdžia neprivalo
inėtų vis skelbė ir skelbia žo da aršiau! Meksikos žmo- ko
buvo priimti liepos 25 d. tai
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yra daugiau kaip dviem sa
dėl to nukentėsianti vidaus I vaitėm anksčiaus. Vadinas,
kalti esą už ’giitiniecių’ dar
„Kartais pasitaiko, kad rencD°j 1^1 metuose reika valstybės, tečiaus atvyko tik
politika. Kairieji tyčia norį
bus: skirtumo tarp jų jisai aukomis piktadarių iš mus
pranešimą pasiuntėt tik apie
lavo: „Mokinti visus tinka iš šešių šalių delegatai,
tęsti karą, kad tuo metu susi
nedaro, tik džiaugiasi, kada pačių tarpo. Nes iš augs-, žmonės šitai išnaudojimo si mus vyrus vartoti ginklą.: Kiti negalėjo r
sąvaitę iki susirinkimo. Tai
pribūti,
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socialistus su jais sumaišo. čiausio autoriteto yra žino stemai pasipriešina (kaip ve
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mą. 'Reik.— sako dešinieji.
Bet ar teisingai? Negalimi’
Colorados, West Virginijos,
mums duoti laiko visapusiš
— kariauti iki pergalės, bet
suprast, kaip tai žmogus, tina, kad tas užpuolimas bu- Michigano kasyklų darbi i pastovios armijos.” — Žiu- ■ Iš Rumunijos delegatai ne
kai apsvarstyti tą svarbų
reik mokėti ir laiku sustoti.
atvykti dėl neramaus
veikdamas visuomenėje, gali |vo sugalvotas ir surengtas
klausimą ir susižinoti su vi
ninkai). Tuomet kulkasvai- rėk Ensoro ' "Modern Sočia- galėjo
Kitaip, visi pergalės vaisiai
šitaip meluoti ir darkyti isto musų pačių šalyje!
sais LSŠ. Pildomojo Komite
tos šalies padėjimo, o su
bus revoliucijos sunaikinti.’
džiai daro 'tvarką.' Ir pa lism” pusi. 319.
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galios visa 'Meksikos situa
mena tūkstančiai lietuvių!"
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tų federacijos programas, nė laiškais negalima buvo
ir šiuo metu yra susirūpinę.
kokios organizacijos yra kvie
Reikia da pridurti, kad visų faktų da neišdavė, bet cija’ yra niekas daugiau. 1903 metuose peržiūrėtas,J
Jiems rupi, kad ir po karo
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< kaip tik 'Lualow,' tik ant
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pasakė,
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didesnės
skalės...
vesnė, bet. gal būti, dar sun
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Paršaitis
tai
Gabrio
Meksikos
pasienyje
yra
to

rite tenai sutaisyti Centralį
kesnė.”
„Kam priklauso Meksika? pastovios armijos, o suor. non Lee iš Nevv Yorko.
A. L. Komitetą, kuris tvarky brolis, to paties Gabrio, už kių žmnių, kurie išsijuosę
ganizavimo piliečių kariu- Konferencijos pirmininku
tų Lietuvių Dienos rinkliavą kuri Balutis su Sirvydu gal dirba, kad sukiršinus šios Kam ji tikrai priklauso?”
„JUS DREBAT NUO MA
ir kitus svarbius klausimus vas guldo.
Čia senatorius La Follette menės."— Žiūrėk EnsonO'buvo Holandijos socialistas,
šalies
valdžią
su
Meksikos
drg- M- Troelstra. Jisai pa
rištų. Prašome apie tai mums
paduoda Jungtinių Valstijų „Modern Socialism” pusi, sakė
NO ŽODŽIŲ,” PASAKĖ
valdžia.
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tai
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vokiškai ilgą prakalbą,
kuogreičiausia pranešti.
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kslu,
kad
pagimdžius
karę,
"Jūsų pranešimą pasiunčiaAustrijos social-demokra- kurioj išdėstė visus' socialis
LAUJA PRIVERSTI
Paul Moivrer paduoda
me Pildomajam Komitetui,
kuri butų labai naudinga leistą 18 liepos, 1912 metų. tų programas, priimtas 1901 i tų reikalavimus prašaliniNOS KAREIVYS
„Daily News” laikraštyje kuris gal da suspės reikalin
tiems, ką turi didelius tur Ir štai skaitlinės, kiek keno metuose reikalavo: „Pakei- mui ateityje karių, būtent:
yra Įdėta Meksikoje kapita
gą
tarimą
padaryti.
Įdomių smulkmenų iš LiebTĖS.
tus Meksikoj.
tirno pastovios armijos ap- Priverstinas ginčų išriši”Su pagarba.
lo:
knechto teismo. Kada Įsa
„Štai
jums!
Ponai,
ką
Mėnesinis
kapitalistų
or

Tas tarptautinio teismo ke"J. V. Stilson,
Amerikonu Sl.057,770,000 ginklavimu žmonių, Mokikyta iš teismo salės praša
nori
karės
su
Meksika,
yra
ganas
"The
Nation's
Busivyrų
liu,
visuotinas nusiginklavi"LSS. Sekretorius-vertėjas.”
i nimo
visų tinkamų
321.302,800
Anglų
..........
linti visą publiką, Liebknetie
ponai,
ką
turi
Meksikoje
mas, panaikinimas slapto’ /
Savo pranešime Pildoma ness” išspausdino Suvienytų
Francuzų .... 143,446.000 vartoti ginklus. Apginkla mas> r—’
chtas savo teisėjams pasa jam Komitetui drg. Stilso- Valstijų žemlapį. kuriuo no daug turtų. Ir reikia žinot,
Minu visos
v1&uo tautos.
vauvvo. ” ■Žiūrėk Šios diplomatijos, panaikiniMeksikonų .. 793,187,242 vimo
kė:
Ensoro
"Modern
Socialism” maSevisose šalįse militariznas sako, kad „Kovos” re rima parodyt, kad veik visa kad jie turi didelę galybę,
Kitų tautų .. 118,535.380
""Gerbiamieji, nors jus ga dakcija su administracija Amerika reikalauja priver- i Jiems priklauso didesnė da
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‘mo ir pauuosavimas visų
Į geležinkelius meksikie- puri
lingi. bet jus bijot. Jus dre- pritaria siuntimui trijų de- stinos kareivystės. Tą klau- lis Jungtinių Valstijų ir ere1
,„rti,V.JPavergtujų tautų. Beto da
S
"taf Sauja!
yra Įdėta 125 milionai
'» Pat iš baimės, kad žmonės ir
nesenai balsavo 359 Į ras sklypas Meksikos. Tai čiu
"'------ ' kad
laikraštininkai neišgirstų ma legatų i minėtąjį susirinki sima
programas,
priimtas
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dolerių, o amerikiečių 235
i
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pramonės
karaliai,
Belgija,
Lenkija,
Lietuva
ir
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no žodžių.
Jus. kurie turit mą ir nuskyrė jau šias ypa- biznierių organizacijos.
selyje 1893 metuose, reika
milionai.
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finansų
viešpačiai.
Jie
kitos
sunaikintos
šąlįs
butų
savo rankose policijos spėką, jtas: Kapsuką ir Stilsoną iš 26 valstijos balsavo vienbalGeležinkeliams paskolinta lavo : „Laikinai, organiza
kariumenę, kanuoles ir viską, "Kovos
” ir Valinčių (foto- šiai už priverstiną kareivy- reikalauja 'stiprios politikos meksikiečių 12 milionų. o vimo tautos milicijos.” — atstatytos, ir kad nė viena
Kovos
drebat nuo silpno žmogaus
negalėtų pasilaikyti
stę.” sako kapitalistų orga- su Meksika.' ’stinrios užsie amerikiečiu 408 milionai.
Žiūrėk Ensoro "Modern So- šalis
žodžių. Tai yra baimė, mel grafistą) iš Pittstono.
užkariautų
šioj karėj žemių,
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politikos,
’
didelės
armi

Draugai iš „Kovos” ma nas. šešiolika kitų valstijų
džiamieji! Taip, aš kartoju:
cialism
”
pusi.
326.
Į
kasyklas
meksikiečių
nes tas vestų prie naujų ka
gaii „Lie- pripažino tą patį didele bai jos ir didelio laiyno.
jus bijotės, jeigu jus uždarot no, kad "socialistai
Įdėta 7 milionai, o amerikie Tarptautinis socialistų^ rių.
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šūkauja
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teismo duris. Jus turėtumėt gtuvių
dalyvauti, sų didžiuma, nors ne vientuvių Dienoj” dalyvauti
223 milionai.
kongresas Štutgarte
1907 j
patįs savęs susigėdyt.”
•
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Penkios valstijos tizmą.’ Jie reikalauja 'pri čiųValdžiai
; nes ji yra skiriama ne kleri- balsiai,
paskolinta mek gnetuose užreiškė: "Demo
Apie teismo rumus susi jkalams, tautininkams ar ko- nebalsavo. Tik vienų viena sirengimo'
(„preparedsikiečių
21
milionas,
su- Skatytojų Pastabos
rinko didžiausia minia žmo- kiai kitai srovei, bet visiems! valstija balsavo• prieš pri- iness”). Jie bandė įvaryti kiečių 52 milionai. ameri kratiškam kareivijos paevarkyme ir pakeitime
‘ žmonėms baimės isteriją,
nių. Kada paskelbta teismo , lietuviams.
Todėl visi lie- verstiną kareivystę.
Metalų
tirpinimo
pramonuosprendis, žmonės pradė tuviai gali susieiti ir ap Socialistų dienraštis ”New kad ant mus užpuls Vokieti nėn meksikiečių Įdėta 7 mi stovios armijos piliečių arLietuva” sako, kad pri
m i ja, kongresas mato viejo šaukti:
svarstyti. kaip geriau butų V ork Call” šitą kapitalistų ja, Anglija ar Japonija. Ir lionai. amerikiečių 26 milio nintėlę garantiją, kad už- tyrimas yra geriausis moky
"Musų Liebknechtas nutei sutvarkius pinigų rinkimą, organą kritikuodamas sa- kongresas pradėjo šokti pa
nai.
puolimo karės bus negali tojas. Žmogus, padaręs sy
stas dviem ir pusei metų ka "Koviečiai” mano, kad ge- ko:
gal ių dūdą.
Girių pramonėje meksi mos ir neaugs taip neapy ki klaidą, daugiau jos jau
lėjimo. Lai gyvuoja Lieb
„Bet
tie
privilegijuoti
po

■snės
”
Kad
dusyk
skaitlinge:
riausia butų, jeigu kiekvienedarysiąs.
knechtas !”
pasirūpino užkrauti kiečiai turi 5 milionus. ame kanta tarpe tautų.”
darbininkų organizacijos pri- nai
nas
fondas
statytų
savo
■
Ant rytojaus Berlyne suyra žmonėms naujų mokesčių rikiečiai 8 milionus.
verstinai
kareivystei
Ir jokia socialistų partija Tas,n lyg reikštų, kad „Lie
pinigams rinkti.
streikavo tarp 50.000 ir 60,- žmones
Įvairiose
fabrikose
meksi

griežtai priešingos, tai tas savo laivynui ir armijai ne
niekad nemainė savo pažiū tuvos” redaktorius Balutis,
Kiek
katrie
surinks,
tiek
nieko
nereiškia.
kiečiai turi Įdėję 3 milionus, rų Į šitą klausimą. Šitų rei syki Konkolauskijadą sufa
000 amunicijos darbininkų.
”Organizuoti darbininkai, i karei su Vokietija, ne su amerikiečiai arti 10 milio
Jie nestatė darbdaviams jo savo fondui ir atiduos.
kalavimų „piliečių armijos” brikavęs, daugiau tokių da
kurių yra arti 3.000.000, šios Anglija ir ne su Japonija. nų.
kių reikalavimų, tik norėjo Kiekvienas gi fondas tegul
nėra panaikinęs nei atmetęs lykų jau nefabrikuos.
rųšies militarizmui yra taip Jų tikslas visai kitoks. Jie
siunčia
surinktus
pinigus
=:o:=
išreikšti tuomi protestą val
priešingi, kaip kapitalistai jį turi
surakinę Amerikos Aliejaus pramonėj meksi nė Intemacional&s, nė jokia
"Darbininkas” 91-mam
džiai už nuteisimą Liebkne- toms Įstaigoms, kuriomis ji remia. Bet ką darbininkai žmones. Jie nustato užmo kiečiai turi 4 milionus, ame nacionalė socialistų partija.
sai daugiau pasitiki.
išreiškia, tas mat nereiškia
chto.
Kokiais pamatais remda numeryje išspausdino keis
kestį už darbą ir kainas ant rikiečiai 15 milionų.
'visuomenės
nuomonės.
’
Tau

Tokia
mintimi
turį
vadotą typą ir sako, kad tai "ap
Rezino (robo) išdirbystėn
Valdžia paskui areštavo
tos biznis visai jų nemato. darbo produktų. Jie kont meksikiečių Įdėta 4 milionai, masis socialistas gali stovėti sišvietęs saliunčikas.” Iš
Rozą Liuksemburg, bet lai gautis susirinkime socialis
už tarptautini socializmą ir
Jis tik pripažįsta, ką kapitali roliuoja visų gyvenimo rei
amerikiečių
15
milionų.
kraščiams uždrausta apie tų atstovai.
stų organizacijos pasako. Jų kmenų kainas. Jiems pri
tuo pačiu laiku reikaiauti tikrujų gi tai ne "saliunči
Tik kažin, ar sutiks su
Apdraudos biznin meksi atšaukimo tų. kurie stovi už kas,” bet gyva Šimkaus fo
tai rašyti. Žinia apie jos
noras, tai noras visos šalies. guli anglis, aliejus, medžias,
suėmimą tečiaus išsiplatino tuo Wilsonas, jeigu tos die Visa tai parodo, kad šalį val ir vandens pajiegos. Jų pel kiečių yra Įdėta 2 milionai, taisykles, pripažintas socia tografija.
nos paskirimas nuo jo pri do ne žmonės, bet kapitalis
Žvalgas.
po visą Vokietiją žodžiu.
listų Tarptautinės?
nas yra toks didelis, kad amerikiečių 4 milionai.
tai.”
klauso.
Iš
šitų
skaitlinių
aiškiai
=:o:=
Labai gaila, kad tūli musų
jiems prisieina arba procen
NORI STEIGTI NAUJĄ
"Keleivio” 5 puslapyje tel
VAGYSTĖ TATJANOS tus numažinti, arba dėti ka matosi, jog Meksika pri draugai taip mažai žino apie
FINŲ SEIMAN IŠRINK
klauso Amerikos kapitalis tarptautinį socializmą ir ko pa „Scrantono TarptautišDIENRAŠTJ.
KOMITETE.
pitalą Į svetimas šalis. Me tams
TA 103 SOCIALISTAI.
ir tame yra didžiausis
Tūlas Chmeliauskas iš
„Naujoji Lietuva’’ prane ksikos, vidurinės ir pietų A- pavojus ramybei, sako La jis reikalauja. Jie žino, kad kos Akušerijos Mokyklos
toks „prisirengimas,” kokio apskelbimas.
Chicagos siuntinėja tauti "Naujoji Lietuva” rašo: ša, kad Tatjanos komitete, merikos girios, aliejus, ang
Follette.
Šitie
Amerikos
”Ką tik pasibaigė rinkimai ; kuris šelpia nukentėjusius lis ir kiti gamtos turtai vi
reikalauja Wilsonas ir amu „Kel.” skaitytojai drąsiai
ninkams ir klerikalams laiš
milionai
yra
tikroji
priežas

(finų)
Seiman.
Viso
labo
iš

nicijos trustas, yra netikęs gali naudoties tuo apskelbi
kus, kalbindamas juos orgarinkta 200 atstovų, jų tarpe nuo karės žmones ir varto liote juos vilioja. Valdžios tis visų kivirčų su Meksika.
mu, nes ir Chicagos „Lietu
ganizuoti naują dienrašti,
103 s.-demokratai. Tatai ro milžiniškas sumas pinigų, tenai neturingos, o vergų Amerikos kapitalistai būti daiktas. Todėl jiems rodos, va” negali pasakyti, kad
kad kiekvienas "prisirengi
kuris butų vedamas „pažan do. jog susipratę ir apsišvietę susekta didelių vagysčių. darbas pigus.
nai
nori
Meksiką
užgriebti,
mas” yra netikęs daiktas. "Keleivis" skelbia „stebuk
gioje. tautiškai demokrati žmonės supranta, kokius at Pasirodę, kad komiteto rei „Tik tame yra vienas pa
kad
galėtų
paskui
leisti
te

lingus daktarus.”
stovus
reik
rinkti.
”
nei dvasioje.”
kalu vedėjas kamerjunke- vojus. Ir didelis pavojus. nai tokius Įstatymus, kokie Jie nesupranta, kad toks
= :o:=
„prisirengimas”
(piliečių
Du tokie dienraščiai, ve Finai gražiai pasižymi ir ris Bilbasovas pavogęs daug Valdžios tenai daugiausia
jiems
naudingesni,
ir
šeimi

kariumenė), kokio reikalau „Sekanti pasaulio karė
dami "pažangioje tautiškai- Amerikoj. Jie nestato čia pinigų. Jis patrauktas da silpnos, o revoliucijos gana
demokratinėj dvasioj” jau bažnyčių, nė maitina dyka bar teisman. Esą ir dau tankios. Įdėtas kapitalas ninkauti taip kaip namie. ja drg. Bergeris, ir tarp netik išnaikins reakcionie
tautinis socialistų judėji riškas klesas ir dinastijas,
pakratė Chicagoj kojas, tai duonių kunigų, bet stato giau vagių.
neturi užtikrintos apsaugos.
turbut norima, kad ir tre svetaines, mokyklas, leidžia
„Tečiaus finansų viešpa Negaciia ir abstraktai mas, užpuolimo kares pada- bet taipgi ir visas reakcio
čias pakratytu. Mat, žmo laikraščius ir mokinasi. Net
Panslavizmas yra taip; čiai sugalvojo gudrų pieną tinka kritikai, bet realiam rvtų negalimu daiktu ir nu nieriškas tautas. Tas taip
nės sako, „Dievas traice amerikonai stebisi iš finų vaikiškas ir reakcionieriš-I idėtam kapitalui apsaugot. gyvenimui reik konkrečio kirstų militarizmą ligi šak gi yra progresu.”—
Kari Marks, 1849.
nų.
myli.”
darbštumo.
kas, kaip pangermanizmas. Tik pastatykit už jo žvaigž- darbo.

Peržvalga.

TVERIA CENTRALĮ
AMERIKOS LIETU
VIŲ KOMITETĄ.

SAKO, D-RAS ŠLIUPAS
DARKO ISTORIJĄ.

Kam priklauso Meksiką?

Keistas referendumas.
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86 kp. tuo tarpu dėl stokos
Cleveland, Ohio.— ”]
j*au Dar apie darbininku skerdynę So. Bartij. Mass.
pinigų ižde neaukavo, bet kaunas" turbut, kad jau
~
A
pasižadėjo darbuotis, kad i žmonės permažai mišių per.
atslvįko Į sumanymas butų inkunytas. 1 ka, sumanė padaryt lioteri-, Pereitam "Keleivio"•> nu-j kulipka pervėrė jam šlaunį,
Macaiti kuris ra
Praną Masaitį,
į čionai iš kaz-kuuo nepas- |Rom^etan vaikų draugijė-'ją, leisdamas ant išlaimėji- meryje buvom rašę, kad So.k 1 Praris
lės suorganizavimui ir pri mo net ir savo Dievą. Tūlas Barrėj, netoli Worcesterio, miai stovėjo prie savo namų
delis, po vardu Meckler. | žiūrėjimui iš šv. Antano parapijonas "ištraukęs" už kur streikuoja vilnų karši durų, įsiutusi policija smar
Kalbėjo jis gerai lietuviškai, į draugijos išrinkta P. Valun- $1.00 mažą dievuką, nepa nio ir verpimo darbininkai, kiai sumušė lazdomis.
pradėjo net į bažnyčią vaik-l tukevičius, iš Gedemino dr- tenkintas savo laimėjimu, 7 rugpiučio įvyko kruvinos
Pranui Mazurkai (taipgi
ščioti, o kunigo be rubliaus jos — J. Mikalauskis ir iš pradėjo šaukt: "Apgavikai! riaušės. Bet tą žinią mes lietuvis)
policmanas perkir
LAWRENCE, MASS.
"dievui ant garbės" niekad LSS. 86 kuopos — A. Radvi už tokį molio šmotelį imant* buvom paėmę iš anglų lai
to
lazda
antakį.
neišleisdavo iš savo svetin las. Turime ir mokytoją, dolerį!” Dukaunas tėvelis kraščių, o dabar pasirodo,
Piknikas nukentėjusių
Vienai moteriškei, kuri
gų
namų. Žydas, supranta kuris ves vaikų mokinimo atrėžė: "Durniau!" ir tik kad anglų laikraščiai šitą
naudai
sėdėjo
prie savo namų ant
be gešefto nebus. Todėl reikalus.
paukšt parapijonui per lik- atsitikimą nevisai teisingai laiptų, policmanas prišokęs
KORESPONDENCIJOS Liepos 29 d. vietinis Lie ma,
ir Meckleris užsidėjo "Ban
tuvos šelpimo Fondo sky ką ir Šifkorčių Agentūrą." Sumanymas puikus ir gei tarnę. Matomai, tai ne nuo aprašė.
kirto kumsčia į veidą.
rius turėjo surengęs pikni I Žmonės traukia pas savo stina, kad jis atneštų kuo- lankaus avinėlio, bet ožio Vėliau "Keleivio" redakLEWISTON, ME.
Senam vyrui, kuris taip
butą, nes piemeniui kirto cijon buvo atvažiavę du
geriausį
vaisių.
ką
socialistų
kempėj,
Maple
"tautietį
ir
kataliką-žydą,
”
gi sėdėjo ant savo laiptų,
"Tėvynės meilės” platin
Parke. Piknike
F...................
” 0 žydas nespėja pinigų imti.
dalyvauti
Be to reikia da paminėti, kelis kartus atgal. Vargšui streikieriai, vienas perskel palicmanas taip smarkiai
tojai.
oficialiai buvo
--v0 įpakviestos Į Tai ėjosi, kol neprasidėjo kad tame pat sąryšio susi tėveliui prisiėjo bėgti nuo ta kakta, ir jiedu papasako davė per ausį, kad senelis
įniršusio ožio.
Liepos 30 d. atsibuvo T. visos Lawrence’o lietuvių ’
ir visas šifkarčių biz rinkime priimta šv. Antano Tai mat. Tėvelis gal pa jo, kaip buvo ištikrujų.
nusirito žemėn.
M. D. 34 kuopos surengtas draugijos. Suvažiavusioji karė,
nis neapsistojo. Žydelis iš draugijos įnešimas sutverti simokins, kad kumsčia pa Buvo taip. Panedėlį ei Ir abelnai, kur tik kas
piknikas. Buvo paskirtos publika susiformavo kiek lietuviško distrikto pirma L. D. Literatūros draugijos
nant skebams pietų, ant tos
dovanos tiems, kas geriau vienas į savo draugijos sky- nusikraustė į miestą. Brock- kuopą. Išrinkta ir komisija rapijomis valdyti gana pa gatvės, kur vienoj pusėj stovėio ar sėdėjo, įsiutusi
policija mušė ir spardė vi
vojinga.
siai sudainuos, augščiausiai jrių, padarė svetainėj maršą toną, ten užsiėmė kitais tam reikalui vykinti.
kompanijos namuose gyve sus.
Chuliganiška "Santaika" na skebai, o kitoj pusėj
peršoks ir gražiausiai pasi | ”in corpore.” Pasirodė, kad bizniais. Bet žmonės patėBravo stoughtoniečiai!
skelbė, skelbė Mirtos Cho streikieriai, pasirodė būrys
Žmonės pamatę, kad poli
juoks. Ypač kaslink šio pa i daugiausiai nukentėjusiųjų mijo, kad laivakortės, pa
J. Neverauskas. rui mirtį, bet išsikasė pati
skutinio uždavinio, tai labai jsušelpimas rupi Lietuvos j duotos sugrąžinimui negrįžpolicmanų. Jie čia atsivel cija taip dūksta, subėgo į
sau
duobę,
į
kurią
įkrito,
neaišku: ar reik iš kitų juo >unų draugijos ir LSb. 64
^ad pinjgai siųsti nenuka dabot, kad streikieriai namus. Tuomet šerifas laks
kad
iš
jos
daugiau
neatsiktis (geriausiai tiktų iš tų, ; Kuopos nariams, nes. jų skytaipgi negrįžta. Vai
kartais nepavadintų streik tė revolverį atkišęs ir grasi
Kas
mums
rašoma.
kelti.
kurie dovanas už juokus nai buvo didžiausiais tarpe j^joja pas Meckerį,
- laužio "skebu” ar kitokiu no šovimu visiems, kas tik
sykį,
Smuklininkai rengiasi lei budu neįžeistų.
skiria) ir kaip gali būti visų kitų. Taipgi nemaža; penkis ir dešimtį: vis palau
Vienas pažiurėjo per langą ar per
Portland,
Oregon.
—
šio

sti
"Dirvą."
Turbut
ir
jiems
gražiausias juokas? Pašai atsilankė ir moterų šv. Onos kit, biskį palaukit. Nekujuo duris.
mis dienomis čionai nusižu biznis velniop eina, tai rei streikuojantis lietuvis
pa juo skaudžiau nurodo draugijos narių.
Kada pasiutimo karštis
kais sušuko streikuojanriems atsibodo laukt, ir štai
kvailystę, tuo ji geresnė,
Piknikas gerai nusisekė susitarę nueina pas. p. Ba- dė mergina Helena Larso- kalinga "Dirva," kad dau čiam italui: ”kepa!" kas perėjo ir kada pasirodė, jog
bet visviena negali būti gra ir davė gryno pelno $79.36, gočių, kuris turi ofiso die niutė. Jinai paliko sekančio giau girtuoklių priauginus. italų kalboj turėjo reikšti pašauti ir sumušti žmonės
Tadas R. "pagaus” (mat čia yra daug visai nekalti, kiti dagi išti
žiausiu juoku; tuščias be i kurie tai pinigai įneina ka- nas pas mus (45—46 Barris- turinio laišką šeimininkei
pas
kurią
gyveno:
protiškas juokas iš nieko — son nuo karės nukentėju- ters Hali, Brockton) panekompanijos darbinin
"Nelaukk manęs daugiau Du Bois, Pa.— Lietuvių italų ir lietuviai paprastai kimi
daugeliui gali būt šlykštus :siems šelpti.
kai,
tada
šerifas "paaiški
bando
itališkai
kalbėt).
dėliais ir pėtnvčiomis. Ba
ir pasibjaurėtinas, kaipo
Tai jau antras iš eilės gočius Mecklerį suima ir pareinant. Aš priversta už čionai nedidelis būrelis, bet
no,” kad visą tą triukšmą
kvailio juokas, dagi netik-; Lawrence'o lietuviškų drau po tūlų tampynių po teis baigt su savim. Mano kū turi savo valgomųjų daiktų Policmanams, matyt, pa sukėlę "polanderiai." Jie
ras, bet dirbtinas. Nusišyp gijų su LŠF. vietiniu sky mus atima pinigus tūlai Os- nas bus jūrėse Casco bay kooperatyvišką sąkrovą, tu sigirdo, kad lietuvis šaukia pradėję tarp savęs muštis
Tuojaus jie su ir šaudyti. Vieną žmogų
sojimas gali būti gražus, bet rium priešakyje bendras pi trauskienei. Pasklydo apie užtakoj, kada skaitysi šį lai ri išmokėtą nuosavą svetai "skebas.”
manau, kad dovanų skirikai knikas nuo karės nukentė tai gandas, tuoj atsirado tu šką. Savo drabužius aš pa nę, turi nusipirkę kapines, o puolė ir pagriebę šitą lietu nušovę, kelis pašovę ir tik
neturi supratimo apie gilų, jusiųjų naudai. Pirmas pi zinas panašiai prigautų. siunčiau moteriškei, kuriai dabar gavo ir kunigą M. J. vį nusinešė į savo vežimą. užtai jis juos areštavęs. Bet
prasmingą ir gražų nusi knikas tuo tikslu buvo lie- Bagočius ir tiems atėmė iš jie reikalingi. Aš netekau Urboną. Parapijoje sutiki Kiti streikieriai norėjo už jis pats revolverio nė rankoj
šypsojimą, jei vadina juoką pos 5 d. 1915 m. Tuomet į žydelio pinigus.. Bet jis pa- savo vietos (darbo) ir nega mas ir nauju savo "dvasiš nekaltą žmogų užsistoti ir neturėjęs.
"gražiu." Augščiausiu per parengta su svaiginančiais į matė, kad bus riestai, ir to- lėjau rast kitos. Mano gy ku vadovu” visi patenkinti. nežinia kas pataikė akme
Taip rašo ir kapitalistų
šokimu irgi nieks negali pa gėrimais ir gauta pelno tik, ^el paėmęs savo pačia ir venimas likosi man nepa Rugp. 6 d. susitvėrė šv. niu vienam policmanui į
laikraščiai.
Surengtą poli
rodyti savo didesnės tėvy $3100,
Cicilijos choras. Charą ves galvą. Tuomi tas viskas ir
S3100. dabar gi
m be svaigisvakri- L."
- .................
vaikus iš
Brocktono
išsi- kenčiamu.”
cijos ir privatinių detektivų
pasibaigė.
nei meilės, nes tėvynė tų nančių gėrimų ir pelno liko kraustė, palikdamas daugv- Nelaimingoji mergina dir vietos vargonininkas.
skerdynę jie suvertė ant pa
busi tūlame West End vieš
augštų šokimų iš musų vi daugiau
’ J
’kai* dusyk
'
’tiek.
*1.lc
bę r
prigautų,
nuskriaustų butyje kaipo stenografė. Šiemet baigė mokslą ste- Už pusės valandos polici čių streikierių. Kapitalistų
sai nereikalauja ir tatai Tatai verta sau įsidomėti, lietuvių. Bagočius, rodos,
nografistės p-lė Juzė Ra- ja atėjo, kad palydėjus į
Tam
viešbučiui
pavasaryje
musų gyvenime neturi jo;
kauskiutė. Linkėtina jau darbą portugalus (atgaben laikraščiai ant tiek begėdiš
išėmęs
turi
ir
warrantą
jo
kios vertės.
Jeigu už to-’ Sandariečiai įnešė draugijų ' suareštavimui. Taipgi ir lai subankrutyjus, jinai liko be nai lietuvaitei kuopuikiau- ti kompanijos skebai visi ki, kad primelavo, buk streibuvo apsiginklavę'
darbo, ir kaip pati sako, ki sios kloties.
kius atsižymėjimus — iš
tarpan nesutikimą.
portugalai). Bet šie pradė kieriai
vakorčių
kompaniją
jis
pri

peiliais,
revolveriais ir ka
tur
darbo
negalėjusi
gaut.
skyrus pirmutinį. — dova Liepos 31 d. buvo bendras gavo, ir ji jieško jo; detekŠiuo tarpu kasyklose ir jo kratyt rankomis ir sakyt,
nos skiriamos, tai tik nasi- visų draugijų atstovų susi tivai vaikščioja po stubas Tiesa, buvo gavusi darbą, viršutinėse fabrikose dar kad daugiau dirbt jau nei rabinais. Tik da nepasakė,
kad turėjo kelis zeppelinusrodo. kaip dovanų skirikų rinkimas. Tie tai atstovai klausinėdami, bet žydelis kaipo knygvedė, vaikų li- bas gerai eina.
sią.
ir
metė bombas iš oro.
apsišvietusių esama. Ištik sudaro Komitetą Lietuvai kaip į dulkę virto ir prapuo gonbutyje, bet neilgai ten
Ceresedelnik.
Kitoj pusėj gatvės vienoj
dirbus, likos vėl be darbo.
rujų, jau daug geriau butų šelpti. Susirinkime pradėjo lė.
Ištiesų gi, tai nė vienas
lietuvių
šeimynoj gyvena streikieris neturėjo jokio
Ji
buvo
apie
20
metų
am

padarę, jei butų dovanas triukšmus kelti A.L.T. San Tankiai
Charlestown,
Mass.
—
6
d.
patemydavau
skyrę tiems, kas daugiau daros vietinės kuopos atsto žmonėms, kad su žydeliu žiaus. Čia neturėjo giminių rugpiučio namuose po nr. 6 dvi čia augusios merginos. ginklo ir niekas nebandė po
alaus išgers ir žvėriškiau vai. Komitetas mat atmetė apsivaktuotu, kad geriau nei artimiausių draugų. Jos Everett pi. tarp susirinku Jos nori eit dirbti. Šeimi licijai priešinties, nes niekas
kitam "snukį sumuš"— tai sandariečių kuopos atstovy- reikalus atliktų "Keleivio” kūno da nesurado.
siųjų, matomai prie bačku ninkė pradėjo jas sarmatyt, nesitikėjo užpuolimo. StreiM. Miller. tės, svečių kilo muštvnė. kad skebaut negražu, kuo kieriai neorganzuoti ir apie
juk tautiška ir didvyriška. j bę dėlei šmeižtų, kokiais jie Agentūroj arba nueitų pas
Kad alkoholis daro tokius komitetą drabsto. Kadangi Agentūros prižiurėtojį BaAndrius Seveneskis, gyve met kiti darbininkai strei bendrą kokį nors veikimą
"didvyrius,” tai ir šiame sandariečių kuopa susideda gočių. Bet kur tau, ne vie Charleroi, Pa.— Liepos 30 nantis tuose namuose išme kuoja. Sako: jeigu jau prieš policiją negalėjo būti
piknike publika galėjo įsiti vos iš 8 asmenų ir bendra nas sušukdavo tada: "Ali, dieną į čia atsibeldė "dukau tė per langą nuo antro augš- jums pritruko pinigų, tai nė kalbos. Jie net mitingų
kinti. Nesą tūlas mūsiškis me draugijų darbe maža dzie, tai cicilikai!” Mat žy nas tėvelis” apkirpti avis ir to Arthurą Smithą, 40 me mes sudėsim po dešimtuką nelaiko. Vieni eina žuvauti,
"didelis tautietis.” matomai, naudos teatneša, dagi šmei das, veidmainis žydas, kuris avinus iš jų vilnos. Per sa tų senbernį už sukėlimą pe ant ”čiujung-gam,” o far kiti išeina ant farmų dirbti,
kad galvoj perdaug viskas žimais ardo tarpe draugijų dėl mulkių nuduodavo kata vo pamokslą jis vietoje mo štynės. Smith’as nugaben meriai atvežš maslionkų ir da kiti apie namus triusiasL
vartėsi, pradėjo prakalbą sutikimą, tai tūlų draugijų liką. buvo geras. Skaudi kinti žmones doros, keikė tas ligonbutin su žaizda badu nenumirsit. Čia augu Ir kada policija užpuolė, vi
merginos labai supyko si, kurie tik buvo lauke, pra
sakyti šiais žodžiais:
atstovai tuo remdamiesi rei tai lekcija, ir kitų miestų tik laikraščius, o ypač "Ke galvoj. Jis taipgi areštuo sios
ir
nuėjusios
kiton pusėn ga dėjo bėgti ir slėpties.
"Broliai lietuviai!
Ne kalavo, kad sandariečių lietuviams reikėtų patarti: leivį" ir visus tuos, kurie tas už sukėlimą peštynės.
tvės
nas
policmanus
pradė
skaitykite ’Keleivio,’ neskai kuopa butų išskirta ir kad visus
Charlestovno uoste perei
jį skaito.
__ _ savo tpiniginius
__ &___ w _
Streikuoja išviso apie 700.
reitykite 'Laisvės,’ neskaityki tuomi _ butų duota moralė kalus atlikite savo laikrašUž tatai viešai per "Ke toj subatoj nuo kariško lai jo jiems kaž-ką pasakot. Iš pradžios buvo apie 1,000
te ’Kovos,’ neskaitykite ir bausmė jai už jos narių be- čiu redakcijose arba pas leivį" tarsiu "dukaunam tė vo "Jenkins” nupuolė vie Spėjama, kad iš piktumo jos streikierių, bet daugelis iš
neprenumeruokite socialis- gėdiskumą. Po didelių tiriu- Ipažistamus. išsidirbusius veliui” nuoširdų ačiū už jo nas jurininkas ir ant vietos pasakė, kad tas žmogus, ku važinėjo kitur. Kadangi jie
ris pirma pramušė policma
tiškų laikraščių nei vieno, kšmų galų-gale nubalsuota agentus, vietoj traukti pas pastangas, kad dykai garsi užsimušė.
nui akmeniu galvą, tai jų neorganizuoti, neturi vado
nes socialistai musų tautą į sandariečių atstovybę pa-j bile kokį meklerį, kuris ty- na jau nebepirmu kartu.
vų, tai neturi net aiškiai nu
griauna. O kas skaito mi i likti. Tuo nepatenkinti ir koja pasinaudot iš žmonių Po kiekvieno tokio kunigė "ATEITIS” APSKŲSTA. šeimininkės vyras, B. Ado statytų ir reikalavimų. Jie
nes kaip tik jos pa
nėtus laikraščius, tai tam nesutinkanti ką-nors bend- lengvatykystės.
lio pagarsinimo gaunu po
Viena moteris apskundė maitis,
kalbėjo,
policmanai tuojaus žino tik tiek, kad kompani
reikia snukis sumušti!"
keliatą
naujų
skaitytojų.
Ir
ra su sandariečiais turėti šv.
Ateitį
’
’
už
kriminališką
ap

ja perdaug juos skriaudė ir
Julius K.
Ir p. J. D. nespėjo tos sa Onos draugijos ir Biručių
šiuo kartu prisiunčiu už šmeižimą. Rugpiučio 8 bu ir šoko ant Adomaičio, ku kad toliaus prie tokių sąly
ris ramiai sau stovėjo prie
vo prakalbos užbaigti, kaip Kliubo atstovai, atsisako: STOUGHTON, MASS.
"Keleivį" prenumeratų.
vo teismas, bet So. Bostono savo namo į tvorą atsilošęs. gų jie dirbti negali. Jie dir
jo pasekėjai pamatę žmogų nuo bendro komiteto.
Juozas Kasiulis. teisėjas perdavė bylą augšbo po 58 valandas į sąvaitę
Vienybės choro išvažiaviŠoko
ir
nieko
nesakydami
skaitant socialistišką laik
tesniam teismui.
Negerai padarė minėtų
’
mas.
pradėjo jį buožėmis mušti, (veik 10 valandų kas dienrašti puolėsi prie jo ir pra
Winnipeg.
Man.,
Canada.
o sumušę pradėjo tempti į ną), o gaudavo daugiausia
dėjo mušti. Žinoma, apsvai- dviejų dr-jų atstovai, ati- Liepos 30 d. buvo "Vieny- — Liepos 9 d. čia buvo D. L.
choro išvažiavimas ant
Klaidų atitaisymas.
vežimą. Adomaičio žmona $10.65. Vidutinė alga buvo
gėliai sumišime nežinojo traukdami savo draugijas
K.
Vytauto
draugijos
pikni

$9.50 sąvaitei. Todėl vieni
stočkaus farmos. Rakas., jų nuomone, reikia mu .nuo bendro darbo, bet daug
Keleivio” No. 31 korės- mątydajna, kad jos vyrą dabar sako, kad kompanija
kas.
Pelnas
paskirta
nuo
šti ir pradėjo vieni kitiems peiktimau pasielgė komite- dangi buvo vien tik choro iš- karės nukentėjusiems. Pik pondencijoj iš Toronto, Ca- taiP zvėnskai drasko, verk- turi pakelti algą, kiti gi sa
valgomąsias dailinti. Po ka ;ias kuris dėl astuomų ypa-ivažiavimas, tai pašalinių nikas davė pelno $8.10. Drg. nada, įsiskverbė klaida. Pa- ( an?a puolėsi ginti, šerifas kosi butų užganėdinti, kad
rei pasirodė vieni nukąstais tu, ką tik sutikimą ardo ir-žmonių buvo tik keli. Die- J. Mustęika paaukavo smui sakvta: "atvyko
atvyko iš Montre- a
atkls0
5R.ls0 1 jos krutinę
Krutinę revolverevoive- nors valandas sutrumpintų.
pirštais, kiti išmuštom aki bendrą darbą gnauja, leido na smagiai praleista; jauni- ką, kuri išleista ant išlaimė- alo‘keturi LSS. kp. nariai” r! ,r Pradėjo grasinti sau- Bet ir tokių menkų reikala
mis, treti nulenktom nosi pasitraukti dviem didelėm mas prisižaidę ir patenkinti iimo atnešė pelno $16.20. — turi būti Social-demo- ąąs. Subėgo aaug žmonių vimų kompanija nenori iš
į vakare visi grįžo namo.
mis. Na ir sakykite, mel draugijom.
Tuo budu pasidaro $24.30. kratų partijos 12-tos kuo ir vaikų. Šerifas šovė i vir pildyti. Ji prisigabeno sau
i
L.
Š.
F.
skyriaus
kasininBe
žaismių
buvo
ir
šiaip
džiamieji, argi negeistina,
Pinigai persiųsta L.Š. Fon pos. Mat buvusi LSS. 84 šų, kad pagąsdinus žmones. streiklaužių,
prisisamdė
kas
I.
Umpa
nežinia
kodėl
naudingų
pasikalbėjimu.
L.
Paskui šerifą pradėjo šau
kad tokia "tauta" iš musų
dan.
kn.
susivienijo
su
anglų
Somušeikų
"detektivais
” vadi
dyt ir kiti policmanai. šau
tarpo prasmegtų ? Geisti nepildo komiteto nutarimo; š. Fondan suaukauta $5.00.
cial-demokratų
partija
Ka

Winnipigiečiai
lietuviai
dė netik policmanai, bet ir namų ir vartoja terorą, kad
na ir labai geistina, kad pa du sykiu jau buvo nutarta Pagirtina.
verti
už
tai
pagirimo.
nadoj
ir
sudarė
12-tą
tos
algos vergus atgal
i
pinigus Lietuvon, o! Nors stoughtoniečiu lieprivatiniai kompanijos de- suvarius
našių gyvulių žmonijoje vi pasiųst
.
Pipartijos
kuopą.
Taigi
šiuo

M.
Dagys.
savo
dirbtuvėm
■ jis• vis da « nepasiunčia.
į tuvių išviso tėra nedaugiau
sai neliktu.
• • «
mi neteisingas žinias atitai tektivai.
nigų
pas
kasininką
ant
ran400
asmenų,
L.
Š.
Fondan
Mano nuomone, p. J. D.
Chelsea, Mass.—čia strei sau.
St. Šmitas. Viena kulipka pataikė
randasi jau $1,100.00. suaukauta jau apie 350 dol.
irgi vertėtų patupdyt šalto- kų
Paskutinės žinios sako,
lenkui Prišnickiui krūtinėn
kavo
1,300
darbininkų
ReKam gi tiek jų laikyt, kad jų
Vaikų draugijėlė.
jon, kad pasimokintų, jog laukia nukentėję ir išbadėję
vko gatvekariu
vere Rubber Co. fabrikose, "Keleivio” No. 28 korės- ■ ir ant vietos jį užmušė. Len- kad ,New
alkoholiumi ir laikraščių žmonės.
streikas
ja\
&sibaigė.Kom_____
abioaige.rvombuvo„esveiKas
nesveikasirirnuo
nuo 1
Rugpiučio 4 d. buvo lietu reikalaudami
trumpesnių pondencijoj iš Weaver buvo kas
V. želionis.
boikotavimais savo tautos*
__ i nueiti negalėjo, panijos pripažino darbininviškų draugijų sąryšio susi darbo valandų _____
ir daugiau pasakyta, kad pikniką ren-'savo namu
negali pakelti, šis žmogelis1
gė SLA. 102 kp. ir tokius I Kita
T” kulipka sužeidė lie- kams teisę organizuotis, bet
rinkimas. Tarpe kitų svar algos. Streiką laimėjo.
jau ne pirmu kartu boiko-i Kanadoj dega girios. Ug styta reikalas suorganizuoti
”___ Lauki,
’
’
Jis net ir unijos nepripažino.
KitiToj fabrikoj lietuvių dir žargoniškus plakatus pa- tuvį Kazį
11 loja socialistiškus laikraš nis nušlavė jau kelis mies vaikų draugijėlę, arba mo ba 50 žmonių. Jie streiko dirbdino. Pasirodo,
kad tai prie streikierių neprigulėjo, klausimai bus pavesti arbiF
čius ir jeigu nesiliaus, busiu telius ir daug farmų tarpe kyklą vaikams mokinti ir laiku pasirodė geriausiais ne minėta kuopa, o tik "sin- Kuomet kiti streikavo, jisai tracijos komisijai išrišti.
• priverstas paduoti tiems lai miškų. Ugnį gesina kariu palaikyti juose lietuvių kal kovotojais. Po 7 sąvaičių j geliai."
Kuopos plakatai buvo ištikimas kapitalistam'
kraščiams visas informaci menė, bet negali nieko pa bą ir dvasią. Tam tikslui streiko 24 d. liepos streika- • buvo spausdinti "Tėvynės"! ir dirbo už nečkurį. ŠaudvPhiladelphijoj sustreika
jas.
daryt. Valdžia oficialiai šv. Antano draugija aukavo vvusieji darbininkai sugrįžo'Spaustuvėj ir piknikas*buvo mui prasidėjus, jisai išbėgo j
gatvekariu darbininkai,
Be to buvo tame "tėvynės paskelbė, kad liepsnose žuvo 10 dol. D. L. K. Gedemino gavę pripažinimą jų reika- 18 d. birželio, gi ”singelių”,laukan pasiimti nuo šaligat-| Streikierių vieton kompanimylėtojų" piknike da ir jau 252 žmonės.
draugija taipgi 10 dol. LSS. lavimų.
A. Vilkas. 11 d. birželio.
Vuošvis. vio mažutę savo dukraitę ir Ja stato streiklaužius.

daugiau tėvynės meilės per
lų. bet apie tuos nei neverta
minėti.
Kiekvienas doras žmogus
privalėtų skaityt sau pa
žeminimu su panašiais gai
valais turėti ką-nors bend
ra.
Giros Aidas.

Ui pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mus netikėti ir pinigų nesiųsti
aepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir
ii negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

MONTELLO, MASS,
Davė gerą lekciją.
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dianapolio mieste nusižudė moterų, kurios dėl kokiųprasigėręs kunigas Leoni nors priežasčių nebuvo lai
das H. Boyle. Kanadoj, mingos turėt sūnų, todėl ki
\Vellando miestelyje nusišo tų sūnus joms nebrangus.
vė kunigas Lionei Brovvn. Daugelis tų senmergių ir se Tik dvi savaitės, kaip aš at Toki tai šaltiniai, iš kurių i Ir štai šitos mintįs verčia pa
Maine valstijoj, Brunswick nų moterų yra daugiau ar važiavau iš Šveicarijos. Iš tos gautomis žiniomis remdamiesi, galvoti tuos, kurie dirba prie
miestelyje nusižudė kunigas mažiau prasisiekusios ir už- mažos Šveicarijos, kuri apsupta Šveicarijos gyventojai, nustatė organizacijų geibstančių karės
iš visų pusių kariaujančiomis savo nuomonę apie sunkų belai belaisviams.
Geo. C. Crau ford. Minnea- interesuotos šioj tvarkoj. šalimis,
prie kurios rubežių jau svių gyvenimą abelnai. o rusų
Daugelis organizacijų tei
polio mieste nusižudė kuni Tokios moterįs net laikraš du metai, kaip gausiais čiurliais ypačiai.
kiančių pagalbą karės belais
gas J. J. Hovvell. Jei tu no čiuose rašo, jog turime būt žmonių kraujas ir gausios au < Dažnai būdavo išgirstame sa viams, užimti tik jiems gelbėji
rėtum, tėve, aš tau galėčiau gatavi stoti į karę. Bet aš ti kos atiduodama karės dievai kant, kad nelaisvė tai gerovė as mu; daug jų dirba ir nori dirbti
meniui. kuris jon patenka.
vienoje Šveicarijoje, bet jos vi
priskaityt tokių kunigų ne krinu, kad jei liktų apskelb čiui...
Nors
Šveicarija
nedalyvauja
Užpakalyje
paliko
kraujas
ir
sos
sustoja dirbę dėlei trukumo
vieną tuziną. Bet mano ta. jog ir jos turės eit muš dabartinėje karėje, bet visgi tos visos karės baisenybės, visas
lėšų.
daug suteikia Švei
nuomone, tėve, nusižudymas tis, jos ir iš proto išeitų, be- karės didelė įtekmė visame gy kariniu pergyvenimų sunkumas, carijojeKaip
aukų pagalbai karės be
Bet venime...
nėra labai didelė piktadary sipriešidamos karei.
visos kančios... Atėjo ramybė laisviams, bet visa tai negalima
stė. Jeigu dėl kokios nors šiaip ar taip, kol moterįs ne Bet tai dar ne kruvinieji per ir. rodosi, atilsio laikas.
palyginti su pareikalavimu ir
gyvenimai.
ne,
tai
tik
apsireiš

Bet
tai
tik
rodosi.
skurdu,
kurį pergyvena belais
ima
muštis,
jos
neturi
jo

priežasties žmogus negali
kimas širdies gerumo, tai tik
Taip
—
nelaisvė
ramybė,
bet
viai.
ištisus
metus kankindamiear nenori gyventi, jis gali kios teisės eit ir reikalaut pastangos aprišti karės žaizdas, ramybė vargo, be laisvės, be
si
pusbadžiai.
sau gyvastį atimti. Bet kas gaminimo spėkos karei ves tai nuolatus ir neatlaidus noras užsiėmimo, be tikslo! Užu vie Man teko susidurti su visa ei
kita kitam žmogui gyvastį ti.
pagelbėti karės aukoms!
linių užtvarų uždaryti belais le organizacijų, teikiančių pa
atimti. 0 tarp kunigų ne Paimkime ir vyrus. Paro Per du karės metu Šveicari viai. kaip laukiniai žvėris, vaik galbą. gauti ir skaityti j u apys
maža yra ir šitą prasižengi dose maršuot priversti likos ja taip daug padarė dėl paleng štinėja alkani fiziškai ir dvasiš kaitas, o iš jų tai jau ir matyti,
ir sutrumpinimo kančių kai be darbo, toli nuo gimtinio kaip menka toji pagalba.
mą papildžiusių. Ką gi tu daugiausiai svetimtaučiai, vinimo
kariaujančių šalių
žmonėms, krašto, ir priprastų gyvenimo
Oficialiai išleistame šveicarų
ant to pasakysi, tėve?
nes jų didžiuma nemoka kad šiądien sunku pilnai apver- sąlygų.
pačtos sąraše yra 2144 vardai
— Maike. aš turiu prisipa kalbėt, nėra piliečiais, dirba tinti nuopelnus.
Belaisviams duodama labai vokiečių lagerių, skyrių ir 276
žinti. kad tu mane subyti- prastus darbus ir bijo likt Tiesa, kad jeigu Šveicarijos menkas maistas. 200 gramų austrų. Bet tas sąrašas dar ne
nebūtų, tai reikėtų kokiu nors bulvinės duonos parai. Išryto pilnas. Mums prisiėjo laiks nuo
nai.
išvarytais iš darbo. Galėjo budu
ją išgalvoti: taip naudin lengva kava be pieno ir cukraus. laiko jį papildyt naujais vardais,
te matyt maršuojaničų eilė gas ir gražus jos pasidarbavi Pietams kokia tai sriuba (vira kuriuos mes sužinodavom iš
žydus, italus, lenkus, ja mas taip sunkiu, kruvinuoju ka las). kurioj kada-nekada pagau Įvairiu šaltinių.
Kišeninis Patriotizmas. se
nama spirgas mėsos, biskis bu
Ir jeigu mes įsivaizdinsime,
ponus, rusus, lietuvius ir rės metu.
arba bulvės.
Vakarienei kad Vokietijoj tiktai pusėje nu
kitokių tautų žmones. Mat Bet ne apie gyvenimą ir dar- rokų
bavimąsi Šveicarijos ir šveicarų kas tai tam panašaus — tai ir rodytų rietu yra rusai belais
Visuose miestuose yra įs samdytojai įsakė jiems mar- čia
aš nariu kalbėti. Ne. tai bus visas prastutis maistas belais viai sutalpinti. — o jų yra di
teigtos kariumenės rekru- maršuot, nors daugelis jų atlikta visoje eilėje kitų straips vio.
desnis skaitlius, — tai bus aiš
tavimo stotis. Visur galite yra priešingi šios šalies nių, jeigu tik spauda panorės ir Aišku, kad tokiu maistu mai ku, kad Vokietijoje ir Austrijo
tinami belaisviai vos tiktai gali je yra nemažiau 1500 įvairiu
matyt iškabas su užrašais: tvarkai, negeidžia karių ir atras vertu tai spausdinti.
punktu, kuriuose apgyvendinti
Šio straipsnio uždavinys ki palaikyti savo gyvybę.
' Pagelbėk tverti istoriją!” nėra piliečiais. Jie sudarė
Jeigu
anglai,
belgai
ir
fran

rusai
belaisviai.
”Stok į armiją!” "Buk pa ar tik ne didžiausią demon toks.
cuzai
apsčiai
apdovanojami.
—
O
kuomet
aš vedžiau sąskaita.
Aš pamėgau Šveicariją per du
triotu!" "Įsirašyk į armi strantų dali, nors neturė karės
kaip
valdžios,
taip
lygiai
ir
vi

—
sulig
gaunamų
atskaitų apie
metu, kuriuos aš joje pra
suomeniškų organizacijų ir pa veikimą įvairiu organizacijų,
ją!" "Važiuok į Meksiką ir dami jokios nuovokos, ką gyvenau...
padėk sugaut Vilią!” Ka daro. Jie, kaipo ne piliečiai Ir nežiūrint to. aš išvažiavau vienių asmenų — giminių ir pa esančių Šveicarijoje. Haagoje.
— Matai, vaike, aš tau sa- šyta "Darbininke” ir "Drau- reiviai vaikščioja gatvėmis ir dėlto nemanantis patekt į iš Šveicarijos pametęs savo pri žįstamu. — įvairiais maisto dai Londone. — tai pasirodė, kad
ktais. tai toli gražu tiek negau visos tos organizacijos teikia
kiau. kad socialistų mokslas ge.”
ir agituoja stot į kariumenę. kariumenę. buvo tik klas prastą darbą ir daug draugų pa na rusų belaisviai.
pagalbą — reguliariai ir nere
veda žmones iš doros kelio., — Aš ga]ju kitam laikraš- Laikraščiai pilni šauksmą tingai sudaryta skaitline. likęs. ir išvažiavau Amerikon, Kad nepasirodyt vien tuščia guliariai. bet maža arba kiek
kurios visame plote neturėjau
Socialistai žudosi.
jtyje parašyti, kad jis buvo didinti kariumenę ir pagiri- Bet visų tų parodų rengė netik draugo, bet nei pažįstamo kalbiu. čia paduodu statistikos didesne, išviso tik šimtui stovy
mums suteiktą iš vienos klų. Likusios paliko be jokios
— Kur?
katalikų lyderis. Ar tu tam mų tų, kurie į ją stoja. Ir jais. agitatoriais už jas ir žmogaus ir nei kokio reikalo ar žinute,
stovyklos.
Tuo laiku, kaip be pagalbos!
— Kam da klausi, kur! tikėsi? Bet jeigu Stirbis ir prie visos tos agitacijos val vadais buvo žmonės turtin darbo, kurio butų galima imtis, laisviai francuzai
gaudavo po
Nenuostabu, kuomet sutikda
Tas atsitinka visur, Dabar butų socialistas, tai juk ne džia nepajiegia gaut tokio gi, su privilegijom, senyvi kad nuobodis nekankintų.
du siuntiniu (po 12 sv.) į sąvai vai pabėgusių karės belaisvių ir
štai Brooklyne nusižudė jū galima pasakyti, kad socia kareivių skaitliaus, kokį ji ir visomis pusėmis užtik Apie tai. kas mane atvijo čio tę. Rusijos belaisviai gaudavo užklausdavai. ar jie gavo nuo
iš vaisios Šveicarijos, aš ir po vieną siuntinį Į pustrečio mė organizacijų pagalbą, atsakyda
sų vyskupas.
užlaikyti. rinti, kad jiems nė mušties nai
lizmo mokslas yra kaltas už pasiryžusi yra
noriu
dabar papasakot, kad plaIr tai vidutiniškai. Kiek vo: "Nieko" ir daug nežinojo,
— Sapnuoji, tėve. Socia jo mirtį.
Taip gali sakyti Mat, darbininkai pradeda karėj nereikės, nė stot į ka čiausiems ir įvariems sluogs- nesio...
gi
yra
Rusijos
listai jokių vyskupų neturi. tiktai pikto noro žmogus, eiti protingyn ir jie negei riumenę ir kad mūšio laike niams Amerikos gyventojų da- nič nieko negavo.belaisvių, kurie apie tokių organizacijų gyvavi
mą.
— No dyfrens, vaike, kaip kuris nori šmeižti socializ- I džia žudyti kitus ir žūt pa jie galės pasirinkti saugią leisti išreikšti atktyvę meilę nu Ir nestebėtina, kad Rusijos
Tiktai kai-kurios laimingos
vietą gyvent ir biznį daryt skriaustai žmonijai.
belaisviams dažnai prisieina stovyklos ir jose laimingi belai
jųs jį vadinat, ale jis vistiek mą. Bet tas šmeižimas la tįs dėl turčių reikalų.
Karei prasidėjus, eilėse karės prašyt pagalbos netik nuo savo sviai gaudavo paramą nuo vi
iuvo jūsų staršas.
bai kvailas, nes jeigu už so Bet kurgi tos minios, ku iš karės ir po karės. Taipgi aukų
atsirado belaisviai ir jiems geriau aprūpintų tautiečiu, bet suomeniškų organizacij ų, bet _ ir
— Tur-but tu kalbi apie cialisto pasielgimą jis kalti rios maršavo su muzikomis, dėl to rėkauja, rašo, paro pagalbon ir jų giminėms atėjo ir
nuo francuzų. anglų, belgu.
na jo idėją, tai tuo pačiu jis vėlukais, dainomis ir viso das rengia ir apsiginklavi Šveicarija su riša eile organiza Belaisviai, kurie nereikalavo iš tai daugiau ligoniai ir sužeistie
Stirbį?
x
'
tiesia pamatą kaltinimui kiais pasidažymais prisiren mą didint reikalauja ne tie cijų — sujieškojimui belaisvių, savo valdžios savo dalies, norė ji- Tas viskas pateisinama
tiktai
— Šiur, kad apie jį.
jiems pagalbos teikimui, pinigų tų prigelbėti savo draugams ne lėšų trukumu teikimui platesnės
gimo
dienoj?
žmonės,
kuriems
prisieitų
tikėjimo
už
tikinčiųjų
žmo

— Taigi tu nežinai, ką
persiuntimui, laiškų ir t. p. Mes, laisvėje. užleisdami jiems savo pagalbos.
nių pasielgimus.
štai šio Vos tik pora mėnesių at mušties, bet tie, kurie jau liuosieji
kalbi, ieve.
ar neliusieji Šveicarijos
netinka į kariumenę, kurie gyventojai, buvom patraukti ei- porcijas, bet tai daryti užginta. Ir kuomet aš pamačiau, kad
mis
dienomis
Chicago
j
vie

gal
visoj
Ajnerikoj
kapitali

& — Kaip tai nežinau! Ar- nas labai tikintis juodveidis
nežiūrint į gresiančią norai pagelbėti belaisviams ne
tyko iš karės pasipelnyti. lėsna besirūpinančiųjų belais Vienok,
stai
buvo
surengę
dieną,
ka

bausmę,
alkani Rusijos belais įvykdomi dėlei trukumo lėšų, o
gi jis nenusišovė?
nuo didelio tikėjimo išėjo iš da jie "rodė,” kaip Ameri Nestebėtina todėl, kad tie viai. tarpe kuriu buvo musų viai eina prie francuzų su savo pagalbai nesuteikus belaisviai
— Niekas negali to priro proto ir pradėjo šaudyti kos žmonės "nori” prisiren svetimo kraujo tykotojai broliai, giminės, draugai, tėvy bliudeliais prašyti j’ų atliekamų miršta badu, man buvo aišku,
dyt, tėve. Jį rado peršautą, žmones.
norciju. o francuzai. taipgi su kad yra reikalas jieškoti lėšų.
Kunigas Šmitas gti karėn.
Gatvėmis mar- neateina ir nepasisiulo stot nainiai... Rusijos belaisviai.
n jis sakė, kad jį peršovė už- papiovė savo merginą. Ku šavo tūkstančiai žmonių į kariumenę. kad "tvert is Mes nestovėjome nuošaliai bausmės baime, atiduoda jiems Ir mano žvilgsniai puolė į AŠveicarijos ant savo pečių pasi
žinoma, kokiu nors budu merika, kurioj yra didelės rusų
puollkas. Ir aš tikiu, kad nigas Macochas užmušė sa kiekviename mieste.
toriją" bei "būt patriotais.’* imto darbo teikiant pagalbą be tik
stengiasi
paslėpti nuo sargų a- kolonijos iš vienos pusės, ir liuo•greičiausia taip ir buvo. Bet vo brolį. Kunigas Ričesonas Kur jie dabar?
Jaunesnėji amerikonų gent- laisviams. bet patapom dalyvau ki” maisto perdarima.
si ir pasirenge atsišaukti tikram
ne tame dalykas, tėve, ar jis nunuodijo vieną savo numy
kartė nemato reikalo reng tojais darbe.*
Bet ne tame visas Rusijos be reikale amerikonai. — iš kitos
Prez.
Wilsonas
važinėjo
pats persišovė, ar kitas tai lėtinę, kad gavus kitą. Vie
Taip
dalykams
susidėjus laisvių gyvenimo blogumas. Ba pusės. gali būti lėšų šaltiniu pa
tis į karę, nemato reikalo
padarė; dalykas čia tame, nas lenkų kunigas netoli po Ameriką su savo "spy stot į kariumenę, kad apgy mums teko palaikyti nuolatus do kankinami, kitados lig to pri laikymui gyvybės tūkstančiams
kad tu nori už tai kaltint Chicagos nelabai senai išgė- riais” už prisirengimą ir nus kapitalistų reikalus. ryšiai su belaisviais ir arti susi eina. kad riausias atmatų duo musu žmonių belaisviu.
Aš nusprendžiau važiuoti Abėse ir tenai išrenka viską, kas
socializmo mokslą, o tas iš dijo sergančią moterį. Jei žmonės šimtais tūkstančių Tik vargo prispirtoji ir ga pažinom su jų gyvenimu.
Pirmąsias žinias apie belais tik galima suvalgyti, kad tik merikon, kad šaukti anie šita
veržėsi
klausytis.
Kapita

tavo pusės yra didelis neat gu tavo "Draugas” su "Dar
reikalą. Ir šituo iaišku krei
listų laikraščiai rašė, jog lutinai apkvailintoji dalis vių gyvenimą mums suteikė bado sopulį nuraminti.
sargumas.
piuosi
Į visus, kas tik gali pagel
Ir
tai
ne
pasakos.
Apie
tai
šveicarai
tarptautinio
Raudono

bininku” už vieno socialisto publikos pritarimas Wilso- pildo kišeninių patriotų įsa
bėti
musų
kenčiantiems bro
pasakoja
ir
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ir
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jo
Kryžiaus
komiteto
oficialiai
— Ką tu nori tuomi pasa pasielgimą šmeižia socializ nui yra didelis.
kymus.
ir
anglai
belaiariai.
kurie
pasiliams.
įgaliotiniai,
kurie
buvo
nusiųsti
kyti, vaike?
mo mokslą, tai už šitų kuni
L. Studentas.
į karės belaisvių lagerius. Jie Huosavo iš nelaisvės ir pasitai "Atsišaukite, ir atiduokite sa
Kur-gi yra dabar ta pub
— Tu labai neatsargiai el gų darbus jie turėtų pa
savo atskaitose, kurios visų ži kius progai apsakė mums apie vo auką palaikymui žmonių gy
giesi, tėve, kaltindamas ki smerkti ir savo tikėjimą. lika, kad ji neateina ir ne
niai buvo paskelbtos, o taip-gi kartu gyvenimą tėvynainių be vybių, atlikusiu nuo kulk'i. bet
sudaro
kariumenės
skait

KIEK
MOTERŲ
BAL

mirštančiu sunkioje nelaisvė
viešuose
papasakojimuose, pir laisvėje...
tus tame, kame tu pats esi Jeigu pagal žmogaus pasiel
liaus?
Deja,
apie
tai
pasakojo
rašan

je!
”
mieji
supažindino
su
sunkiu
ka

SUOS
Už
PREZI

kalčiausis.
gimą teisti išpažįstamas jo
čiam
šitas
eilutes
rusai
belais

rės
belaisvių
likimu.
Karės
be

C. Oberoutcheff.
DENTĄ.
— Ar tu pasiutai, Maike, idėjas arba mokslus, tai so Nesistebėkite, skaitytojai,
laisvių laiškuose, nežiruint į viai, bet pabėgę iš nelaisvės, ku
2 Wiggleswarth str.,
ar ką! Kame gi čia aš galiu cializmo mokslui išpuola la nes tuoj pamatysime kame
Roxbury, Mass.
Laikraščiai jau apskaito, cenzūros akylumą, visgi pra- rie patįs riausėsi atmatų duobė
dalykas.
Publika
intere

se
ir
rinko
įvairius
likučius,
kad
bai
doras
vardas,
nes
tarpe
sprukdavo
pasiskundimai
apie
P.
S.
Kuomet
aš nutariau
būt kaltas?
kiek šįmet prezidento rinki vargingą ir sunkų padėjimą. tik pasisotint.
suojasi
nepaprastais
daik

važiuoti
j
Ameriką
rinkti lėšų,
— O ar tu ne vyčių gene socialistų tokių piktadarių
mais
galės
balsuot
moterų.
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sau
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Fotografijos,
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lage

man
suteikė
įgaliojimus
sekan
visai nėra, kokių yra tarp tais. Atvežtumėte beždžio Paduotoji žemiau lentelė pa
rolas?
są
baisumą
padėjimo
alkanų
be

čios
organizacijos,
veikiančios
rių,
patvirtino
tuos
laiškus:
ant
katalikų ir net tarp pačių nę į tokį kaimą, kur žmonės rodo, katrose valstijose mo visų fotografijų veidai belais laisvių, atsidūrusių tokiame bai Šveicarijoje ir siunčiančios duo
— Tai kas.
jos nėra matę, o girdėję apie
kunigų.
baisiausiam nusiminime. siame padėjime!
ną ir maisto produktus belais
— O vyčių mokslas juk ve — Sustok, vaike, tu jau ją daug, ir jie ivsi subėgtų terįs turi balsavimo teises ir vių
Neturi
jie linksmumo, nėra gy
Nestebėtina, kad visuose laiš viams :
kiek
katroj
tų
valstijų
mote

da žmones iš doros kelio.
Prezidentas irgi
1. Section de secours aux prikuose. gaunamuose iš nelaisvės,
perdaug kalbi.
Dabar aš žiūrėti.
rų virš 21 metų amžiaus, tai vumo.
— Neteisybė, vaike!
soniers
de guerre aupres de covisuomet
vienas
ir
tas
pats
veryra
retas
daiktas.
Tik
vie
Kuomet prasidėjo mainymas
yra,
tokių,
katros
gali
jau
mite
centrai
de secaur aux rus— Ir prie žmogžudystės noriu balso.
ksmas-prašymas.
Duonos,
at

sunkiai
sužeistųjų
belaisvių
per
ną turime tarp 100 milijo
balsuot.
ses
en
Suisse,
Bem.
— Gali balsuot, tėve.
siųskite
duonos!
veda.
Šveicariją,
tai
ilgi
traukiniai
ve

nų Amerikos gyventojų,
2. Bureau de secours aux prižė
tuos
karės
invalidus
ir
mes
Per
mano,
kaipo
esančio
Švei

— Tu, Maike, turi gerą žmonės nori jį matyt, nors Illinois........... . 1,567,491
— Meluoji.
juos patikdavom, klausydavom carijoje pagalbai teikti Rusijos soniers de guerre russes, Lauliežuvį, moki gerai išvirožvt jis butų ir paprasčiausias Califomija ... .. 671,386 jų
— Ir vogti mokina.
pasakojimų apie gyvenimą piliečiams nelaisvėje Centralinio sanne.
Kansas ......... . 438,934 nelaisvėje. Ir jie mums daug Komiteto, užsiėmusio koordina 3. Comitė de secours aux pri— Sustok, vaike, ba gausi savo mislį ir gerai moki gin žmogelis. Taigi iš Wilsono
per marmuzą.
ti savo pusę. Aš taip čigo- kelionės su prakalbomis vi Colorado........ .. 213,425 sunkių žinių suteikė apie gyve vimu veikimo atskiru organiza soniers russes et serbes en AuLausanne.
— Nesikarščiuok, tėve! nyt nemoku, ale man to ir j sai negalima spręsti, ar pub Washington .. . 227,727 nimą palikusių brolių-belaisvių. cijų, raštininko rankas perėjo triche,
Comitė israelite de secours
Oregon ........... . 168,323 Rusai belaisviai stengiasi išsi ne vienas šimtas tokių prašymų aux4. prisoniers
— Kaip tu drįsti, Maike, nereikia. Aš sumušiu tave lika nori didesnio kariško
de guerre en Ališ
įvairių
lagerių,
kuriuos
aš
sukti
iš
nelaisvės
ir
pabėga
pro

Arizona ........ .. 43,891
Tu1 prisirengimo, ar ne.
lemagne
et
en
Autriche, Lau
taip šmeižti lietuvišką vais prastais savo faktais.
gai pasitaikius. Kai-kuriems iš perskaitęs siunčiau į organizaci
Montana
.......
...
81,741
sakai,
kad
tarp
socialistų!
sanne.
jas,
pagalbą
teikiančias
karės
ki? Aš tave ant sūdo galiu
jų pasisekė perbėgti Šveicarijon
Imkime ir tas neva pa
patraukti, ar tu galėsi pri nėra tokių piktadarių, kokių i triotiškas parodas už prisi Idaho ............. ... 69,818 ir mes girdėjom ju pasakojimus belaisviams, kurios nusiskyrę 5. Comitė de secoure aux pri
rūpintis tuo lageriu.
soniers russes, Zurich.
rodyt, kad musų mokslas y- yra tarp kunigų. Tai tavo; rengimą. Kas jose dalyva Utah ............... ... 87,729 apie gyvenimą nelaisvėje. Man, yra"Atsiųskite
duonos
!
”
Kitaip
būvant
Paryžiuje
teko
matyti
C. Oberoutcheff.
žodžiai, Maike, kuriuos tu vo? Moterų buvo veik dau Wvoming........ ... 28,840
ra toks biaurus?
belaisvių, pabėgusių iš Vokieti — lėta bado mirtis.
...
18,140
Nevada
.........
tik
dabar
pasakei
ir
užsigin

Bet ne tik duonos trūksta.
— O ar tu gali, tėve, pri
giau, negu vyrų. Kodėl?
Musų visuomenė perdaug aujos ir Austrijos ir jų liūdni apiTaigi
išviso
prezidento
ti
jau
negali.
Bet
ar
tu
ga

štai ką rašo, pavyzdin, vienas kavimais apkrauta, tečiaus jei
Dasakojimai taip aiškus paliko,
Mat samdytojai įsakė savo
rodyt, kad socialistų moks
kas išgali, lai aukauja ir belais
las yra toks baisus, kaip tu li man parodyt nors vieną darbininkams dalyvauti pa rinkimuose dalyvaus šįmet kad aš ligšiol nepamiršau, nors gydytojas iš belaisivu stovyk viams
šelpti.
kunigą,
kuris
atimtų
sau
gyj
los
į
organizaciją,
teikiančią
pa

praėjo
suvirš
pusė
metų,
ir
daug
sakai ? Ar tu gali prirodyt,
rodoj ir daugelis bijojo neiš 14-kose valstijose 3,665,445 per tą laiką teko pergyventi.
galbą
karės
belaisviams.
(Ci

C.
Oberučevas
buvo atsilan
O j pildyti įsakymo. Labiausiai moterų. Todėl kiekvienas
kad socialistai butų kur- vastį? Negali, vaike.
tuoju
iš
atminties).
"Ačiū
Jum
kęs
ir
pas
mus,
ir
prašė "Kelei
Pagalios, paskiausiais laikais į
nors mokinę žmones žudy aš tau galiu prirodyt daugi moterįs darbininkės yra kandidatas dabar daro mo Šveicariją atkeliaudavo daug an už atsiųstą kondensiruotą pieną, vio” redakcijos, kad padėtu jam
tis? Pasakyk, tėve, ar gali? socialistų, kurie patįs nusi nuolankios. Be to, raštinyčių terims visokių prižadėjimų, glu. belgu, francuzų belaisvių, kakao, čekoladą. Jeigu mums suorganizuot Tarptautinį Komi
žudė. Ką tu ant to pasaky-j
siuntinėsite dar ir valgomųjų tetą belaisviams šelpti; pasiro
— Šiur, kad galiu. Štai si, Maike, a? Sy, kaip aš i ir didelių krautuvių dide kad tik gavus jų balsus. Te iš kurių pasakojimų patirta apie daiktų,
gal boti, pusę esan džius sunkumams, jis dabar da
lė dalis yra senmergės, ku čiaus visi tie prižadėjimai vargingą belaisvių padėjimą. čiu po tai
"Stirbis nusižudė. O juk jis tave supitliavojau!
mano
priežiūra džiovi ro šį atsišaukimą. Gerb. ObeKiti atvežė laiškus adresuotus
rios irgi neatisakė nuo mar- prižadėjimais tik ir pasiliks. organizacijoms
buvo iusų kaip ir generolas.
ninkų
(sergančiu
tuberkuliozu) ručev arčiau, negu šis jo raštas
arba pavieniams
— Tu "supitliavojai” pats' šavimo, nes joms į karę eit Pakol išdirbvstė bus parem asmenims, kurie rūpinasi belai pasiseks išgelbėti ir apsaugoti mums jį nušviečia, mums nėra
— Iš kur tu žinai, tėve,
žinomas. Jo raštą dedame, nes
kad jis buvo musų "kaip ir save, tėve. Aš tau galiu pri-i nereikia, o ant vyrų veislės ta ant išnaudojimo ir pelno, svių likimu — vėla piešia sunkų jų gyvybė.”
jis
nušviečia Rusijos belaisvių
patol
darbininkų
moterų
pa

"Gal
būt
pusę!"
O
likusie
tai
ypatingai
Rusijos
belaisvių
pa

jos
pusėtinai
piktos.
Marrodyt fie vieną atsitikimą/
generolas?”
padėjimą.
"Kel.” Red.
tikriausia
mirs.
dėjimą.
— Tas aiškiai buvo para- kur k igas nusižudė. In- šavo daug senų ir senyvų dėjimas nepagerės.

— —

"g

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Teikite pagalbą kares belaisviams.
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Mainierių Skyrius.

NEPAŽĮSTAMAS ŽMO
GUS PERŠOVĖ FARMERI.
Netoli Bangoro, Maine
valstijoj, ant Corinna farmos atėjo apie 10 vai. vaka
re nepažįstamas žmogus ir
paprašė farmerio Philbrooko greito arklio. Farmerys,
matyt, atsisakė prašymą iš
pildyt, nes nepažįstamas šo
vė ir sunkiai jį sužeidė.

Paj• ieškojimai
*

£ ?.•

REIKALAVIMAI.

V ilniaus gub. ir pav., Musnikų vaisė.,
I Paberžių kaimo. Meldžiu atsišaukti,
REIKALINGA Vieta Bizniai, ma
Pajieškau Motiejaus Čemerio, Kau-,
turiu svarbų reikalą.
žam miestelyje apgyventam lietuvių
no gub., Vabalninku parap.. Dumblu-j
j vilkelis
AMERIKOS SOCIALISTAI
ir lenkų. Kas greičiau apie tokią
nų
sodžiaus,
3
metai
kai
iš
Lietuvos,
j
w
V(>a
| st_ shenandoah. Pa. vietą man praneš, tam bus $tlygi«KALNAKASIŲ REIKA Ant mapos turi būt kas pu- TIKISI 2,000,000 BALSŲ.
gyveno Lawrence. Mass., paskui re
tos lėšos, o jeigu nurodytą vietą pajsė metų užžymėtos kasyk
gis Gary. Ind. Meldžiu atsišaukti.
LAIS.
Amerikos socialistų parti
Pajieškau draugo Juozo Braso, i imsiu, gaus $5.00 dovanų. Meldžiu
Paulina Kupicia,
(35) Kauno gub., Raseinių pav., Viduklės < greit pranešti šiuo antrašu:
Viename "Keleivio” nu-1 lose pasidariusios atmainos. jos rinkimų kampanijos ma152 Lawrence st.. l-awrence, Mass. parap., Ilių kaimo, gyveno Scrantone.
M. F. S.
meryje paskelbėme iš ofi-j Tokių mapų reikalauja nažieris savo paskelbtame
Yra svarbus reikalas ir meldžiu at- ! 18 Albert sL,
Montello, M—i.
Pajieškau Vaclovo Nieciunsko ir sišaukti.
---------------------------- ——cialės statistikos skaitlines šalies įstatymai. Jei kasyk ; aplinkraštyje, išsiuntinėtaVinco Skuržynsko, kurie gyveno
Reikalingi Agentai visuose AmenWm. Bakšys,
Brooklyne, po nr. 107 Berry sL, Jų 1035 N. Summer avė. Scranton, Pa. rikos miestuose pardavoti ką-tik iš
žuvusiųjų traukyje pereito' lų savininkas nepagamina ■ me socialistiškos spaudos
pačių ar kas juos žiuo meldžiu atsi
rastus gasolinius prosus ir kitokius
šių metų pusmečio Pennsyl- jų, kasyklų inspektorius tu laikraščiams, nurodo, kad
šaukti, nes turiu jiems svarbių žinių
Pajieškau pusseserių Onos ir Bri- daiktus. Agentas lengvai uždirbus
iš Lietuvos.
vanijos kasyklų darbininkų. ri pilną teisę kasyklų savi sprendžiant iš Amerikos
gydos čidronaičių, Kauno gub., Pom- dol. į vieną vakarą, 10 dol. per dieną.
P. Baltrušaitis.
(35)
pėnų parap.. Gegužinės kaimo. Jų Kreipkitės:
Iš tų skaitlinių matome, kad ninko lėšomis mapas paga- darbininkų judėjimo galima
1608 So. 5th str..
K. J. INTAS,
pačių ar kas apie juos z»no, meldžiu
KLAIDOS
PATAISYMAS.
E.
Cedar
Rapids,
Iowa.
traukyje šešių mėnesių žu , minti.
drąsiai tikėties, jog šių me
BOX 73,
Chicago, I1L
atsišaukti.
Morta Gudaičiutė.
vo kasyklose keturi šimtai Jeigu kasyklų mapa butų tiniuose rinkimuose sociali Per neteisingas informa Pajieškau savo vyro Juozo V iškoč
ios, kuris pametė mane 7 d. rugpiu- 54 Washington št., Cambridge. Mass.
PARDAVIMAL
devvnesdešimt aštuoni žmo neteisingai padirbta, t. y. stų partijos kandidatams cijas pasidarė nekurios klai čio.
palikdamas
sunkiame
padėjime
nės, Kartu su sužeistai- I nenurodanti tikro dalykų i bus atiduota virš 2 milijonų dos paskutiniam ''Keleivio” su trejetu vaikų. Girdėjau, kad jisai Pajieškau savo trijų brolių Ame PARSIDL’ODA NAMAS 11 kam
Alfonsao, Jurgio ir Benedikto,
Ten
pasakyta: Philadelphijoj. Kas apie jį žino ma rikoj:
numery.
siais pasidaro skaitlinė de stovio, kasyklų savininkai į balsų.
•įieško Kazimieras Mazurkevičius iš barių 3 šeimynoms, randos įneina 35
lonės
pranešti,
arba
jo
paties
prašau
per mėnesį, su gazais ir maudyvyni šimtai ir penkiosde- bei užveizda gali būt bau Suiyg socialistiškujų vei "Mums pranešama, kad atsiliepti, kitaip busiu priversta vie Rusijos. Atsišaukite šiuo adresu: dol.
nėmis. Parsiduoda pigiai KreipkiM.
Gužauskis,
(34)
kėjų nuomonės šiemet bus 'Laisvės’ Bendrovės pirmi- šai paskelbti tas priežastis, dėl kurių 513 Milbury st.,
šimt.
džiami kalėjimu.
(33 k
VVorcester, Mass. tės šiuo adresu:
išsižadėjo savo vaikų ir įstūmęs niaG. KVIETKAUSKAS,
Kadangi kasyklose dir Kiekviens mainieris, kaip išrinkta mažiausiai 8 socia įlinkas J. Neviackas apleido ne į baisiausi vargą pabėgai, kad
Cambridge, Mass.
Pajieškau Juozapo Rudzuko ir Ma 19 School st.,
sniagauti ir tolesniai nelaimes plėbančiųjų bene didžiausias minėjom, mapą turi atmin listų kandidatai į Jungtinių 'Laisvę' ir atvažiavo Wor- toti.
gdalenos Rudzukiutės; Suvalkų gub..
BROOKLYN, N. Y.
J.
Marijampolės pav., B aibieriškio val
procentas bus lietuviai, taitinai
...............................
Mrs. Beatriče Viskočka,
žinoti ir dėlto žinoti ! Valstijų kongresmanus ir cesterin prie ’Kardo’.”
’
Apšvietos"
Draugijos narių donai.
sčiaus,
Putrisių
kaimo,
gyveno
Broo

Neviackas
dar
neišvažiavo.
33 rillmore st.,
Trenton, N. J.
ir tarp tų žuvusiųjų bei kur ir kokiame padėjime jis viens į federalį senatą.
Nuo dabar nė vienam nebus per
klyne. Meldžiu atsišaukti.
Šansai Eugene V. Debs’o Išvažiuos 26 d. rugpiučio ir Pajieškau pusseserės Valerijos Jomainomas adresas tiesiog Redakcijo
Juozapas Žvirblis,
sužeistųjų gal pusė bus lie randasi.
je;
todėl, kurie persikelsite j naujas
BOX
7,
Ledford,
m.
J.
Neviackas
nėra
"Laisvės
”
nikos, Vilniaus gub., Trakų pavieto,
tuvių. Nuostolis musų vi Tų įstatymų nedaug te- ir V. L. Bergerio kaipo kanvietas, kreipkitės prie ”Apšvietos"
kaimo.
Alytaus
parapijos
Venciur.ų
Bendrovės
pirmininkas.
(*)
Pajieškau savo pažįstamo Felikso Dr-jos fin. sekretoriaus.
suomenei nemažas.
Amerikoj.
: paiso darbininkai, o da ma- ididatų i kongresmanus su Pirmininku yra K. Liutkus. > 7 meta: kai
Kimonto, prieš 9 metus gyveno Ohio
J. ALEKSAITIS,
Vaclavas Joniką,
kiekviena
diena
auga.
valstijoj. Jis iš Kauno gub., Šiaulių 101 Grand sU,
Nelaimingi atsitikimai . žiau kasyklų savininkai.
Brooklyn. N. T.
Det-oiU Mich.
Toliau pasakyta, kad ki ; 29 A str.,
atsišaukti.
(34)
kasyklose beveik vis kįla iš Darbas kasyklose ant kon KARŠTIS IR PERKŪNIJA tas "Laisvės” Bendrovės na Pajieškau Stasio Pavlaucos ir jo pav. Meldžiu
Sofia Karyzno.
tų pačių priežasčių: nepa trakto atiduodama bile dar
Kauno gub., Vilkmergės pav., 209 N. Pleasant st„
Kenosha, Wis.
UŽMUŠĖ 5 ŽMONES.
rys, J. Valatka, išvažiavo į seserų
žabotų gamtos kapryzų, bininkui, kuris kiek yra ka Pereitoj sąvaitėj Naująją Shenandoh’rį, kur organi Raguvos parap., Tumagalių valse.
Pajieškau giminių ir pažįstamų:
darbininkų neatsargumo ir syklose dirbęs. Tankiausiai Angliją aplankė didelis kar zuojama naujas laikraštis. ?»Ieldžiu atsišaukti.
Miko ir Jono Vainauskų, Košt. BilacVladas Talačka.
ir Zosės Navilaikaičios, visi Kau
neišmanymo, ir kasyklų sa j tokie kontraktoriai nesu- štis, o paskui ir perkūnijos. Turi būti: drg. J. Valatka 8436 Vincennes avė., Chicago. III. kio
no gub.. Panevėžio pav., Linkuvos pradės vėl savo darbą nuo 1 d. rug
vininkų nepaisėjimo apie j skaito nei savo kalboje raš Gloucestervje, netoli Bosto- išvažiavo į Shenandoah’rį ne Pajieškau sunaus Vinco Ūdros, iš miestelio. Meldžiu atsišaukti.
sėjo mėn. (September), 1916 m.
Olekas Ogintas.
(34)
Dabar yra laikas moterims ar mer
darbininkų sveikatą ir gy to, visai neįstabu, kad jie j no, perkūnas trenkė apie 10 prie organizuojamo kokio Kauno gub., Zarasų pav.. Salaku pa
Avinostos kaimo. Jo paties 15 Darion sL, Box 3, Worcester, Mass ginoms įsirašyti į tuos kursus. Mokvastį.
Prašalinti tuos ne tokios kasyklinio stovio ma- triobų. Viena 50 metų am laikraščio, bet sveikatos at- rapijos,
kslas traukiasi iki Kalėdų. Priima
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
Pajieškau pusbrolio Vlado Margio, mos esti moters ar merginos nuo 18
laimingus atsitikimus visiš pos visai nepažįsta; jų di žiaus moteris likos perkūno gaut, nes pastaruoju laiku nešti.
Kauno gub.. Panevėžio pav., Klevai- iki 45 metų amžiaus, bet tiktai tokias,
Jurgis Ūdra.
kai nėra galima, bet galima džiausiu troškimu kuodau- j užmušta, vienas vyras sun- jo sveikata ėjo menkyn.
1745 Emerson st_
Denver, Colo. nių parap. Mainiunų kaimo. Taipgi kurios moka, bent savoje kalboje,
ir kitų draugų, pirma gyvenusių Phi- skaityti ir rašyti.
sumažinti jų skaitlius pri- giausiai iškast anglies, kad j kiai sužeistas, o keliatas
V.
A.
Zaperiackas.
ledelphijoj meldžiu atsišaukti.
Įsirašymas atseina $125. Tos mo
Pajieškau
savo
moteries
Barboros
dabojimu saugumo ir aprū daugiau .pasipelnius. Ka ■ žmonių pritrenkta.
Charles Margis,
(34) ters ar merginos, kurios tinkamai pa
Sadauskienės ir trijų vaikų: Jono,
Cleveland, Ohio. reina kursą, gauna diplomą. Iš impinimu kasyklų apsaugos ršyklų savininkams irgi tik Nevvburyporte, Mass., per
Stasio ir Broniaus, Kauno gub., Šiau 918 E. 70th st..
mokyklos jau yra išėję 35 diplomuotos
lėnų
valsčiaus,
Pasusvės
parap.,
KaĮtaisomis.
tatai daugiausiai rupi, o ka- kūnas užmušė karvę ir už
Pajieškau pusbrolio Edvardo Rats’o akušerės.
landžių sodžiaus. Meldžiu atsišauk
Kauno gub.. Telšių pav., Alsėdžių
Yra ir daugiau tokių mokyklų maLIETUVOS ŠELPIMUI. ti, ar kas žino pranešti.
Įstatymų kalnakasių ap ■ sykių administracija dau degė keliatą namų.
miestelio, gyveno Pittsburge. Turiu sų šalyje, bet nė viena nesuteikia |
Jonas
Sadauskas.
saugai pridaryta užtektinai, giausia rūpinasi patenkinti
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti. taip trumpą laiką tiek pamokinimų,
Manchesteryje, N. H., mo
6 Oak st.,
Hartford, Conn.
MAHANOY CITY. PA.
norus
savininko.
Wm. Rats,
(34) kiek musų mokykla.
bet nežiūrint tų įstatymų
teris mirė nuo karščio.
Atskaita suaukautų pinigų nuken
Pragyvenimas Scrantone nedaaPajieškau pažįstamų ir giminių, 228 Columbia avė..
nuo karės lietuviams šelpti aš esu Suvalkų gub., Kalvarijos pav.,
gyvavimo nelaimingi atsiti Klėtkos darbininkams kaLawrence karštis užmušė tėjusiems
Michigan City, Ind. giaus kaštuoja, kaip kituose miestuo
nuo sausio m. 1915 metų iki birželio Sabališkinės kaimo. Meldžiu atsise. Moters ir merginos, kurios nori
kimai kasyklose nei kiek ne s.vklon leisti bei iš kasyklos 29 metų amžiaus vyrą. Po mėn.,
1916 m.
(35)
šaukti.
Paijęškau brolio Jono Villimo, pa turėti nepriklausmingą gyvenimą, te
sumažėjo. Žmonės mažai iškelti turi turėt iš abiejų karščio užėjusi audra be- Sausio 10 d. 1915 per Fr. ŽivatJuozas Krivda,
eina is Kauno gub., Vilkmergės pav.. gul skubinasi įsirašyti į musų mo
prakalbas surinkta .. $25.30 1343 So. 2nd st.,
Skapiškio parap., turiu svarbų reika kyklos akušerijos kursus. Kreiptiest
paiso taisyklių, troškimas pusių atidaromus šonus. Iš mažko nenugriovė viso mie kausko
(341
Sausio 13 d. 1915 m. visuotina
Philadelphia, Pa
lą ir meldžiu atsišaukti.
(33) reikia po antrašu:
daugiau pelnyti kaip darbi kiekvienos kasyklos turi bū sto.
me susirinkime surinkta........... 8.05
Zofija Villimaitė,
DR. J. ŠLIUPAS,
Vasario 15 d. LSS. 46 kuopa suPajieškau brolio Vlado česnavi- 351 N, W. Maint sL, Kenosha, Wis.
ninkus taip ir kasyklų savi ti du išėjimai. Kasyklai po
Brocktone besimaudyda aukavo
........................................... 6.33 čiaus, Suvalkų jrub.. Seinų pav., Lai1419 North Main Avė,
ninkus verčia užsimiršti, ko žeme išsišakojus turi būti mas prigėrė turtingo biznie Kovo 30 d. LSS. 46 kuopa su- punų valsčiaus, Barčių kaimo, gyve- Pajieškau sunaus Kazimiero MoScranton, Pa.
aukavo .......................................... .- 6.08 no West Virginijoj. Meldžiu atsl- raškos, Kauno gub., Šiaulių pav.,
iš jų įstatymai reikalauja; išmušta antras išėjimui iš riaus sūnūs.
Balandžio 5 d. per L. Pruseikos
Grintiškės parap., Bruno viensėdijos,
darbininkas veržiasi mirčiai po žemės tunelis; jei to že Concorde prigėrė mergai prakalbas surinkta ...._.......... 11.45 šaukti.
GERA PROGA!
F. česnavičius,
gyvena Coloradoj. Meldžiu atsišaukt.
Gegužės 15 d. kolektorių L. Rut
Kiekvienas
_gali išmokti
227 W. Raspberry alley,
Kazimieras Moraška,
(33)
į nasrus, kad daugiau algos mės savininkas padaryt ne tė.
kausko ir R. Rutkaus priduota sub
barzdaskutystės amato.
Shenandoah, Pa.
BOX 68
McCleary. Wash.
gavus, kapitalistas, liuosas leistų, kasyklų savininkas Providence prigėrė italas. rinktų ............................................ 21.55
kų rėdymo, manikiarijos ir
Gegužės 18 tų pačių kolektorių
t. L į gana trumpą laiką;
Pajieškau Kazėno ir Jono Sadaus
Pajieškau pusbrolio Juozapo Minuo atsakomybės už žuvu turi teisę pareikalaut leidi Besimaudydamas jis užėjo priduota
.................. *................... 7.80 ko, taipgi Petro Stravinsko, jie visi kulcko, Vilniaus gub., Trakų pav„ mažais iškaščiais.
Mes mokinama
sį darbininką, nei kiek nenu mo iš vietos teismo, o teis ant "gyvojo smėlio” ir nu Liepos 22
d. kolektorių Jono Sen
išvažiavo bene į Cambridge, Mass. Jezno valsčiaus, Nemajūnų parap., moteris ir vyrus. Rašykit informa
ir Juozo Garkausko priduota
Kas apie juos praneš, gaus 25 dole Dzingeliškių kaimo. Meldžiu atsi- cijų(?)
kenčia, kad darbininkas žu mas paskiria tam-tikrą ko grimzdo. Nerado jo nė kū kaus
surinktų ......................................... 5-00 rius dovanų.
NossokofFs Barber School,
šauk.it
.
(34)
vo, nes į žuvusio vietą siū misijų, kuri dalyką ištiria ir no.
Rugpiučio 22 d. kolektorių L. Rut
1202 Penn avė.,
Pittsburgh, Ra.
A. Dzingelis,
J. Sadauskas,
kausko ir R. Rutkaus priduota su
losi jau keli, laukiantieji už jei ištikruju pasirodo rei
Brooklyn, N. Y.
5 Maille sL,
Binghamton, N. Y. 106 Stagg st.,
.................................................5.65
vartų sveiki darbininkai.
kalingu padaryt toj vietoj DEL KARŠČIO UŽSIDA rinktų
Gruodžio 10 d. priduota už par
Pajieškau dėdės Mikolo Jaskuno.
Pajieškau giminių Felikso Sin
duotas Štampas ........................... 2.95 kaus, Ipoliaus Abromaičio, taipgi ki Kauno gub.. Šiaulių pav., Užliektnio
RĖ
DIRBTUVĖS.
iš
kasyklų
išėjimas,
ar
že

Kalnakasių minia — tai
Gegužės 12 d., 1916 m. kolekto
savo giminaičių iš Kauno gub., sodžiaus. Jis pats ar kas jj žino mel
Providence, Pawtucket, rių P. Baniulio ir St. Kružinsko tų
Naudingas visiems, sykio rasite
armija kariautojų, kurie mės savininkas sutinka, ar
Raseinių pav., šidlavos parap., Zap- džiu atsišaukti.
puikią dovaną. Rašykit tuojaus.
surinktų ....................... 9.40 lių sodos. Meldžiu atsišaukti.
kasdien stato savo krutinės nesutinka kasyklų savinin Woonsocket, Olneyville ir priduota
St.
Jaskunas,
Iš kolektorių Vinco Breukos ir
A. K. C. Maigia Co.
(38
52 Green st.,
Stoughton, Mass.
Simonavičia.
prieš pavojų ir neša iš žemės ką ingalioia išėiimą nra- kituose Rhode Island valst. Juozo Jankausko prisėjo surinkti B0X 26Aleksandra
125 E. Main sL,
Amsterdam, N. T.
R.
I.
No.
Sta..
Providence,
atimti per teismą. Viso 10.20
gelmių mineralą naudinges mušti. Todėl joks savinin miestuose pereitoj sąvai pinigai
Pajieškau savo vy ro Povilo Morkų-,
Išviso per tą laiką surinkta $119.76
Pajieškau brolių Juozo ir Vinco įo, kuris balandžio m. 1915 metų iš$41.14
nį už žemčiūgus, deimantus kas neeal išsiteisinti, jeigu tėj dėl didelo karščio užsida Išlaidų butą išviso .
$78.62 Vaznių ir sesers Onos Vazniutės- ’-ažiavo ir dingo nežinia kur. Jis iš
”ra kaltinamas už stoką išė- rė veik visos dirbtuvės ir Pasilieka..................
ir auksą.
Kreivienės, Suvalkų gub., Kalvarijos Kauno gub., Šiaulių pav., 5 pėdų au
Išlaidos
REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi
iimn iš kasyklos. Visi šaf- darbininkai paleisti namo. Už 400 štampų
pav., Krosnos gmino, Ramanavo kai kščio. geltonais plaukais, raupuotas,
užmokėta LŠF.
mo.
Meldžiu
atsišaukti.
sunkiai
kalba.
Kas
apie
jį
žino,
ma

gerai?
Jei ne, mokykis sint čerazjrKalnakasis einantis i dar
ir šliopos turi būti aprū Mat, kaip labai karšta, žmo iždininkui K. Šidlauskui...........20.00
Vazniutė,
(35) lonės pranešti, arba jo paties meldžiu kus. Mes išmokiname vyrus ir mo
bą eina kaip kareivis į karės pinti tinkamais gelbėjimui- nės visai nedaug tepadaro, Už svetaines prakalboms, už ap 236 EMarijona
str„
Detroit, Mich. atsišaukti bent dėl formalio atsiskyri teriškės amato per vieną iki iedią
garsinimus ir visoki smulkus iškašmušiu liniją. Abudu jie ne ri prietaisais.
sąvaičių laiko. Sekančias darbo rąšia
o ant dienos dirbantiems al čiai ................................................ 21.14 Pajieškau sesers Leokadijos Grike- mo.
išmokiname už sekančią užmokestį:
Ona Markunienė,
žino ar grįžš vakare namo
Viso
išlaidų
pasidarė
per
tą
lai

’Tnition Cutting” už $25.00; ”U>gą vistiek reikia mokėt, to ką ................................................. 41.14 tienės, Kauno gub., Telšių pav., Kal 310 Pine sL,
Elizabeth, N. J.
p
v?
n
išėiimų
iŠ
kasyklų
varijos parap., Žirnių kaimo. Mel
gvvi, ar parneš juos sudra
per Stitching” už 35.00, 810.00 ir
dėl
paleista
žmonės
namo,
įplaukė išviso .................. $119.76
ar kas žino pranešti.
$15.00; "Vamping Course” už 825.88;
skytus į šmotus, ar tik šal neleistina yra statyti trio- kad nereikėtų už tą laiką Išplaukė .................................. 41.14 džiu atsišaukti
Chas.
Alksnis,
”McKay stitching” už 835.00; ”Hbh
APSIVEDIMAI
’-'ps iš degančiojo materialo.
L. Š. F. iždininkui K. Šidlauskui
474 24th str.,
Detroit, Mich.
tus jų lavonus.
lasting and Pulling” už $15.00;
mokėt,
kada
mažai
padaro

pasiųsta
. $78.62
Jei tokios triobos būtinai
”Edge Trimming” už $25.00; ”Edg»
apsivedimui lietuvaitės, Setting
Vietos L^Š.F. komitetas:
Pajieškau sesers Benignos Rač- nuoPajieškau
” už $20.00.
(33)
Viršiausiu saugumo prin reikalingos, tai jos turi būt ma.
17 iki 21 metų amžiaus, aš esu
V. žemaitis, pirm.
kauskienės-Melenauskaitės,
Kauno 21 metų,
turiu
gerą
darbą,
uždirbu
Lynn
Shoemaking
School,
cipu yra kalnakasio apsipa- ne arčiau kaip šimtas žing EKSPLIOZIJA KASYK
Pijus Pečiulis, sekr.
gub., Raseinių pav., gyveno E. St. P° .25 dol. į sąvaitę. Mergina turi 702 Washington sL,
Lynn, Maaa.
Jonas Greimus, ižd.
Louis, III. Meldžiu atsišaukti.
žinimas su kasyklų padėji inių atstume nuo šafto ar
būti
blaiva,
mylinti
gražų
gyvenimą.
LOJE.
P- S. Atskirų ypatų vardų šiuo 142 PollardJoest.,Melenovsky.
mu, jų stoviu, anglies sluo- šliopos. Galima statyti tik
A. L. Lutkus,
(33)
Detroit, Mich.
kartu
nepaskelbiame, nes jau buvo
2242
W.
lOth
sL,
Cleveland,
Ohio.
Netoli
Pittstono
miesto,
gsnių susiklojimu ir visais ventiliorius orui kasvklosna
paskelbta keno ir kiek aukauta, ”Kebrolių Kazimiero ir Sašbudais išvengimo pavojaus. varyti bei tiltus angliniams Inkermano apygardoj, ang ieivyje” buvo pasižadėta pasakyt, kas koPajieškau
Pajieškau apsivedimui merginos,
Grigonių, Vilniaus gub., Trakų
rūpinosi
nukentėjusių pav., Jezno miestelio. Jų pačių ar nuo 17 iki 23 metų amžiaus, laisvų
lių kasyklose 8 rugpiučio at daugiausiai
Delei to įstatymai reikalau vežimėliams vežti.
nuo karės šelpimu, tai dahar iš šios
juos žino meldžiu atsiasuti. pažiūrų, mylinčios gražų gyvenimą,
ja. kad joks kasyklų savi Kiekvienas šaftas turi bū sitiko ekspliozija, kuri su atskaitos skaitytojai mato, kad iš kas apie
mokančios skaityt ir rašyt, sutinkan
Dominika Kundrotienė,
Mahanojaus
šešiolikos
lietuviškų BOX 315.
West Frankfort, III. čios imti civilišką šliubą. Aš esu
ninkas neduotų darbo kasy ti rūpestingai prižiuromas ardžius viduje kasyklas pa draugijų
tik viena LSS. 46 kuopa
24 metų. Su pirmu laišku prašau
klose žmonėms, neapsipaži- ir iš viršaus gerai aptvertas. laidojo 40 mainierių. Kaip darbavosi, rengdama prakalbas, siųs Pajieškau draugų Antano Urbono, paveikslėlio.
kolektorius ir Lt. Gi kitos mu K. Lileikos ir Juozo Vaičiaus, visi
Louis Adeikis,
(33)
nusiems su kasyklų planais Aptvėrimas reikalaujamas telegrama praneša, tik vieno dama
sų draugijos, turinčios savo ižduose Kauno gub., Raseinių pav., gyveno 5330 Heikliff sL.
Pittsburgh,
Pa.
ir mapomis; reikalaujama, ir kada kasyklos būna aplei kalnakasio kūnas išimta. po keliatą tūkstančių dolerių, neišga Chicagoj. Meldžiu atsišaukti.
Lietuvai paaukauti
Pajieškau apsivedimui merginos,
Joe Marshkin,
kad kiekvienas kasyklų sa stos ir šaftas iš viršaus len Dėlei degančių kasyklų ir libentmirštančiai
po kelis desėtkus dolerių. Tiek 107 E. Galena st.,
Butte, MonL aš esu jaunas ir draugiškas. Meldžiu
užgriuvimo
prie
kitų
negali

vininkas turėtų padirbtas tomis užkaltas.
tai tautiškumo ir tėvynės meilės pas
rašyti.
(33)
ma prieiti. Manoma, kad tų draugijų narius. Gi tie, kuriuos Pajieškau savo pačios Agotos Kasavo kasyklų mapas, api
Juozas
Baktys,
patriotai tautos priešais skelbia, dė
mančias 100 nėdų žemės plo Visose kasyklose turi būt visi 40 darbininkų, kurie li jo visas savo pastangas, kad žūvan napkiutės-Maliauskienės, Suvalkų gu 810 W. 7th st.. Dės Moines, Iowa.
savo brolius gelbėti. Tą faktą bernijos, Kapcemiesčio parap., Mo
čio vienu coliu mapos, t. y. įvestos tūbos dėl susikalbė kos užgriauti, turės pražūti čius
Pajieškau apsivedimui merginos
lino) sodžiaus.
Jinai 18 d. liepos
priparodo ši atskaita.
jimo
su
žmonėmis
ant
vir

nuo 18 iki 20 metų amžiaus, iaisvv
nuo smalkų ir durnų, jeigu
pabėgo
nuo
manęs
su
Vincu
Čebatovieno colio maštabas turi lyP. Pečiulis.
I
rium, paėmus su savim 5-tą vaiku pažiurų. mylinčios dorą gyven:mą
priėmiau.
ginties 100-tui pėdų žemės. šaus bei su požeminiais cen griūvančių kasyklų skevel Pinigų $78.62
čių.
Vyriausia mergaitė 11-kos me mokančios rašyt ir skaityt. Plates
Kas imane išgelbėjo
_
_
nuo vargii
K.
Šidlauskas,
LŠF.
ižd.
tų, jauniausias vaikas 4 mėnesių. nių zir.ių kreipkitės.
Mainieris su mapos mašta trais. Taipgi turi būti gerai dros neužmušė.
čių ligų?** Salutaras Bitteris.
Aš
Napoleonas
Mackevičius,
funkcijuojantįs
signalų
Kas man apie juos praneš, gaus 10
per
praeitus
4
metus
buvau
ves
tik
QUILMES.
ARGENTINA.
bu turi mokėti išmatuoti ka
Easton, Pa. gyva. Aš kentėjau nuo nevirinoBe
(34) 1113 Ferry st.,
Laike Lietuvių vakaro geg. 27 d. dol. atlyginimo.
25 ŽMONĖS UŽMUŠTA, 63 1916
Dominikas
Malinauskas.
syklą ir žioti kas kaip toli aparatai.
ir dispepsijos. Mažai trgaUda
metų surinkta aukų nukentėju
Pajieškau apsivedimui lietuvaites, pilvo
Hartford, Conn.
vau valgyti ir suvalgytas maistas ap
SUŽEISTA.
siems nuo karės šelpti '26 pesai 50 52 Sheldon st.,
nuo jo randasi. Mapa turi Elevatorių klėtkos turi
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu teikdavo
daug nesmagumo — at
Aukavo:
28 metų, blaivas, su pirmu laišku siliepdavoman
aiškiai atvaizdinti visą ka būt aprūpintos stogeliais, Tarp Echo ir Brookvale, centimų.
skilvyj
skausmai, rėžimas,
Pajieškau
draugo
Frano
Radvilo,
J. Mainionis ir J. Elbė po 2 pesu.
meldžiu prisiųsti ir paveikslą, Pla- gurgimas vidurių. Diegliai suimda
gub., Šiaulių pav., Gruzdžių tesnės žinios per laišką.
syklų vidų: anglies sluogs- idant leidžiant į arba iške apie 7 mylias nuo Johns- K. Paragis. J. Šakalis, P. Mikalau- Kauno
vo po krutinę, šonuose ir strėnose.
parap.. Jaunelių sodžiaus.
Turiu
A. J. Green,
A. Nariušis, M. Gaižis, L. To- svarbų
nius (vėnis), visus tunelius, liant iš kasyklų darbininkus town, Pa., pereitoj subatoj ckas,
:
Niekus aš negavau pagalbos dd aa*»
reikalų.
(35)
4501 Mc. Gregory avė.,
filaitė. J. Padwalckis, P. Gavėnas, E.
’
sveikatos.
Bet kada aš pradėjau rei
ant
jų
iš
viršaus
nekristų
K.
Galinis,
daubas ir kalvas, taipgi pe
Cleveland. Ohio. kalauti Salutaras Bitteris ir Salatesusikūlė du elektrakariai ir Drotvinas, V. Pulkauckas, J. Kinda- 11 Kirpatrick st., Pittsburgh. Pa.
skeveldros.
Retežiai,
tauJ. Zavišnis, M.
rėjimus (entres) iš vieno
ras, Regulaatria, dėl moterų, prodė
25 žmonės likos užmušti, o las, B. Griškeviče.
Pajieškau apsivedimui merginos jau gerai jausties, gerai valgyti ir
P. Jurkevičius. J. Jasinctunelio kitan: visus šaftus, jos (viržiai) ir t. t. turi būt 63 sužeista. Motormanai Strupeikis,
kas, C. Karšel ir O. Dukštaiče — po
Pajieškau savo dėdės Igno Ružos. nuo 18 iki 30 metų amžiaus, mylin dirbti, pasidarė smagu viskas. Fer
kompetentiškų; žuvo abiejų karų. Nelaimės 1 peša.
kasdiena
Jo paties, ar kas jį žino meldžiu at čios gražų gyvenimą, mokančios skai 6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
kelius, rubežius. vandens
1
tyt ir rašyt. Aš esu 20-tų metų, tu liu pažint ir palikau laiminga aaademaino-1|priežastis
nežinoma. J. Macienė, J. Vasiliauckas, J. Ra- sišaukti. Zigmas Pranies,
vietas, vienu žodžiu mainie žmonių apžiūrimi ir maino
riu gerą darbą. Mergina, kuri su dama Salutaras Bitteris. Kaina $l.*t.
kunas, J. Paltanavičius, A. Staliorius,
Worcester, Mass. tinka imti civilišką šliubą lai atsi Galima gauti geresniuose saliunuene
ris iš mapos turi žinot ka mi taip greit, kaip tik at- ; žmonės sako, kad vienas ka- P. -Jakavičius. J. Auksioiis, F. Stru 42 Ward st,
šaukia.
ir aptiekose, o kur negalima gaati,
nepasitiketino ras pilnas žmonių stovėjo peikis ir P. Balda — po 50c.
syklų vidų taip gerai, kaip randama
Antanas Baltrėnas,
Pajieškau
Gendro
Plitniko,
Karakreipkis pas:
Išviso suauakuta 26 pesai 50c., už linos Plitnikibtes, Katrės Radžiunės, i 2321 Leech avė.,
Sioux City, Iowa.
šeimininkė žino savo virtu tvirtumo.
; pakalnėj, kuomet kitas ka- kuriuos varde šelpiamųjų tariame ,
SALUTARAS CHEMICAL INST.
Anufro
Radžiūno.
Kazio
ir
Juozo
vę ir daiktus, kur kas padė J visa tai neatkreipiant - ras, taip-pat pilnas žmonių, aukavusiems ačiū.
Žolės nuo visokią blogumą.
_______
......
..............
......._____
___
Pajieškau
apsivedimui
merginos
Balukonių, visi Vilniaus gub.. Trakų
Taipgi atsiprašome, kad taip ilgai pav., Daugių parap., žvirgždėnų kai- afba našlės tarp 35 ir 50 metų am- ; 1709 S. Halsted St„ Tel. Ganai M1T.
ta. Viena kasyklų mapos daug domos ir atsitinka tiek i nubėgo nuo kalno visu smar nepaskelbta
aukavusiųjų vardai, tūla mo.
P. J. BALTRŪNAS. Prof.
__ Turiu daug svarbių žinių jiems šiauš. Platesnes žinias suteiksiu per
kopija turi būti rankose ka daug tų nelaimingų Ameri kumu ir trenkė į stovinti j priežastis sutrukdė.
Chicago. Iii.
iš Lietuvos, meldžiu jų pačių ar apie laišką, Atsišaukiti gali tik lietuvės. I
(35) j Su pirmu laišku meldžiu paveikslo, i šita apgarsinimą turėtą parakai
atsišaukti.
syklų užvaizdos, o antra tų kos kasyklose atsitikimų.
karą. Abudu karai sutru S. L. Argent. 1 kp. sekretorius I juos žinančiuįų
J. Sadauskas.
(34)
kiekvienas.. išsikirpt ir paaiiik*
Kristus Mikailionis.
J. Vinkšnaitis.
mapų turi būt kasyklose.
(Toliaus bus>.
pėjo į šipulius.
Binghamton, N. Y. sau arba savo draugui.
Worcester, Mass.’ Maille st..
11 Fovle sL,
pirm. M. Gaižius.

Scrantono Tarptautmč
Akušerijos Mokykla,

AUKOS

DYKAI.

Mokinkis Amato!

Aš Aleni Kostevski, pandau visai publikai akyse.

I

KLIUBAS
LIETUVIŲ DRAUGIJOS • LIET. DARBININKŲ
Parodė štuką.
13. Kiek Džian Bamba iš
Plymouth, Pa.
KURIOS TURI
geria alaus, tai Džian Bam Paryžiuje valdininkų puo
Valdyba:
Krištolas Čekanauskas,
bos biznis.
toje sykį dalyvavo rusų ir "KELEIVĮ” Už ORGANU Prezid.137— Plymouth
st., Breslaw, Pa.
Jurs truly,
graikų ambasadoriai. Ant
Vice-prez.
—
Juozas
Krikščiūnas,
ŠELPIMO FONDO
259 Y’ine st.. Plymouth, Pa.
Mr. Džian Bamba. pat pabaigos prie skanumy LIETUVOS
KOMITETAS.
Prot. sekr. — Jonas Baliu,
nų paduota auksiniai šauk Prezidentas — K. Gugis.
215 Villow st., Plymouth, Pa.
1840 S. Halsted st., Chicago, III Fir.an, sekr.— Stasys AnUnavicius,
ANT FARMŲ.
I
štukai. Rusijos ambasado Vice-prezidentas 21 S. Mankus,
18 E. Railroad st., Plymouth, Pa.
I Jis:—
rius, kaipo rusiškas činov- Cor. 12th and Vine sts.. Phiia.. Pa Kasierius — Vincas Turauckas,
>!
575 E. Main st., Larksville, Pa.
Magde, buk tu man už pa nikas, nežymiai įsikišo šau Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman
140 E. 19th st. New York, N. Y Maršalka — Mikas Raudonis,
čią;
kštuką savo kišeniun. Grai Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas,
24 Elm st., Plymouth, Pa.
183 Roebling st., Brooklyn, N.Y Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius,
Turiu tikę gana plačią.
kų ambasadorius tatai patė- Finans
” Sekr. 1) T. L. Dundulis
Mitingai atsibur.a kožną mėnesį
Daržą, stubą, vištinvčią. rnijo, bet, suprantama, nie
P. O. Box 511. Westvil!e, III trečią nedėldienį popiet, antra valan
Vištų, karvę ir telyčią.... ko nesakė ir nudavė, kad vi Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius, dą, Auusto Stravmcko svetainėje,
r
229 N. 6th st.. Philadelphia, Pa 40 Ferry st., Plymouth, Pa.
sai to nematė. Tik po pietų Iždininkas — K. Šidlauskas,
226 W. Broaduay. S. Boston, Mass LIET. DAR B. BROL. PAŠELPINt
tiinai:—
graikas užvedė kalbą apie Kasos
Globėjai: M. Čėsna.
Vai tu. mano Juozulėli;
DRAUGYSTĖ, COURTNEY, PA.
56 Market st., Brighton, Mass
įvairias štukas ir magijas.
Valdyba:
J. Gegužis.
Jei tiek turi gyvulėlių,
Galop jis apsiėmė pats vie
28 Broadway, So. Boston, Mass D. Lekavičia — pirmininkas,
Tai nenoriu užsiginti,
P. O. Box 138. Courtney, Pa.
J. Gerdauskas.
ną štuką parodyt.
A. Poteliur.as — finan. sekr.
New Britain, t onn.
Kad ir mane gali imli.
— Štai, gerbiamieji, auk Pinigus siunčiant čekiais arba Mo
Box 155. Courtney, Pa
nev Orderiais, reikia išrašyt vardu Mikas Nagutis — Kasierius,
so
šaukštukas
—
sako
jis
IDILIJA.
KLAUSIMAI
I
Box 410, Courtney, Pa.
NationaI Relief Fund.
i imdamas jį nuo savo toriel- į Lithuanian
Visus pinigus reikia siųsti vardu Antanas Latvis — protok. sekr.,
Jis:
—
MR. DŽIAN BAMBAI.
BOX 15, Courtney, Pa.
kasieriaus Der Finansų Raštininką
O brangi! taip visad bru- kūtės į vieną ranką.— Ir T.
Draugystės adresas:
L. Dundulį. P. O. Box 511. YVest
Honorable M r. Džian
dabar gerai tėmykit: štai aš ville, III., kuris po kaucija §1,000.
Bos 64, Courtney, Pa.
kuosim, svajosimi
Bamba!
įsidedu
jį
savo
kišeniun.
o
Ir busim laimingi, laimin
LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
LAISVĖS MYLĖTOJI
Malonėkite duot man per
už Y’alandėlės jis atsiras jo LIETUVIŲ DRAUGIJA.
DRAUGIJA.
gi be galo!...
”Keleivj” atsakymą i šituos Jinai:—
ekscelencijos rusų ambasa
Dės
Moines. Io»a.
YYaukegan, 111.
Y'aldyba:
mano klausimus:
doriaus
kišeniuje.
Valdybos vardai ir adresai:
Nors butų tik duonos i r
Prezidentas — A. Gailius.
1. Kodėl Chicagos lietu
Ir priėjęs prie rusų amba Pirm. — Kaz. Vaitekūnas,
717 E. Market st.. Dės Moines Ia.
vandens ant stalo...
822 Sth st.. YVaukegan, in.
Y’ice-Prez. — P. Dagilis,
viai geria alų iš .viso puodo, Jis:—
sadoriaus visu akyvaizdoje Pirm. pag.
— M. Ambraziunas,
1822 E. Elm st.. Dės Moines, lova.
o ne iš stiklų?
803 Sth st., YYaukegan, III Turtų Rašt. ir orgar.o užžiurėtojas —
Tu duoną iškepsi, aš van išėmė iš jo kišeniaus aukso Prot. sekr.
J. P. Shepetis, 1935 E. YValnut st..
— A. F. Sabecki,
2. Iš ko musų akįs yra pa
šaukštuką.
dens nešiosiu,
802 Sth st.. YVaukegan, III.
Dės Moines, Iowa.
darytos?
Rusų ambasadorius kar Fin. sekr. — J. Buksia.
Prot. Rašt.— YV. Baranauskas,
Ir kartu abudu sau stalą
502 Utica str.. YYaukegan, III.
510 S.E. Allen st.. Dės Moines, Ia.
X Ką valgė pirmutinis gy
tu su kitais svečiais turėjo Kasierius
paruošim....
Kasierius — J. P. Shileika,
— A. Kripas.
vūnas ant svieto?
776 Marion st.. YVausegan, III
217 S.E. 9th st.. Dės Moines, Iowa.
■ stebėtis iš graiko magiškų
Jinai:—
Kasos globėjai — K. Dimša,
Susirinkimai atsibuna kas antrą
4. Kas padaro cukrų salgabumų,
nes
negalėjo
prisi-i
Bet kas duos mums mil
SI2 Sth st.. YVaukegan,' III.
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1:30 po
dum?
pietų K. of P. svetainėje, No. 504—
pažinti, kad jis buvo tą šau
M. Y’alentikonis,
tų?
1346 S. Park, av. Waukegan, III i 506 E. Locust st., Dės Moines, Iowa.
5. Ar višta žino, kad V1S- Jis:—
kštuką pavogęs.
Maršalka — F. Norkius,
tuks išeis iš kiaušo?
919 Sth st. YVaukegan. III.
E, kam tai kalbėti!
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne
6. Kiek vandens yra did Jinai:—
Restorane.
aėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mą va
J. MATHUS
Joryje?
landą po pietų, "Libertv Hali” sve !
Svečias i patarnautoją:— rainėje.
Prie jausmo — nors kilto
Geriausias Lietuvio
803 Sth and Sheridan Rd
7. Kodėl geležis nedega?
SALONAS IR RESTAURACIJA. (1
Na. o kiek gi už tuos pietus YVaukegan. 111.
— Reik darbo pridėti....
8. Kaip balsas pereina per
r
Sveiki geriausios rųšies gėrimai j
reikės užmokėti?
DR-O
VINCO
KUDIRKOS
DR-STĖ.
;
ir
užkandžiai. Patarnavimas prie- įjj
sieną?
Nelaimė po ranka.
Patarnautojas
AtsipraSTEGER. ILL.
lankus.
9. Ar žu\ris girdi?
— Tai ką, sugauta jus šau. o ką tamsta turėjai?
Valdybos adresai:
į Parankiausia Lietuviška užeiga.
10. Kodėl mes drebam ant karšto darbo, bevagiant
Svečias:— Stiklą alaus,! Pirmininkas — V. Stoškus.
J. MATHUS
B0X 435. Stejrer. Iii.
kaip šalta?
iš Silkinsko krautuvės cuk porciją kumelienos ir toriel- Y’ice-pirm.
J 342 Broadway. So. Boston. Mass. Įj
— K. Medelinskas,
11. Kaip pienas ineina Į rų — daro savo pastabą po Įką sriubos.
B0X 381, Steger. III.
Nutarimų sekert. — A. Urbonas,
riešutą?
licijos viršininkas apdriskėPatarnautojas:— 0 ko
B0X 475. Steger, III.
12. Kaip musės gali vaikš liui vaikėzui.— Ką-gi turi kia tai buvo sriuba įs vė Finansų Sekr.
— F. Schukauska",
Ar nori būti gražus?
B0X 148, Steger. Iii.
čiot ant lubų?
pasakyt savo pasiaiškini žiu ar čerepoko?
Iždininkas — J. Skrandelis,
13. Kiek Džian Bamba mui?
BOK 377. Steger, III.
Svečias:— Aš nežinau, aš
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties.
Iždo Globėjai:
alaus išgeria per dieną?
— Kad nelaimė buvo po radau joje tik keturis bam- •T. Y'aitkus,
Bo:< 374, Steger, m. ; kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi
So long, Mr. Bamba, see ranka, kitaip nebūtų patė- batierius.
B. Povilauskas, Box 407. Steger, III.i I daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge’ I riausia.
Maršalka — A. Salaseviče,
you again. • <
--miję.
--■■■» .
Ištepant moste veidą prieš einant
BOX 141. Steger, III.
yją
Naujas Chicagietis.
Knygyno sekr. ir iždin. J. Damidaviče, gult per kelis vakarus padaro veidą
Keblus sakinys.
BOK 407. Steger, Iii.
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
Kiltamintis plėšikas.
—
=:X:=
Sandarietis norėdamas Knygius — A. Salaseviče,
kius spuogus ir dėmes (p’.ėtmusi sau
Nuteistam jam plėšikui mandagiu ir mokslišku bu i
nuedegimus ir lašus. Kaina dė
Džian Bambos atsakymai.
BOK 141, Steger, III. lės
žutės 50c. ir $1.00.
(33)
nuosprenteisėjas
apreiškia
Organo
užžiurėtojas
—
A.
Urbonas,
Mano brangus frentai, vi
du iškolioti socialistą, rašo ,
i
J.
RIMKUS.
BOK 475, Steger, III.
są šitą biznį reikėjo nusiųst dį ir pastebi:
jam:
Holbrook. Mass.
Susirinkimai bur.a pirmą r.edėldie- BOK 36,
per Ameriken ______
Ekspres___
mu- 1 — Tamsta esi nuteistas
"Gerbiamas tamista. Ra- I nį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po pietų
p. A. Salasevičių. Knygos taipsų autsaid ministeriui, ka 10-čiai metų kalėjiman, bet šau ir sakau tamistai ’esu i pas
UMszku D-ras M. Zisiin^
gi sudėtos pas p. A. Salasevičių. kny
vadinasi Mr. Džiova Gab- daleistina apeliuoti arba at asilas.’ Skaitydamas ši lai gas g-ali gaut skaityt ir neprigulintie- 7 Parmeater St
į Draugystę, bet reikia turėt paiiuBoston, ViM.
rys, ba jis turi informeišen' sižadėtt
...
šką manyk: aš esu asilas...” j, jiayraą
nuo pilno nario Dr. Y'. Kudir- : Visokias Ilgu zy
— Ačiū jūsų malonybei— . Parėmė sau kaktą plunks |kos Draugystės.
biurą ir mes jj suportinam.
• Įsu pasekminguiDžian Bamba runija tiktai atsako mandagiai
;— nos kotu ir mąsto:
įsial. Ateikit Uei LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS i■ nok
pas mane 1
saliuną ir fry rodąs duoda Aš nenorėčiau varginti teis
— Taip! Jei parašyčiau
trepals į viršų uk
tik
Chicago, III.
i įeikit I aptieks.
tiktai savo kostumeriams. mo savo byla ir dėlto baus 'esi asilas/ tai jis skaityda Prezidentas — Juoz. Kriščiokas,
| mano durys bai•• Union avė., Chicago, III. | -x>s arba telefoną
O tamsta nesi mano kostu- mės atsižadu.
mas manytų aš esu asilas, Pirm.2027
Pagelb. — Jonas Gružinskas, duok o aš stesiu.
meris ir gal būt kaip gyvas
gi taip kaip parašiau, tai
923 YV. 33rd pi., Chicago. III.
Draugės.
rašt. ir organo užžiurėtojas — I Ofiso valandos
"da nebuvai mano saliune.
turės manyti: 'esu asilas’... Prot.
Nuo 9 iki 11 ryte
Petras
Keniutis,
Ona:— Tai delko nenori
Sy!... Ale Džian Bamba to
3238 So. Halsted st., Chicago, III nuo 1 iki 2 iro iki
8 vakar*. Telaph. Richmond
Finansų rašt.— Ant Staniulis,
nekėrina ir jeigu kas turi tekėti už Jono, jeigu jis kal
3220
So.
YY
’
allace
st.,
Chicago,
IU
l
Redakcijos atsakymai. Kasierius — Kaz. Šilas,
kokį trobeli, jam paelpins bina?
Zosė:
—
Vaikinas,
už
ku

3342
So.
Halsted
st.,
Chicago
Ant 21
anivei. Taigi Džian Bam
—
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
akmens
ba duoda atsakymą ir ant rio aš tekėsiu, turi būti jau
Ol-sui.— Apie socialistą,; nę subatą kiekvieno mėnesio. 7:3(
nas, dailus, turtingas ir...
Gelžkelio l»>k
vakare, "Aušros” svetainė
šitų kveščinų.
----bernaujanti vyčiams, nėra \alandą
rodis srubelit
je. po No. 3001 S. Halsted st. Meti i
—
Ir
kvailas
—
priduria
užsukamas, vy
L Kodėl čikagiečiai geria
verta rašyti, nes viena, kad nis susirinkimas pripuola sausio mė
riško didume
j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
alų iš puodų? Aš sakysiu/ draugė.
jis negal būt socialistu, o nesi
rašytais dubei
’’u mėn. Pusmetiniai Lieoos mėn
Zosė:
—
Kvailas!?
O
tai
tavais viršais
kad tai ne tamstos biznis.!
antra, tokio neišmanėlio
kodėl?
ant 20 metų a u
DIDŽIO LIET. KUNIG. VYTAUTO
Žmonės gena
geria ęuą
alų taip,
žmogelio
veikimas
darbi

•ę,iuvncą
taip, kaip
Qna -___
ksuotas su is
Išmintingas juk ninkams nedaug gal kenkti.
DRAUGYSTĖ,
Labai teisingas
jie geriau laikina: vieni iš
St. Charles, IIL
■ypatingai geižkeliu važiuojantiempuodo, kiti iš bonkų,- o da ki- tax ęs ne'
Jei jis prie socialistų orga Administracija:
žmonėms, kuriems reikia visuomet
.ti iš visos bačkos. Jemerii tkras laikas žinoti. Gvarantuota>
nizacijos
priguli,
tai
organi

Pirmininkas
—
R.
Griciunas,
Teisingas vaikėzas.
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji
Box 16, St. Charles, III.
ka yra frv kontras, sy!
ir privalo sutvarkyti
į
mas.
Mes
išsiųsime
šį laikrodėlį an
Krautuvininkas apskundė • zacija
••
Pirm. Pagelb.— A. Urpolis,
! kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i1
2. Akis yra padarytos iš savo krautuvės patarnauto JIBox 16. St. Charies, III.
| persiuntimo kaštus, su teise jums,vi
— K. Tamošiūnas.
tokio štofo, per katrą žmo ją už pavogimą $25. Vaikė J. Juozevičiui.— lamista Prot.69rašt.
Jei busi neužganėdir.
YV. Illinois st.. St. Charles, III I ską peržiūrėt.
'
- -* ~—
gus gali viską matyt. Tas, zas pasisamdė advokata ir bandote atsakyti Nepažįs Turto rašt.— YV. Eidrugevičia,
I tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
iųs užmokėtu” ėt uz toki pat laikro
rodos, taip plein, kad ir eks- pasisakė jam esąs visai ne tamam, buk jis melavęs, ra t
St. Charles, III.
vlį ap’e $25.‘G jei pirktumėt Kitu’
Kasierius
—
S.
YVogulis.
■’.ikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
pįeinyt nereikia.
šydamas,
jog
socialistas
ne

St. Charles, III.
kaltas. Advokatas tam ti
•utis dvkai su kiekvienų laikrodėlio
3. Pirmutinis gyvūnas kėdamas taip karštai vaiką galėjo apsieit be bažnyčios
(32)
EKCELS1OR YVATtH to
nieko nevalgė, ba geografi gynė, kad teisėjas jį išteisi burtų apsivesdamas, o lais- LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
•06 \thenaeum Bldg. CHICAGO. 1LL
DRAUGIŠKAS KLIUBAS,
ja parodo, kad tuomet nebu no. Išeinant iš teismo vai vamanis-tautietis apsiėjo.
Indiana Harbor, Ind.
vo da restoranų ir pats Die- kas klausia savo advokato: Tečiaus faktiškai nepriro- Valdyba:
;<(~
vas svietą sutvėręs tiktai — O kiek-gi tamsta nori dot, jog ir tas laisvamanis- Prezidentas — Pranas Hendersonas, «Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė ;įj
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind
tautietis ėmė bažnytini, o
pypkę rūkė, ba net ir hem už savo darbą?
/ LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR ■;
Prot.
rašt. — Vin. čiparis.
ne civilišką šliubą, vien sa-j
?n egs nebuvo kur užorde- — O ar tu turi pinigų?
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ina i(Į
GERIAUSIA.
— Antanas Mikaloez,
liot.
((į
Mes dirbame RAIKOTE S ir
— Žinoma, kad turiu tuos kot, kad visi, kas pas jus ve Kasierius
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind
SilTUS, Vyriškus. Moteriškus ir C
4. Žmonės.
$25, kuriuos savo bosui pa da, be bažnyčios apsieit ne Finansų rašt. — Pranas Y aitkus,
^Vaikams. Dirbame dėl KRAU-J;'
3619
Deodor
sL.
Ind.
Harbor,
Ind
gali. Jūsų raštelio nededa
5. Nosarv!
(( TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE- ><<
vogiau — atsakė vaikas.
— Motiejus Drunginas,
iš geriausios materijom y
me, nes tai padarytų tik tuš Maršalka
6. Tokios didelės rokun3730 EI m st., Indiana Harbor, Ind į;(Į- NIAMS
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė (i;
Susirinkimai
atsibuna
nedėliomis
čią polemiką.
Už suteiki
dos Džian Bamba nedaro
Dirbo ”overtaim.”
mes imame is dide- F’
po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-ma 1(< liųMaterijas
urmų
UJUK ant
anv karto, tovtr- (l.
firmų
ir
daug
mą
tikresnių
žinių
tariame
fryvalandą po pietų, Ant. Mikaloez sve įi dėl mes gaunam
Naktinis sargas, pabudęs
kur-kas pigiau M
rainėj,
2112
137th
st.
Ind.
Harbor,
Ind
ačiū.
7. Geležis dega, tik reikia ant laiptų apie 6-tą valandą
.((ir r<>rpsnp materiia. todėl tralime \V
Motinos
Sunui.
—
Z.
Alek

gero faiero.
mes gaunam kur-kas pigiau M
iš ryto:
TAUTIŠKAS PAŠELPINIS SUSI j!! dėl
ir geresnę materiją, todėl galime &
sa
randasi
ištremime
Enise8. Kibą tamstos siena
— Kad tave velniai, rei
RUBUS •••
jį
VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN.
,Į, ir pigiau padaryt.
. tik
tės turėt
pas A
kiaura, kad balsas eina tru. kia saugot tik iki penkių, o jaus gub., Sibire. Apie jo
!(( Lietuviai, kurie norite
VALSTIJOS.
Tolimesnieji
per. laišką;
o <jj
{ STIPRIUS
IR GERUS
I
NAUGATUCK, CONN.
9. Šiur, Maik!
dabar jau netoli šešios. Pra bendradarbiavimą mes nie
«(
(į) PIGIAI, visados kreipkitės
10. Drebam, kad sušilti. miegojau veik visą valan ko pasakyt negalime, tik Prezidentas — J. A. Shunskis,
Knaučiams.
i;! mus.
— “ Agentams ir Krau- įį
183 Hillside avė. Naugatuck,
įj! vieliniai ypatiškai.
Tnžinas irgi pasidaro šiltas, dą... Bet nieko, liepsiu už tiek, kad jis nei valandai ne- Vice-Prezid.
— YV. Marei nkevičia,
« '(( Kr’n,,^am® A«r<*n1
siliauia studijavęs ir rašęs.
4 Curtis st., Naugatuck
kain pradeda runyt.
mokėti už overtaimą.
tuvininkams sampelius paFinansų Rašt. — M. Povilaiėiutė.
ii
Travelers
Raincsat
Company y
J.
čiudiniui.
—
Jokių
var

siunčiame
dykai.
11. Kibą tamsta nori sa10 Hotchkiss st, Naugatuck.
((
G. A. Romanas, savininkas.
jį
Jiuna užsidėti, kad nori vis — Sei, Jurai, valuk ko tu žančiu įstatymų nėra. Jei Prot Rašt. — J. J. Ynamaitis,
st. Naugatuck.
draugija nori įdėti tokius Kasierius168—N.J. Main
ką žinot?
toks vesolas šendzien?
3 Harrison Avė.,
Tankunas,
kampas E
mscx St. j)»
166 N. Main st, Naugatuck. .
Essex
12. Musės gali vaikščiot — Kibą tu, Mikuci, neži Dadavadijimus savo konstiVisi, kurie nori platesnių žinių į
BOSTON.
MASS.
Įj
rnt lubų taip-pat kaip ir ant nai, kad, mano pači išvažia tuciion, gali dėti, nieks jai apie
minėta Susivienijimų, kreipkitės
to
drausti
negali.
pr.e valdybos.
flioro.
vo unt vakacijų.
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Matenjalistiškas
Istorijos
Supratimas
TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFIJOS.

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

SKYRIUS I. įvairus Istorijos supratimai.
SKYRIUS II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
SKYRIUS III. Išvedimų patvirtinimai.
SKYRIUS iv. Pirmoji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS v. Antroji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
SKY’RIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir
Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.
SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.

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

KAINA KNYGOS 20c.
Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laišką arba
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

KELIAUJANTIS KRIAUCIUS
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RLBUS. Taipgi
parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems knaučiams
’ . Visokį tavorą perkant
arba šiaip ypatorr.s, kurie pareikalauja,
pas mane galit gaut pigiau, Aš važinėju po Mass. ir Conn. valstijas ir ant pareikalavimo pribunu visur. Reikale adresuokit:

Č: mt nnic
. □ImKOlllb
P

48 Millbur>' Str.
WORCESTi
WORCESTER,
MASS,

Ar Nori Išmokti Anglų Kalbos?
n

š

«

*

DYKAI

Analų kalk* T™ >»nrra išmokti, bet što lenrmmas
coli ant to KAS MOKINA. KO MOKINA IR KAIP
MOKINA. Tatnuta rali išmokti »iaa Antl« kalba
liaoeose noo darbo valandom »avo nameooe, oi mat*
attyciaim*. Greičiausia, didžiausia ir pripažinta ai
reriaui*: Amerikoniška Mokykla, paaekmincai mo
kina per pačt* visose dalyse Amerikos ir Kanados, ir
klesose dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti
Angį* kalbos, tai persitikrink apie mus* mokyklą
pirma nega pradėsi moksl* kar kitur. Čia gali Už
baigti GRAMMAR ir HIGH srhooles kursus. Graži
didelė iltastruota knyga yi sianėiama DYKAI. Rašyk
platesni* tini*; įdėk kelias tnarke* dėl prisiantisaa
knygos. Iškirpk ir prisiusi kart* šit* apgsrsinim*.

American School of Languages
1741 W. 47th STREET

milfflfiBMMBl

CHICAGO, m.

t B LKI V 1 S

merikai prisieina kas metai
Tel.: 2787-J
d»
b Petrograde katorgos.
i■
APTIEKA
išleisti po $300,000,000 mote
į■
Lietuviai Kliaučiai
Teisingiausia
ir
Geriausia
Dr.
David
W
Rosen
rų ir vyrų ligonbučiams ly
Sutaisom Receptus su ~ di- Į
Visokius Vyram Drabnuos
džiausią atyda, nežiūrint ar ii L
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
tiškoms ligoms gydyt. Tai „M. sugrįžo nuo daktarės
Siuvamų ant Užsakymo
Lietuvos atvežti ar amerikoniški i■
Rusiškai ir Vokiškai.
Išvalome, sutaisome ir išprosš
Amerikos buržuazijai už 495 poros sudaryta iš pas yra baisi skaitlinė žūvančių ir sako, jog pripažino pas ją
Gyduolių
galite
gauti,
kokias
tik
’
;
GYDO VISOKIAS LIGAS.
name senon.
tuberkuliozą. Tai yra ...vei
pasaulije vartoja, taipgi visados i t
sidegus eugenikų išpustu kutinės rųšies asmenų, ne gyvasčių kas metas!
Valandos:
Vienintėlė
Kriaučių kompanija
;;
randasi
lietuvis
aptiekorius.
So. Bostone, kur visame duoda
upu, daugelį apėmė net toks pasiekiančių pilnai 6 pėdų Kas metas miršta 100,000 kiausiai pas ją džiova,— tai
Nuo 8 iki 10 ryte. No
' i Galite reikalaut ir per 'laiškai,; !
gerų ir gražų darbų už pršeiaa2 iki 3 dienų, nuo 7
į-o mes per ekspresų gyduoles atprostitučių, o ta vieta turi aš manau, ir nesistebėk, jei
kvaitulys, kad pradėta rei augščio.
mų kainų.
8
vakare.
>
siusime.
’
1
kalaut netik įstatymų, ku ” 'Valstybinę pirmutinę do- būti naujomis merginomis aš pasakysiu, jog čia nedau
PAS MUS 81UTA
321 HANOVER STREET.
E0V1R0 DALY, SnmMu ? OPASIŪDINK
NEŠIOSI IR D2IAUGMEM.
BOSTON. MASS.
rie leistų vesties tik parink- ;vaną gavo p. Jurgis Hupe, pripildyta. Ir kas ją papil giau 2 metų ištupėsi nega
1S8raadway, Se. Boston. h Todėl, kurie norit paaiaiadūtt
tomsioms poroms, bet net kurio žąstis tarp alkūnės ir do? Tą atlieka musų „do vus džiovą. Čia tokia dau
gerų siutų, išvalyt arba suprasti,
gybė
su
tuberkuliozu,
jog
Galite
reikalaut ir per laiškai, i•
ir tūli profesoriai pradėjo peties turi 29’4 colio storu rieji’’ politikieriai vyrai.
kreipkitės pas mus.
’Į Seniausias rusiškai-amerikoniškas J o mes per ekspresų gyduoles at į ’’
stačiai
net
baisu!
—
o
apie
Atrasime
prostitucijos
ur

SOUTH
BOSTON CVSTOM
iusim
U
aiškinti reikalingumą kast mo, arba lyginasi vienai pu
Gydytojas Bostone
gydymą
geriau
neminėsiu,
TAILOR1NG
CO.
ruoti eugenikai netinkan sei liemens storumo. Jam vų kožnam Amerikos mies nes visai negydo. Yra pas
278 Broadway, So. Bestos.
Dr. B. L. BERNARO |
čius vyrus, kad tais keliais už žmoną paskirta panelė te ir miestelyje. Ir kas prie mus daug gydytojų (mote H
U
195
Dorchester st., So. Boston. J
to
verčia?
Verčia
kapita

pagerinus žmonių veislę.
Edith Jameson. Ant jos
rų)
ir
daug
felčery
,bet
nuo
į
5
Musų
speeijališkumas yra priį
T
„Žmonių veislės pataisy krūčių, paremtų gorsetu, lizmo systema, kuri mažai jų jokios pagelbos nematyti. -ę vatiškos moterų ir vyrų ligos.
—
iros. 4mo reikalautojų žiniai pa lengvai galima buvo susta apmoka dirbančioms mergi Jei nori gydytoją matyti, tai ; i Priėmimo valandos: nuo 1 iki 31
ir nuo 6 iki 7 vakare.
kartojame iš ’Hyper-Aero- tyti bliudus su valgiais 6 y- noms.
pirmučiausiai
reikia
paduo

Telefonas
So. Boston 864.
ų
Journal’ sekantį pranešimą: patoms. Jaunoji pora, kada Paduosim raportą iš Phi- ti meldimą; pas ją pašaukia ♦
’’ ’Oralaivinė Stotis, ant ją Dievas apdovanos, nerei 'ladelphijos. Buvo išklausi vien dviems-trims sąvaiNew Yorko, Liepos 28 d. kalaus valgomojo stalo, nes nėta 506 prostitutės. Pasi tėms praslinkus, — ir tai jei
Tel. Richmond 311.
2013 m. — Londono Kongre šeimyna galės pietaut ir va rodė, kad šitą armiją suda i ras reikalingu priimti. Pas
ro:
169
namų
darbininkės,
karieniaut
prie
motiniškos
so žmonių veislei pataisyti
Dr. Wm. A. Green
.felčerą priėmimas du kart,
šimtmetinės sukaktuvės va krutinės. Apsivedimų Biu kurios gaudavo nuo $1.50 iki išskyrus kareiviškų proškų
259 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.
kar iškilmingai apvaikščio ras tikisi gražiausių vaisių $7 sąvaitei; 51 dirbo ofisuo ir ricinos — nieko. Jei atsi
Gydo
visokias
moterų ir vyrų ligas
se,
nuo
$3
iki
$8
sąvaitei;
14
ta visame civilizuotame pa iš tokios poros, kas atneš
tiks, duos vieną prošką nuo Mano speeijališkumas, tai gydy
restauracijose,
nuo
$3
iki
saulyje. Pataisytos veislės nemažą naudą žmonijos vei
mas užsisenėjusių ligų.
skaudėjimo. Ir dėlei
; $10: 14 skalbinyčiose, nuo $3 galvos
Visokis patarimas dykai.
žmonija su didele pagarba slės taisymo žvilgsniu.
to
mesk
ir
galvoti
apie
tuiki $6; 10 nursės, nuo $1.50
ir dėkingumu nulenkė savo
” ’Ant visų nelaimės lytiš iki
durstymus. —
$4; 5 prie telefono, $3.50; berkulinius
galvą prieš didžiąją mintį, ki silpnumai tečiaus negali
Vaikščioja
kalinės
basos per
kuri naujas sultis patiekė ma prašalinti. Pavyzdžiui, 4 prie kvietkų, nuo $4 iki $5 sniegą ant darbų, o šalčiai Advokatas ir Notarijušas
jos gįsloms. Ačiū anuome Apsivedimo Biurui sortuo- ir t. t. Už tokią mažą algą baisus. Iždinio avalo ne
Kazis Krauczunas,
tinei pastangai nuo žemes jant ir darenkant poras vėl merginos dirba netik Phila- duoda, — viršininkas sako,
delphijoj,
bet
visoj
Ameriprovas visuose teismuose
paviršiaus išnyko žmogaus- atsitiko visa eilė savžudvsjog visa oda ant karės. Jei ir Veda
atsilanko į visas valstijas ant
i
koj
ir
kitose
šalįse.
nususėlio tipas; išnyko ne čių. AVilliam Jeskin, 6 pė
prieinam klausti avalo, tai pakvietimo. Taipgi duoda patari
ūžaugų tipas ir išnyko kū dų 51/. colio augštas vyras, Dabar skaitytojau spręsk, būna atsakymas: pirk už sa mą per laiškus.
403 Lyon Build.,
dikius penėti nepajiegian- puikaus kūno sudėjimo, kad i ar gali mergina pragyventi vo pinigus (savo avalą lei
iuž
tokią
algą?
Niekados!
Seattle, Wash.J|i
čios moteris. Dabar esame jam už pačią paskyrė paną
do 6 mėnesiai atgal). O kur
Jai
tuomet
lieka
du
keliai,
žmonija augalotų, sveikais Marę Rowdy, kaipo to pa
juos imti? Tos, pas kurias
nervais ir stipriais skilviais ties ūgio merginą — o taip vienas — eiti į ežerą pasi buvo če ve rykai, paėmė juos
žmonių. Bet didijį darbą gi visai kitai jo mierai at- skandinti, kitas-gi, jeigu no iš ceichhauzo, ir per mėne M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį
reikia' da varyti pirmyn. sakančiausia — jis šovė sau ri gyvent, į prostitucijos ur sį nuplėšė. Pataisymas ne
vą
!
Nesą stiprus skilviai šian makaulėm palikdamas raš
pigiau 3 rub. 70 kap., nauji EUV. VYNĄ LIKERIUS IR
KITOKIUS SKANIUS
dien nuolat guodžiasi dide telį, kad jis nenori gyventi Kunigai visa gerkle rėkia, — 11—17 rub.,— o kurgi
kad
socialistai
įvykdys
„lai

GĖRIMU.
liu apetitu; reikia dėlto su be panelės Jenes Sophus, ne
paimti tiek pinigų; — lieka
Taipgi
ir
geriausio
tabako Cigarų
šaukti kongresas, kad sura žiūrint, kad toji ypatukė tu svą meilę.’’ Jie nemato, kad j vien prisitaikyti prie jo (virMeldžiame
užeiti,
o visados
dus priemones sumažinti ri tik 6 pėdas ir 2V> colio, ta „laisvoji meilė” dabar jšininko) žodžių: „patupėk
rasite gražų patarnavimą.
žmonių skilvius, kitaip že vadinas net 3 coliais už jį kuodaugiausia išsiplėtojus. mėnesį be išrašų (valgomų
mei pritruks medegos jų mažesnė, ir ji likosi paskir Kunigai taipgi rėkia, buk daiktų) ir bus pas tave če- 382*366 2nd st St. Butoi.
iškamšiojimui.
Taipgi lie ta už pačią lygaus jai ūgio socialistai sugriausią šeimy vervkai.” Valgis baisus.
kasi ir kitakas pataisyti. vyrui Joe Barbington’ui. Ir nišką gyvenimą. Tuo tarpu Ant darbo priverstos visos
Besirūpindami išvystymu panašių kvailysčių ar silp šeimyniškas gyvenimas se eiti — senos, raišos,— ir
raumenų, užmiršom apie ki nybių daug atsitinka. Mu nai jau sugriautas. Ar jus toms darbas. Kamerose ne S. Baracevičius
Siutus ir kitokius
tas kūno dalis; visa doma sų mieste užnotuota tokių girdėjot nors vieną kunigą lieka nei gyvos dūšios. Bū
buvo dedama į tai, kad iš I atsitikimų 78. Nuogąstaut kalbant bažnyčioj apie pros na toki atsitikimai, kad lie PalaidojuGRABORIUS.
visuose aplinkiniuose
vysčius asmens fizišką bu- nėra reikalo, geriau, kad to titucijos namus? Niekados! ka ant vienos ar dviejų die
miestuose.
Kodėl?
Todėl,
kad
aiški

nų
kameroj,
bet
tuomet
rei

PATARNAVIMAS
GERAS
davonę ir tikslas puikiai at kie silpnuoliai-išsigimėliai
DUOKIT PASIŪT MUMS
IR
PIGUS.
nant
prostitucijos
baiseny

kia turėti nuo gydytojos lei Dideli palaidoju už 45 dolerius,
siekta. Bet kadangi užmir pragaišta, negu su panašiais
Užtikrinam. kad Jus sučėdyait pinigų ir
šta apie galvą, tai jinai ant užsispyrimais ir kapryzais bes reikėtų pasakyti teisy dimą raštu; jei tokio nėra,
mažą už 15 dol.
turėsite
GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
bę, delko prostitucija egzis tai eik ant darbo, nors šliaudidelio kūno pasiliko per gimdytų naują kartą.’
materiją iš gerųjų firmų ir primieraojam
tuoja. Žinokit, kad nė vie žiote-šliaužk. bet eik. Į lirūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
daug maža, dėlto smegenų
” 'Liepos 16 d. Naujosios nas kunigas nenori teisybės gonbutį
išvaizdos ir būna tvirtesni.
pakliūsi tik tuomet,
tokiam kunui valdyti pasi | Kartos Biuras atliko perž
sakyti.
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOkada
sugriusi,
— bet ne ki
rodo labai ir labai neužtek- valgą per paskutines dvi
TUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL
tinai. Ir jeigu taip toliaus sąvaites naujai gimusių vai Kunigija ir kapitalizmas taip. Išryto kalinės keliasi
eitų, tai žmonėm ant žubri- kų. Iš 11.382 atsigimėlių priešingi davimui moterims 4 vai., ant greitųjų išgeria
TAIPGI ISVALOM IR ISPROSINAM
nių sprandų ir hipopotamiš- nirmon kleson atrinkta lygių tiesų su vyrais. Patįs arbatos ir marš į karidorių,
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ
Parduodu Paminklus ir Kviet
DRAPANAS.
kų kulšių prisieitų nešioti 2,831; antron kleson 3,821, politikieriai republikonų ir kur prasideda nuodugni kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
demokratų
sykiu
varo
tą
pa

krata,
ką
tęsiasi
ligi
7
vai.
ir
Tikras
Jūsų brolis lietuvis
galvas su paukščio protu. o trečion kleson 1,823. Li
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
Tie neatidėtini reikalai ver kusius 2,907, iš-kurių nesiti sibaisėtiną prostitucijos pir- stačiai iš koridoriaus einam a.š _ pribusiu greičiau, negu vieti
graboriai, nes mano automo
Ant. Januška
čia kuoveikiausiai šaukti kima puikaus išsivystymo, klystę. Tie politikieriai už ant darbo (krata dėlei to niai
bilius stovi visados ant kelio.
dirba
didelius
pinigus,
kuo

taip
užsitęsia,
kad
daugiau
kongresą dėl pataisymo atiduota institutan išsigi
222 W. BROADWAY.
S. Baracevičius
žmonių veislės proto link mėliams naikinti, kur elekt- met jaunos merginos kanki 200 moterų — į skalbinvčią. 258 Broadway, So. Boston, Mass.
SO. BOSTON, MASS.
nasi prostitucijos urvuose. ir daugiau 300 — siuvėjų).
mėj.’
Telefonas:
So.
Boston
839-J.
Telefonas: So. Boston—21013
■o-galvano-raster
budais Moterįs gavusios lygias tei Tai ve, reikia laiko, kad tokį
„To paties ’Hyper Aero užmušta. Kūnai perduota ses, pasistengtų padidint al velnio tuziną iškratyti. Dar
Journal’ žiniose randame trąšos fabrikai, kuri aprūpi gą dirbančiom merginom, ir bas prasideda lygiai 7 vai.;
sekanti dalyką:
na trąšomis neturtingus kada mergina uždirbs po 12 12 vai. einam ant pietų; vėl
„ ’Ansivedimų Biuras 5 d. ūkininkus’...
dolerių sąvaitei, neis į pro krata tokia pat, ir taip...
„Ir žmonija džiaugiasi stitucijos urvus. To tai ir kiekvieną kartą išeinant ir
rugoiučio atliko mėnesini
sortavimą. Iš 1,250 susita- pasitaisiusi savo veislę, nes bijo kapitalizmo palaikyto grįžtant namo. Darbas bai
riusiujų poru apvesdinta ant visų milžiniškų kūnų jai.
giasi 8 vai. vakaro; 9 vai.
321 darinktujų porų po 6 paliko rūpesčiais nevargina Skelbti, jog moteries „vie peržvalga ir miegot. Neži
pėdas oV^colio augščio; 657 mos mažutėlės galvelės su ta namie,” aš norėčiau ma no nei šventės, nei nedėldieporas po 6 pėdas augščio, gi vištų smegenimis.”
tyti visas darbininkes, kad nio... Apsiėjimas labai biaujos sustotų dirbusios nors rus... Už mažą niekniekį
ant vienos sąvaitės. Ir kas karceris ir „skidka’’*) pra
tada butų? Apmirtų visa puola... Nei paišelių, nei
šalis. Sustotų telegrafas, popieros neleidžia, net adatų
Sifillsų arba Užnuodijimų Kraujo,
Raudonoji arba prostitu viai, ten paliko baisiausių ly telefonas, užsidarytų visi ir siūlų susiuvimui neturim
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
teisės
laikyti.
Jei
reikia
kątė moteris. Taip girdim tiškų ligų.
ofisai, žodžiu sakant, visa
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo„doros’’ vyrus vadinant mo Jus sakysit, tai esni lai šalis pasijustų dideliam pa nors užsiūti, tai reikia
Kožnas vyras turi pareikalauti umu
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
kreiptis
prie
sargės,
tai
tuo

kai.
Taip,
seni.
Pažvelgė

vojuje.
teris.
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų.
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo,
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligonius?
met
gauni
ir
adatą
ir
siūlų
me
į
musų
dienų
krikščiony

Tik
vienoj
Amerikoj
ap

Prostitucija gyvuoja nuo
Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
goti,
silpni,
nerviški
ir
išnaikinti
—
riuose; galvos skaudėjimus; blogų atamsybės amžių iki šių die bės gadynę. Musų taip va skaitoma apie 10,000,000 valandėliai. Tabakas už
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus;
nų „civilizacijai.” Per tūk dinamos krikščioniškos ša- moterų prostitučių. Tai di draustas, ir jei kratant ras
nauduotis priimnumo gamtos—Visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
stančius metų moteris buvo lįs siunčia į pagoniškas šalis delė armija žūvančių kožną pas ką-nors, tai karceris...
sius ratus po akių; ar negali miegoti;
didžios vertybes medikališkų knygų.
paniekinta,-išjuokta.
Per misijonierius, idant jie mo dieną! Jos kankinasi užda T... išsigydė, bet ant trečios
ar turi negerus sapnus 1 Ar esi nusilp
Knyga
ta
pasakys
kaip
vyrai
naikin
kytų
pagonis
„doros
ir
krik

dienos
išvijo
ant
darbo,
nors
rytos prostitucijos urvuose
nintas ir lengvai sujudintas; ner
tūkstančius metų „doros*'
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir
ščioniško
mokslo.
’
’
Ir
tie
vos
ant
kojų
laikėsi.
Išgėrė
tada,
kada
saulės
spinduliai
vyrai laikė moterį pažemini
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
ji
sodą
su
smulkiai
sutrintu
misijonieriai,
nuėję
į
Chinigaivina
visą
gamtą
ir
kvie

linis nuo draugystes; nuliudys, priklos
me.
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ir nusiminęs? Musų knyga UŽ dykų
ją, Japoniją ir kitur, pasa čia į atvirus laukus pasi stiklu. Nesistebėk tokiam
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei
Kelias į Sveikatą,
Civilizacija eina pirmyn, koja apie laimingą ir švaru džiaugti gamtos grožybėms. pasielgimui... Abelnai pa
būti vyras tarp vyrų—stlpras, resnas,
ir Iengvoi kalboi teip, jog galėsite
Stiprumą
ir
Energiją.
taipgi ir prostitucija.
energitiškas vyras,
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir
krikščionių gyvenimą Ame Kada gamta pripildyta žy sakius pas mus tat tankiai
pamokinimų. Ji yra krautove žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katruo kožnas
ta knyga parodys
„Doros’’ vyrai valdė ir rikoj, Anglijoj, Vokietijoj, dinčių žolynų, kuomet aro ir net labai tankiai atsitin
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi
kelią.
valdo pasaulį per tūkstan Francuzijoj ir t. t., kuomet mato kvapas jieško musų ka...”
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant konvertos niera paduotas medi'kališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jiou.
čius metų, tas pasaulis buvo tose krikščioniškose šalįse krūtinių, kuomet paukščiu
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą UI Dyką Kuponą.
P.
S.
Tai
taip
dedasi
tos
ir yra lizdu arba pragaru daugiausia išsiplatinę pros kai čiulba, linksmina žmogų, Rusijos kalėjimuose, kurią
prostitucijos.
Krikščiony titucijos urvai. Tuose ur tuomet prostitucijos urvuo taip uoliai gina (bet tupėda
Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
bės nebuvo, prostitucija gy vuose krikščioniškos šalies se kankinasi ir miršta pui
mi
nepavojingose
vietose)
p.
vavo. Užgimus krikščiony merginos ir moterįs pūva kiausios šalies merginos.
DR. J. RL'SSEL PRICE CO.. L.202 Madison A Cliotoo St... Chicago. III.
Plechanov ir jo gerbiamoji
Godotinasal:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynlmui ir norėčiau
bei prostitucija dar labiau ir kirmija. Kas metas Ame Ši civilizacija yra supuvu kompanija.
Z. A.
gauti
vieną iš tų knygų, umu laiku.
prasiplatino, „šventi” tė rikoj miršta 100,000 prosti si, tokią systemą mes turi
Vardas
ir pavarde........................................................................................................................... -•
vai vedė kryžių kares ir iš tučių. Miršta nuo pasibai me pakeisti. Niekas kitas *) Pas katorginius 10 mėnesių
skaitosi metai (išskyrus iš baudamuplatino prostituciją iki aug- sėtinų lytiškų ligų ir kančių nepanaikins
Adresas.................................................................................................................................................................
prostitucijos, jų. ką apkaustyti vaikščioja). Du
ščiausio laipsnio. Kokia tik 8,335 kas mėnuo, 1,920 kas tik socializmas.
mėnesių iš metų skaitosi "skidka.“
Miestas
Stejtas
Kaikuriuose centraluose retas pasi
savaitė, 275 kas-diena. A- šalį aplankė kryžiaus kareiT. J. Kučinskas.
naudodavo ta "skidka.”

i
i.

Pataisymas žmonių veislės.
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“LAISVOJI MEILE.”

50,000 _
KNYGUTE

VISIŠKAI UŽ
DYKĄ

Ar Esi Kankinamas

I

v

•

Surado išsiteisinimo būdą.

LSS. VI Rajono narių
domai.

LIETUVE KRIAUČKA. jjį
Pereitą ketvergą į David
Sokol’o namus po nr. 24
LSS. VI rajono kuopos tu Ona Čepulionis |į
Staniford st. įsiveržė du po- ri pradėti rengties prie apSiuvu visokias moteriškas
licistai,
kad areštavus Soko- vaikščiojimo "Raudonosios (
Atsišaukimas.
DRAPANAS
Sąvaitės," Kalbėtojais bus
Vasarines ir žiemines, pagal
D. L. K. Vytauto Draugi lą buk už gemblerysttę. Sonaujausias madas ir uz prieiTabakas kurs
drgg. J. Neviackas ir J. V.
ja, So. Boston, Mass., perei kolą jie nežmoniškai savo
1
namų kainų.
Stalioraitis, kurie žada apVisokį darbų gvarantuoju
tame savo susirinkime nuta buožėmis sumušė, kad pu
j Už gerumų ir gražumų mano
negraužia burnos.
važinėti
visą
musų
rajoną.
siau
gyvą
reikėjo
nugabenti
rė atsišaukti į visas Bostono
darbo gvarantuoja mano
pažįstami.
(42)
ir jo apielinkių draugijas į ligonbutį. Sumuštojo mo Tikiuos, kad pasakys keliaPrince Albert yra padarytas tam
tą
prakalbų
drgg.
MichelsoONA ČEPUL1ON1S,
teris
apskundė
policistus.
delei susitarimo, kaip išnau
tikru patentuotu procesu, kuris
252 — 4th SU So. Boaton. Mass.
dojus nuo karės nukentėju Bet policmanams areštuoti nas, Smelstorius ir Bagoprašalina kandimą ir kartumą ir
sių lietuvių naudaiJungtinių teismas nedavė varantų. Po- čius. Apart generalių kal
suteikia jums geriausj pypkės ta
Amerikos Valstijų preziden licistai pajutę, kad bus blo bėtojų yra užkviesta ir mu
sų
rajono
gabesnieji
nariai,
gai.
apskundė
Sokolo
sūnų
;
baką, prie kurio jus esat bent kada
to Wilsono paskirtą "Lietu
!
H.
S.
Stone,
Oph.D
tarp
kurių
prisižadėjo
kal

kėsinimąsi
ant
jųjų
gyva~
už
degtuką prikišę.
vių Dieną.” Reikalinga su
sties.
Sako,
kad
vaikinas
tu

bėti
mergina
drg.
Z.
Puišiusitart, kad aukų rinkimo
Akių
darbą suorganizuot, idant rįs 17 metų ir turi atsakyti tė. Visi į darbą, kas gyvas.
Specijalistas.
M. M. Plepis, VI raj. sekr.
rinkimas pastačius tvarkoj už norą užmušt policistą.
ir kad tas svarbus darbas Sokolienė sako, kad vaikas
10 m. So. Bostone.
atlikus kuopasekmingiau- neturi nei 16 metų ir nors jis Visų 60-tos kuopos narių H
gynė tėvą nuo "razbainin399 Broadway,
atydai.
siai.
I.:«<
kų,
”
jokių pasikėsinimų ant
SO.
BOSTON, MASS. j!
Draugai, svarbus reikalai, «
Draugai! Atsiminkime, policistu gyvasties negalėjo
the national joy smoke
su kurių atlikimu negalima
kad tai tik viena diena, ka padaryti.
laukti, verčia sušaukti nepa
da galima bus visur viešai
Kad tuomi policistai negal prastą 60-tos kuopos susi I. I
turi puikų skoni ir kvapsnį. Jis dega ilgai ir šaltai
Ei, Vyrai. Visi Pas
rinkti aukas nukentėjusiems išsiteisint, tai vienas jų, bū
ir užganėdina kiekvieną rūkymo pageidavimą. Nė
YUDEIKO!
savo broliams.
Tai dienai tent O. J. Donnelly’s apsi rinkimą ateinančios pėtnyviens kitas tabakas nėra taip sutaisytas, kaip
rę Restauraciją,
nesiaaraciją.
Jie užlaiko gerą
atėjus turime būti prisiren metė sergančiu. Policijos čios vakare, 18 rugpiučio.
Alaus,
Degtinės ij
k
Prince Albert. Tai yra priežastis kodėl
visokio*
rąiiea
.
Kiekvienas narys privalo
gę atsakančiai. Kaip leng gydytojas skelbia, kad DonVyno ir Cigarų.
V
žmonės įvairių tautų jį geriausiai myli. Joks
va suprasti, tam prisirengi nelly nuo įspyrimo likosi su- atsilankyti.
Pirmiausia
ir
parankiausia
kitas tabakas jų taip neužganėdina.
P. šolomskas, sekr.
mui atlikti reikia darbo, paraližuotas ir negalės pa
vieta lietuviams.
Prince Albert galima rūkyt pypkėj arba subendro darbo ir susitarimo. sikelti iš lovos per kelis mė
304
Broa^ay
ir
259
D
Šimts
į
sivvniot
į cigaretus, ir kaip jį nerukvtumėt,
East Bostone aną-dien
Tą darbą privalome atlikti. nesius.
vis busit užganėdinti.
SO BOSTON, MASS.
Jj
sustreikavo 2.300 šiaučių
Nieks musų negalime ša
Pirkit Prince Albert visur, maišiu
Šiaip
ar
taip,
bet
policistai
Waltono dirbtuvėse. Jie
ltyti, jog tas reikalas mažai
kuose 3c, raudonose blekinėse 10c.;
taipgi svaras ir pusė svaro blekiniuomus apeina, negut tik išsi jei turi reikalą areštuoti reikalauja daugiau algos.
se ir krišpoliniuose drėgninančiuose
žmogų
privalo
tai
atlikti
gimėlis ir be žmoniškumo
homiduruose.
Bostone sustreikavo pe
jausmų asmuo panašiai ga kaipo visuomenės tarnai, o
v
lėtų sakyti, kuomet prieš ne kaip koki razbaininkai. reitą ketvergą garinių žvėmusų akis toks baisus vaiz Jei. areštuojamas nesiduoda jalaivių darbininkai.
das stovi ir rodo mums tuos paimt vienam, privalo pasiRE1KALINGI trjs "burdingieriai.”
brolius ir seseris mirštan šaukt sau į pagalbą kitą ar Yra
vienas ruimą® dviem vyram, o
DENTISTAS
f'
ba
ir
daugiau
policistu,
bet
čius iš bado ir kenčiančius,
kitas vienam. Puiki vieta gerai užsi
vyrams. Adresas:
parkritusius ant keliu. įbe neturi teisės daužyt lazda Slaikantiems
jDr. I. Ganzburg H
Gatės St.. nrie Dorchester stryto.
parmuštą
ant
žemės
žmo

dusius akis į dangų, ištiesu
So. Besto n.
džiaugsis dažinojus. kad jų sveikata gali
Labai gerai at
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų
I
sius rankas ir šaukiančius gų, 1caip darė su Sokolu.
(< lieka darbų suPARSIDUODA vieno arklio veži
systema bus ] astebėtii-ai sustiprinta t. v.,
pagalbos.
Tų gi skęstan Bostono žmonės negali va mas. Reikalaujantie pirkt lai krei
... rištų su danti
jeigu tokie žmonės vartos
piasi pas:
ji}
i
mis ir jų ligočiųjų nelaimėse šauksmo ne
žiuot Pennsylvanijon.
M r. S. KU*AU«KAS.
Smis, už žemesgirdime, jų kančių nema
,z nę kair.ų. kaip
Pennsylvanijos valstija ?62 W. -ith st.. So. Boston, Mass.
bent kas kitas Brocktc-.e. Pil
tome. Mes gi čia visgi kol- pranešė Massachusetts val
27-tas METINIS
nas užganėdir.imas gvarantuojakas naudojamės smagumais stijai, kad niekas iš čia ne
raa®. Mc.kslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiuir laisve, apsidengę ir pa važiuotų
Pennsylvanijon,
liudytoju to. Ateikite patįs per
valgę, neprivalome biiti kur
sitikrinti.
Susiv. Lietuviu švento
neįleis. Mat Bostone ir surengtas
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
AR; NORL KAD MERGINOS
Kazimiero Draugijos
čiai tiems musų brolių, sese nes
kitose
Massachusetts
vie

MYLĖTŲ?
Panedėly, 4 Rugsėjo-Sepf.
rų, tėvų ir motinų šauks
64 W. Elm street
pasirodė vaikų paraly
Jeigu taip, tai nusipirk
(per "Labor Day.”)
mams ! Privalome ištiesti tose
Brockton, Mass.
(Severos Nervotoną’i nuo pat prasidėjimo
tai Pennsylvania bijo Prasidės 2-rą vai. po pietų ir tęsis iki
ju nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
jiems savo pagalbos ranką. žius,
12 valandai nakti.
si, kad ir jos ta liga neuž
kai atsakanti ir, vartdjaut nuo Įvairių
Draugai! visa tai turint krėstų.
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa
LIETUVIŲ SVETAINĖJE
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei
prieš savo akis, kad gauna
kamp. E ir Silver sts.,
So. boston.
daujanti palengvinimą nuo
Teiephone: Bark Bay 4204
JI
me progą suteikt didesnę Ekspliodavo nuodai "tara Šiuomi užkvieėiame visus lietuvius
))
ir lietuvaites, kaip is Bostono, taip ir
proto slėgimo
))
'pagalbą nelaimingiems, suDAKTARAS
konams” naikinti.
KREST KENDžlŲ.
iš aplinkinių miestų atsilankyti kuo-'
insomnijo8 bei nemigto
kruskime visi! -^»i-‘—
ant šio puikaus Ba-1 o ji niekad nepamirš jus. nes
hjį Fr. Matulaitis
Ant Back Bay, turčių gy- skaitlingiausiai
baus, kuriame galės kiekvienas sma-1 kendžių gardumas priverčia ją
nervų issčmimo
,y Tuo reikalu D. L K. Vy venamoj Bostono dalyje, po g-iai laika praleisti ir ikvaliai prisi- [ jus mylėt. Reikalaukit visur ir
histerijos ir nerviškumo.
n oo
,‘į’
GYDO VISOKIAS LIGAS,
tauto draugija atsišaukia Į No. 153 Hemenway st. Dra- linksminti. Grajis J. Dragašiaus or-; visados Lowney's Crest Ken
Rašykite
ir
reikalaukite
musų
cirkuliorių:
“
Severe®
Nervotonas
-*
ehestra visokius šokius. Bus skanią
i
PRITAIKO
AKINIUS.
džių. Jeigu negali gaut kitur,
visas kitas, ypač pažangią ėjusį ketvergą ekspliodavo užkandžiu.
— kada ir kaip ji vartoti. Siunčiamas dovanai.
tai prisiųsk mums dolerį, o
»» Valandos;
sias musų draugijas, ir kvie skistis "tarakonams” nai įžanga: Porai arba vienam vyrui 50c. I gausi vieną svarą geriausių
Severe* Preparatai parsiduoda visur aptiltos*. Rp'kalauk varda Seve
Vienai moteriai — 25c.
Nuo 1 iki 3 dieną.
Amerikoj
išdirbtų
kerdžių.
:•
re*. o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negali?: t gauti Stvėrės Prepara
čia kuoveikiausiai pradėti kinti. Ekspliozija padarė
;|(
Nuo
7
iki
9
vai.
vakare,
ą
KOMITETAS, j
Gerausias agentas Bostone.
tų sa\o apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:
i;
bendrą sutartiną darbą.
ant $400 blėdies ir andegino1
(j
119
BOYLSTON
STR.
II
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
ŠIDLAUSKAS
Pritariančios Lietuvių namų prižiūrėtoją Kamilą.
Suite 419. 420 ir 421.
226 BR0ADWAY,
n
Dienoj aukų rinkimo darbo Jis yra lenkas.
Į' Netoli didžiojo miesto knvgyno, 'j
Kam mokėt brangia® randas narni,
suorganizavimo
reikalui
BOSTON. MASS.
savininkams, kada ųž tuo® Dinirus
Netoli Northamptono, gali nusipirkt savo namų. PER PA
draugijos, lai kreiniasi D.L.
Geriausiai garsintis "Keleivyje," nes nėra Amerikoje
Mass.,
keturi
plėšikai
už

SKUTINIUS DU METU MES P\R- į
K. Vytauto draugijos pirmimiesto, kur "Keleivio" nebūtų.
rinko žemiaus paduotu ant- Puolė būrį italų darbininkų, DAVĖM -W NAMŲ LIETUVIAMS
apie už puse milijono dolerių vertės,,
rašu? kad’galima’butū tuoj kada tiems buvo išmokėta Ir jie visi- u^f-rėdinti
25,000 KATALIOGU DYKAI
alga, ir grasindami revolve- Dabar mrs turime daugvbę gers
darbas pradėti.
SI LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
namu ir lotu ant lengvu išmokėjimu
PlenoAain turi būt pasta- riais £įėn!ė .‘Vų vi3!,s P’1!’- Tik
biskj įmokėk ir turi
nam.
Jeigu netun mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
gus. Paskui tie patįs plėši■ ■■
•' •
plesi- Mes pa--upinam. taipgi pirmų ir rėsi dideli ir puiku katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ
tvtas aukų rinkiamo
darbas,
Geriausia
paskola, duodame statr-nam <KR1PKŪ. HRIL BŲ. ir daugvbę kitokių MUZ1KALIŠKŲ INSTRl
nepaduodame, nes gal iš ki- kai apipuolė portugalų kem- antrą
■ construction i Da®kola ant lengvų iš MENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi®
! koj kalboj. Puikiausias koncertinis \rmomkas -u 76 ir 102 raktai.tu draugijų paduotų
paduotu nuomo- pę
P? ir
lr tuos apiplėšė.
apipiešė, Čia
čia vievie ’ygu i- žemo nuošimčio
tų
Lietuviška
Kalbant, Kainos labai prieinamo®. Naujausia® Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
Musų natarimas dykai,
na
?
J?ortugalas
norėjo
pasilietuviškai.
su
310
paveikslėlių.
Kaina
’
’
Oc.
Reikalaukite
visokio
tavoro
pa1niu iralima bus tinkamiaus
_ - - r.i’iooinri
Ii
lietuvi, n gausite teisingus ta 'orus. Agentams parduodu pigiau
ta? pienas sutaisyti. Todėl I priešinti, tai ant vietos Ii- Į JOHN A. SMITU & CO. ’ 'ikrą
Rašykit tokį adresą:
Gyduoles sutaisome
kos
nušautas.
čReal E«tate Evchaneet
prašome, kad draugijų? tuo
priimtas ir yra
ir prisiunčiame
-S TREMONT ST, Room 323,
»
reikalu pasirūpintų ir na<\
YVaidelk
112
GRAXI)
ST
vartojamos.
BOSTON. MASS.
visokias,
T. Arlauskas iš BrightoI
.3. VVdlUClIb
BROOKLYN. N. Y
galvotų kaip geriausiai dar no (vyčių kapitonas) likosi
M. ANDRIUšlUTĖ,
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
bai sutvarkyti.
nuteistas 2 mėnesiams į ka
(Andre\vs)
Traukdami greito atsiliepi lėjimą už beprotišką važinė
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
mo. pasiliekame su geriau jimą automobiliu. Girtas MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA
Ypatingai geros šios gyduolės:
siais pasiryžimais.
bevažiuodamas jis ką-tik
atkreipkite ši apgarsinamą
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c Tikra Lietuviška Trajanka -35c
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.03
.F **
Komitetas, nesuvažinėjo kelių žmonių.
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.00
Merginų
ir
moterų
ATYDĄ!
per N. Janušką,
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 5uc
Iš dykumo kapitalistai ne
Pamoda plaukams ............... 20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
bežino ką prasimanyti, tai
380 4th st., So. Boston.
kaus kvėpavimo .......... 1.03
Vaikų ramintojas ............... 2oc
Nuo suirimo nervų .......... . 1.00 Gydu. nuo "komą” 15, 20 ir 25c
rengia šunų parodas. Tokia
Bobro lašai ...................... 1.03 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50-:
paroda dabar atsidarė Bos
Nuo saulės nudegimo__ _. 50c Prėskos nuo nerviško gaivos
Pašovė du vagiliu.
skaudėjimo .......... 10 ir 2"c
tone.
Nuo slinkimo plaukų ir plei1-
. 75c Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
skanų
Ant Worcester gatvės,
Kraujo Valytojas .............. . 1.00 Visokie kvepianti ir medikaBostone, du policmanai pa
liški muilai .... 10, 15 ir 25c
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00
Nuo Reumatizmo .......... $1.0u Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
matė. kad per užpakalini e-RlS kT. ANERZEJEWSK’
Jangą išlindo 3 vagįs. PoPerfumos visokių gėlių, 25c., 50c.. 75c., 31.00. $2.00 ir daugiau.
v
Vienatinio lenkilkao
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
į]
Ticmanai liepė jiems sustot,
paslaptingų ir kitokių ligų.
vasaros,
nes
tąsyk
busime
Nelauk
DANTŲ
DAKT\R\>
bet šie leidosi bėgti. Polic
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas b
užsivertę darbu, užsisakyk vasrinius
manai tuomet Dradėio šau- Užtaisau pasigadinusius dantis i
drabužius dabar, kada _galim greičiau
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
pigiau pasiūti. Darbų gvarantuoju.
sąžiniškai patarnauta.
jj
clvt. Vydamiesi jie iššaudė ledu nauitis. Laiką trvarantuoju ir
Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi
Ištraukiu
dantis
be
jokio
skausmo
sokios m i eros ir kainos prieinamos.
vi«us savo patronus. Ant
VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
324 E STR„ kampas Broad»av.
Massachusetts avė. viepas I7fi HARRISON AVĖ..
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarų.
i
[<(
• SO. BOSTON. MASS
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim ji
vagis peršautas per Dėti kri
jums ekspresu.
Kada perriŠaldai
to. Kiti du pabėgo, nors
Telefonas. Diekinson 3996 M
vienas iš jų taipgi buvo pa DU
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
įtrink kaklų, krutinę ir apačias kojų
D-ro Rlcktcr’ls
šautas ir bėgdamas šlubavo. i Dr. Ignotas Stankus,
Suimtas vagis likos nuvež
ta5: policijos nuovadon, te SJ1210 S. BfMiSt. P'rlidelpbu.Pa.
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Tikras tiktai su pažymėta marke
N nu 9 iki ’ 1 rito
;■
nai sustatyta protokolas ir
PROVIZORIUS
2 . 4 i«opi< t.
OFISO VALANDOS
“ĮKĄRĄ"
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tuomet nuvežtas miesto li-

mnbutin.
McCarthy.
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23e. ir 50c. but»link>«> viena* aptiakoaa arba
stačiai tino
F. AR. FtCNTTJK * CO.
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INTERNATIONAL NOVELTY CO. h
1154 UNCOLN AVĖ . DTICA N.Y.
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