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Metas XII.

Per du paskutiniu mėnesiu ofensyvo rusai paėmė 358,602 teutonų nelaisvėn.
Apart belaisvių, caro kariumene atėmė teutonams 405 armotas, 1,326 kulkasvaidžius, 338 bombasvaidžius, 292 parako veži
mu, daugybę karabinų ir kelis sandelius amunicijos. Rusams labai daug padeda Japonija. Kur teutonai išvaryti, rusų valdžia
jau rengiasi grąžinti pabėgėlius. Užkaukazėj rusams vis dar nesiseka; turkai atstume juos Persijoj 35 mylias. Palej Somą sąjun
gininkai varo vokiečius atgal Vokietijon. Ekspliozija sunaikino italų šarvuoti. Vokiečiai paskandino du Anglijos skraiduoliu.
O kokį triukšmą kėlė Amerikos tautininkai su kle P. Pilėnas nusižudė.
rikalais, kada socialistų lai i
IŠNAIKINTI KAIMAI. kraščiai išspausdino žinią, Lietuvių laikraščių agentas
atrastas hotelyje uždu
Atėjusi dabar iš Petro jog kun. Alšauskas įsitaisęs
pradėjo ofensvvą ir varo ru
sęs gazu.
grado „Naujoji Lietuva” ra ekipažą ir porą žirgų važi
Šiomis dienomis rusų ka sus atgal. Bitliso pietuose
nėjo po Voronežą su livrešo:
Mums prisiųsta iš anglų
rės vyriausybė paskelbė ofi jie paėmė kalnus, kuriuos
juotu
vežėjum kaip koks mi- laikraščio iškarpa, kur ra
Pasak „Dabarties,” Lietu
ciali raportą, kiek rusai pa rusai buvo gerai sustiprinę,
voj likos išdeginti arba ap lionierius! Matyt, šitos ži šoma, kad Philadelphijoj ga->
ėmė grobio per didij į savo rugpiučio 7 naktį paėmė pa
nios buvo neišmislytos.
degę šie sodžiai:
zu nusinuodijo žmogus var
ofensyvą nuo 4 birželio iki tį Bitlisą, o S rugpiučio išva
Papilės
parapijoj:
Rimodu
P. Pilėnas. Mes žinom,
12 rugpiučio. Raportas sa rė rusus iš Mušo. Persijoj
BE
PAŠPORTO
LIETU
šiai,
Grižiai,
Kelniškiai,
Parkad P. Pilėnas buvo laikraš
ko:
turkai sakosi paėmę du ve
VOJ NĖ ŽINGSNIO.
viai, Gumbakiai. Biliuniškis,
čių agentas, užrašinėdavo
„Generolo Kaledino armi žimu amunicijos ir "didelę
Kriokliai,
Čiuiniai,
Rudikių
Vokiečių
valdžios
Įsakvvisus lietuvių laikraščius ir
ja paėmė 2,384 oficierius ir daugybę kitokios medegos.”
dvaras,
Pelkelė,
Gamenai,
mu. visų užimtųjų kraštų pastaruoju laiku buvo Phi307.225 kareivius nelaisvėn;
šiliškiai
ir
Žiliai.
gyventojai,
senesni 10 metų, ladelphijoje.
be to paimta 147 kanuolės,
PERSIJOJ RUSAI AT
Biržų
parapijoj
:
Ruseiprivalo
turėti
tam tikrą vai- Anglų laikraštis sako,
459 kulkasvaidžiai ir 146
STUMTI
35
MYLIAS.
kiai. Braškiai, Medeikiai, džios duotą pašportą. Paš- kad pereitoj pėtnyčioj _P.
prietaisos bombos ir mi
Kerbaliai,
Paberžė, Latvi- porte yra savininko foto- Pilėnas atėjo į hotelį po No.
Sulyg
žinių
iš
Konstanti

noms svaidyti.
liai, Juodžionys. Spalviškiai grafija. Pašportą visados 151 N. 9th st. ir pasisamdė
„Generolo Lečickio armi nopolio ir Berlyno, turkai
Kiškonys ir Vaitrunai.
sutraukė
pietų
Pensijon
reik su savim turėti. Pame kambarį ant kelių dienų.
ja paėmė nelaisvėn 2,139
tus
pašportą reik per 24 vai. Bet nuo to laiko daugiau jo
daug
spėkų
ir
pradėjo
spauVabalninku parapijoj: —
oficierius ir 100.578 karei
Stazdžiai. Ničiunai, Čipėnai, , pranešti apie tai vyriausy- niekas nematė. Hotelio sa
vius, paimdama kartu 127 sti rusus atgal, tuo pačiu
laiku
kurstydami
prieš
juos
Remeikiai, Uoginys ir pusė ■ bei, o numirus pašporto sa- vininkas užlipo ant viršaus
kanuolės, 424
kulkasvai
vininkui — per 3 dienas. pažiūrėti jo kambario, bet
Zizonų sodžiaus.
džius ir 25 parako vežimus. vietos gyventojus. Turkų
spaudžiami
paskutinėmis
'
Pasvalio parapijoj labiau Kurį užtinka be pašporto kambaryje nieko nebuvo, tik
„Generolo Sacharovo ar
dienomis
rusai
apleido
Hasia nukentėję Mūšos paupiu J arba kuris turės svetimą, ne- ant gazo buvo uždėta gumi
mija paėmė 1,967 oficierius,
sodžiai, kaip antai Sendriu- I tikrą pašportą, baudžia ka nė tūba ir nuvesta į klazetą.
87,248 kareivius, 76 kanuo- mando klonį ir pasitraukė
35
mylias
į
šiaurę.
Susirė

nai, Miganys beveik visiškai lėjimu net iki 10 metų arba Savininkas norėjo atidaryti
les, 232 kulkasvaidžių, 119
Liutenantas
Immelmann,
jaunas
vokiečių
uuienanuk
iinmemidim,
jaunos,
vumevių lakūnas, išnakinti. truputi mažiau pinigais iki 30,000 markių. klazeto duris, bet pasirodė,
mimuose
su
turkais
rusai
bombasvaidžių ir 128 para
netekę apie 2,000 kareivių. kuri nesenai kaizeris apdovanojo ordenu uz atsizymeji- nukentėjo tikP §imonvs ir j Kas, pametęs pašportą, kad jos iš vidaus užrakintos.
ko vežimų.
mus. Jisai su savo aeroplanu numušė zemen suvirs 13 Qaiuna;
per 24 avi. nepraneša a- Kada jis jas išlaužė, iš kla
“Generolo Ščerbatovo ar
sąjungininkų
orlaivių.
____________________________
j
‘
Svėdasų
parapijoj
visiškai
pie tai vyriausybei, baudžia zeto užgriuvo ant jo negy
mija paėmė 1,267 oficierius, ŽUVO DIDŽIAUSIS ITA
'•v
w
«
v*
•
•
▼
▼
•
T
mas
kalėjimu iki 5 metų. vas žmous. Tai buvo Pilė
LŲ LAIVAS.
.55,749 kareivius, 55 kanuoKaip
bus
su
ateivyste
po
karei
;
Žinoma,
visa tai įvesta tik no lavonas. Jo kišeniuje
les, 211 kulkasvaidžių. 29
Taranto uoste pereitoj są- Kaip japonai
buvo atrasta korčiukė su jo
--------—
jjabvdžiai arba Sleptiškis, karės metu.
bombasvaidžius ir 129 para jvaitėj žuvo didžiausis italų
vardu
ir laikrodėlis. Dau
Galimas ateivystės padi-.čukai. Visetiškiai. Jotkonis PABĖGĖLIŲ GRĄŽINI
ko vežimus.
kariškas laivas “Leonardopadeda rusams. dėjimas
giau nieko svarbaus prie jo
kada pasibaigs Eu-; (apdegę). Paukiškis (vien„Tokiu budu iš viso paim da Vinči.” Kartu su juo nu
MAS.
nebuvę. Po lova buvo pa
ta 7,757 oficieriai, 350,845 ėjo jūrių dugnan ir 300 juri Aprūpina rusus ginklais ropoje karė apskaitomas la- sėdis), Beregiai, Gaidžiai,
Dabar
rusų
valdžia
jau
kištas
siutkeisis su drapa
bai įvairiai, bet kai-kurių Mičonis. Grikiapeliai, Butėkareiviai. 405 kanuolės, 1326 ninkų. Sakoma, kad laivo
ir amunicija.
manoma, kad tas padidėji- nai ir Bajorai. Sudeginti svarsto apie atitaisymą gy nom.
kulkasvaidžiai, 338 bomba virtuvėj kilo gaisras, nuo
Taigi aplinkybės liudija,
, šie malūnai: Svėdasų dvaro venimo tose vietose, iš kurių
ir minasvaidžiai ir 292 para kurio užsidegė parako san Atvažiavęs Paryžiun iš mas bus da negirdėtas.
vokiečiai
su
austrais
likos
kad Pilėnas pats nusižudė,
ko vežimai.
dėliai ir ivyko baisi eksplio rusų fronto kariškas kores Iki karės kas metai iš ana- — Zaviškių, čekų ir Žaliojau
išvaryti.
Visų
pirmiaubet
kokia priežastis jį prie
pus vandenyno į Suvienytas sios.
“Be to da buvo paimta di zija, kuri ir suardė naujausi pondentas rašo:
šia
manoma
grąžinti
tenai
to
privedė,
tai kol kas pas----------delė daugybė karabinų. 3) italų drednautą.
“Aš nusistebėjau pama Valstijas atplaukdavo milio- i
pabėgusieji rusų gubernato- laptis.
"Leonardo-da-Vinči” tu tęs, kad daugybė Rusijos nas su viršum ateiviu. Per; NUKENTĖJŲ MIESTE jriai.
varstai geležinkelio, tele
policija, o paskui jau ir
LIAI.
grafams tiesti medžiagos ir rėjo -5-50 pėdų ilgio ir 22,340 kareiviųa aprėdvta nuo 'gal- P?r? Pastarųjų metų iki ka-j
kiti
caro
činovninkai. Jie
12,000 ANGLIAKASIŲ
Jis nešė 12 vos iki kojų
skait inėm j ___
Biržų esą apdegę...............
tik keli apžiūrės paliuosuotas nuo
keliatas sandėlių amunicijos tonų Įtalpos.
kojų Japonijoj
Japonijoj dary-1apskntom
dary-.
SUSTREIKAVO.
113-kos colių kanuolių ir ta uniforma. Jie nešiojasi ■ skaitant, pnbu\o po 1,200,- namai. Vartotoji] Draugija : priešo vietas, prirengs maiir inžinierystės dalykų.”
Pennsylvanijoj,
kietos anišplėšta, prekės išnešiotos.! sto (visų pirmiausia, žino- glies rajone, apielinkėse
Iš šito raporto taipgi ma 1.000 kareivių. Šito milžino ant savo pečių japoniškus, GGO žmonių.
I
tyt, kad rusai ima nelaisvėn žuvimas yra didelis nuosto karabinus,"
karabinus, ju
jų ' sumkos pil-Š
pil Karei prasidėjus ateivys- Pasvalys taip-pat neperdau- Ii ma, prisivogs ikvalių) ir jau Shamokin ir Mt. Carmel anr.os patronų taipgi iš Jano- tė tuojaus nupuolė; pirmuti- gausia apdegęs. Sudegę esą | tada pradės rūpintis pabė- gliakasių unijai padarius
ne vien tik priešo kareivius, lis italų laivynui.
••
• __net diržai,
j- - • ikuriais
• • niaic
metais atvažiavo
otyro'rioym Ti-oiomnn
nijos
ir
niais Varės
karės metais
Traicmanor, namas ir dar lzo
ke- gūsių žmonių garžinimu peržvalgą, atrasta, kad 5dO
bet ir ramiuosius gyvento
—n___x_-_-.^
o
Ii
namai
Kapų
gatvėj.
Krinjus, nes raporto pradžioje FRANCUZU SOCIALISTŲ tos sumkos prijuostes, taip-. nepilnai 400,000 ateivių,
_
(kas norės savo lėšomis, tas mainierių nepriguli prie u▼r
gi
iapon.ų
padarvtos.
Ju
di-i^no
pačiu
laiku
apie
250,000
cinas
esąs
smagiai
apdauž
’y “ galės ir anksčiau grįžti). Iš nijos. Kadangi kompanija
aiškiai pasakyta, kad prie
SUVAŽIAVIMAS.
tas ir apdegintas. Vabal- to jau matyt, kad Rusijos nesutiko juos nuo darbo prapaimtų nelaisvėn priguli
•
Paryžiuje įvyko ketvirta deli, vinimis kalti batai yra'^važiavo kariaut.
“karininkai ir nekarinin- Prancūzijos socialistų kon iš Korėjos surinktų odų, ' Todėl per du karės metu ninkas beveik visas išdegin- valdžia rengiasi ir vėl suim- šalinti, tai 12 tūkstančių
Bir-  , ti viską į savo nagus. Apie unijistų sustreikavo,
kai.”
" j’gryno pelno” Amerika tu-i*tas,
QO ugnis nelietusi tik D:
ferencija.
Konferencijoje bet Japonijoj pasiūti".
. -gatvių- ir pačių žmonių tvarkymąsi nė
dalyvavo ministeriai o™Sem- ”Japonija pristato Rusi- [ėjo vos tik apie dešimtą da- žų ir Skapiškio
i
VOKIEČIŲ LAIVYNAS
nuveji,
o
taipgi
ir
jai
amuniciją
ir
visus
ginkĮ1
to
ateivių
skaičiaus,
koks
miestelio
vidurio,
taip-pat žodžio.
bat ir Guesd, <
i “Keleivis” persikelia
keli
namai
pasilikę
sveiki
______
I
VĖL IŠĖJO.
karės 'vice-ministeris
____ O. , lūs,
.. .pradedant nuo karabino bu^av° Pirm karės.
.
.........
Tarpe
kitų
rezo-iki
12-kos
colių
kanuolių.
Kaip
gi_
bus
su
ateivyste,
P
ne
kvailo
kelio,
MIESTO VALGYKLOS
Iš Kopenhagos praneša Thomas. Tarpe kitų rezo- iki 12-kos colių kanuolių.
naujon vieton.
ŠIAULIUOSE.
iliucijų
priimta
rezoliucija
Ypač
pragaištingos
yra
šikada
karė
pasibaigs?
Imima. kad pereitą ketvergą di
sąryšius su tos japonų kanuolės. Pra- gracijos komisionierius VVa- SAKO, KUN. ALšASKAS
dis vokiečių laivynas vėl iš atmetanti visus sarvšius
"Dabartis” rašo, kad mie šią sąvaitę “Keleivis” per
dei
shingtone
pranašauja,
kad
i
vokiečių
socialistais.
Karei
gaištingos
jos
ne
vien
PAVARYTAS.
ėjo iš Kielio kanalo. Jį ma
ste esą atidarytos dvi valgy- sikelia jau į savo namą. Pertyta greitai plaukiant per tuos ryšius sutraukus, da-'savo šovinių smarkumo, bet ateivyste bus tokia didelė, i Kun. Alšauskas tvarkyda- kli pavargėliams. Jose apie kraustymas ir įtaisymas
siaurumą tarp Baltijos ju bar kai-kurie francuzh so- ir dėl to, kad jas galima kur kokios Amerikos istorijoj ,mas pabėgėlių šelpimą Vo 800 žmonių gauna šilto vira naujoj vietoj visos spaustu
ros ir Kategato. Gal vokie cialistai reikalavo, kad drau- norima privežti. Keturioli- da niekad nebuvo. Jeigu roneže pridaręs tiek šposų, lo 2—3 kartus per sąvaitę. vės ir redakcijos užims ke
Europos valdžios nepasiru- kad Centro Komitete dėl jo Burmistras duodąs tam rei lias dienas laiko, todėl skai
čiai vėl tyko netikėtai už giški ryšiai tarp francuzų kos ir šešiolikos colių didu- p--— *
•>.»..
socialistų ir vokiečių sočiai- m° kanuolių japonai visai pins savo žmones sulaikyti, 'darbelių kilęs tikras skanda- kalui pinigų iš miesto sumų. tytojai teiksis atleisti, jei
klupti anglus ant jūrių.
darbininkai,
demokratų vėl butų užmegs- nedaro, nes tokių šmėklų ne- tai ...
. , apkrauti . ne-■' <««. Naujoji Lietuva gir-, "Valgyklas padidinti rūpi sekantis “Keleivio” numeris
L.
”
pakehamais
kares mokės-; dėjusi, kad Centro Komite- nasi ir tam tikras Komite susivėlintų ar kartais ir vi
RUSAI PAĖMĖ TURKŲ ti. Prieš tokį reikalavimą galima vežioti, taigi jų sun- /"•T
t C? pradės rvZTPT
A Ami I - '
• . .
w
bėgti> Amerikon
ypač griežtai stojo ministe-j kūmas mažinąs jų vertę.” čiais,
i tas pasiuntęs V oronezan ko- tas. Valgyklų įtaisymas ir sai nesuspėlume jį išleisti.
FORTIFIKACIJAS.
ris Sembat, matomai ture- Toliaus korespondentas milionais, sako komisionie i misiją šito „tėvelio” dar priežiūra pavesta Bugailiš- Iš savo pusės mes teciaus
Rusai giriasi, kad Užkau damas įsakymą nuo savo sako, kad netiesa, jog visą rius. O vietos jiems čia už bams ištirti, bet jis komisi kiui ir Zaborskiui. Jų šei darysime viską, kas tik bus
kazėj jiems pasisekė paimti valdžios. Prieš sąryšį su vo- rusų artileriją vadovauja teks, jisai priduria.
galima, kad laikraštį išlei
jos neįsileidžiąs, norįs šei mininkė — Kaulakytė.”
tarp Mušo ir Mamachatuno kiečių socialdemokratais re- francuzų ir japonų oficiedus.
mininkauti taip kaip Ameri
stiprias turkų fortifikacijas zoliucija likosi priimta 1824 riai. Francuzų ir japonų
Sustreikavus Clevelande. kos kunigai su parapijų pi Pereitos sąvaitės pabaigo Persikėlus į naują vietą
ir 300 turkų nelaisvėn, tų balsais. Prieš rezoliuciją, oficierių rusų armijoj esą pieno vežėjams, apie 450,000 nigais. Komitetas todėl pa je sąjungininkai F rancuzi- meldžiame visais reikalais
tarpe 7 oficierius. Be to da balsavo 1075 socialistai. Tas tiktai tiek, kiek jų reikia su- žmonių nebegali gauti pieno, j reikalavęs, kad Alšauskas joj atnaujino užpuolimą ir nuo šiol kreipties jau nauja
jiems teko trįs kulkasvai parodo,ekad ir francuzų so- pažindinimui rusų su varto- ■Šeimynos su mažais vaikais' pasitrauktų nuo Voronežo ■ po smarkaus bombardavi- adresu, kuris bus šitoks:
džiai ir viena kanuolė. Visa cialistų partijoje yra dvi iimu Japonijoj ir Francuzi- i atsidūrė labai kebliam pade- į miesto lietuviu pabėgėlių [mo šturmu paėmė 3 mylias 255 Broadvay,
tai rusai paėmė šturmu.
srovės.
joj darytų kanuolių.
Ijime.
i globojimo.
So. Boston, Mass.
vokiečių pozicijų.

Rusai paėmė 358.602 Tl RK »u miestu RUSŲi
Iš Konstantinopolio prane
belaisvių.
šama, kad Armėnijoj turkai

Iš Lietuvos.

*
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mynų tėvai išsiųstyti pa
vujų žmonių prasižengimus. D-RAS BASANAVIČIUS visi jo mokiniai likę "bedie- nesikolioja, nepurvina savo
Mano
Patėmijimai.
viais," tik vienas "labai ga- priešų, tai tie skyriai būna
skerdimui, o žemvaldžiai
BARA AMERIKIE
O juk prasižengėlių kleri
bus
ir
apsišvietęs
”
(bedievio
taip
nuobodus
ir
tušti,
kad
stovi prie savo tvartų ir ne
ČIUS.
kalų tarpe kur-kas dau
J
mokinys
ėmęs
žmogus
užmigti
gali
beskai

leidžia galvijų ant rinkos.
Dras Basanavičius, kuris.mokinimu!) i
giau. negu kokioj nors ki
(Iš Rusijos.)
Vokietijos gyventojai vis
Kas-gi neži pasiliko užimtoj Lietuvoj, vieną kartą ir taip savo mo- tydamas. Bet vis dėlto jie
KLERIKALŲ LOGIKA. toj srovėj.
Nenori užmigti.
socialistus
pamėgdžioja.
kenčia
nuo bado. Žmonės ir
kytoją
"sukritikavęs,
”
kad
garsaus kun. Macoeho? dabar prisiuntė Šimkaus ad
"...Broliškai
sveikinam,
So. Bostono klerikalų or no
Kas nežino šlamo ? Kas ne resu šitokį laišką amerikie tas tik "mėlinavęs iš piktu Buvo laikas, kada taip linkim... pasisekimo tėvy kiaulės naudojasi dabarti
gane randam išspausdintą girdėjo
niais laikais ne vienodu rū
mo ir nežinojęs ką atsakyti.” klerikalai, taip tautininkai
katalikų
kunigo čiams :
iš Atholio korespondenciją, Šmito istorijos?
nės
gimine
ir
tautos
išvedė
didelę
kovą
prieš
pra

pesčiu.”
O parody
"Atsitikus patogiai progai, štai kokius tasai išmislytas
liuosavime.
”
Redakcija
kame tūlas Sudabriškių Jo kite nors vieną panašų
Aišku, kad dabar galvijai
typą
siunčiu Tamstai keletą žo mokinys vartojo argumen kalbas, kurias rengdavo so
"Prizyvo:
”
Argunov,
Avnas tarp kita ko nupasako
cialistai.
Bet
prisižiūrėjo,
brangesni,
kaip žmonės.
džių. kuriuos prašau paskelbti tus:
socialistų tarpe! Neparo
ksentjev,
Bunakov,
Voroja šitokį dalyką:
Amerikos
lietuvių
laikraščiuo

Žmonių skersk, kiek nori.
dysit, nes tarpe socialistų
”—... drįstu paklausti pono kad prakalbos yra reikalin
♦
♦
♦
nov, Liubimov, Plechanov,
se.
"Nesenai čia buvo toks at tokių nėra. Pagaliaus, per
mokytojaus, ar tai tiesa, kad gas musų gyvenime daiktas,
Aleksinski.
sitikimas. Bedievių cicilikų
"Iš apsilankusių Vilniun
l>e kunigų pagalbos nebūtų ir patįs pradėjo jas rengti.
Kuo karė užsibaigs.
’ šaika susitarė, pasiėmė auto žiūrėkite kalėjimus, perkraamerikiečių sužinojome, jog
Rusų socialpatriotai neno "Karė užsibaigs sunaiki
pasaulis
turėjęs nei Kolumbo Vis tai pamėgdžiojimas so
tykit
visų
kriminalistų
įsij
mobilių ir nuvažiavo ant far
ten (suprask Amerikoj. Reti.)
nei Vaško—de—Gamo. kurie
ri užmigti. Metai atgal prie nimu visų joje dalyvaujan
mos pas P. Tamošiūną. Kai tikinimus. Pamatysit, kad
dar veikėjai, sriovės tebesipeatrado naujas salis. Skaičiau, cialistų.
Socialistai nelabai senai išgamų prisidėjo social-de- čių kraštų, arba, gali būt, —
atvažiavo, tai vienas išlipo iš didesnė jų dalis bus kunigų
ša. jog per ištisu du metu ne
kad vienuolis Morus 1450 me
narys revoliucija."
automobilius ir įnėjo vidun. šalininkai. Kiekvienam ka
surasta nei būdų, nei lėšų tė
tais nupiešęs žemlapį. o tuo pradėjo vartoti savo agita I mokratų frakcijos
Mankov:
dabar
atsirado
jau Iš kalbos socialdemokrato
Ten gavo atsakymą, jog šei lėjime jus rasite didesnę da
vynei gelbėti. Kur gi dingo
vadovavosi Kolumbas ir at cijai ypatingą būdą — reng
Buvo
jau
mininkas lauke.
tie veikėjai kunigai ir svietišrado Ameriką?
ti "raudonąsias sąvaites. Burjanov. Ir sveikina juos Į štrebelio (Schtrebel) Prūsi
tamsoku. Suradę šeimininką lį žmonių, kurie semia arba
kiai. ką taip gražiai kalbėjo
— Taip, tai padarė vienuo oer kurias sakoma prakal- sociai-patriotai. Kaip-gi
paprašė išsigerti,*. Sakė ne- 'sėmė dvasišką savo peną iš
apie vienybę ir meilę tėvynės?
lis.
atsako nerimąstaudamas bos. skaitomi referatai ir Juk daugiau išgamų. - at-' jos seime.
turįs. Tai vadina tas _prie au- tikybinių arba kunigų lei
Kur dingo tie patriotai, ką I mokytojas...”
Jei karė dar vis besitęs,
tomobiliaus. sako jie turi. Kai džiamų raštų.
šimtines klojo, kad puikius
platinama literatūra. Ir gal siprašau — socialpatriotų... tai ištikro visos šalis labai
Socialistą
Nenori užmigti jie ir vis
priėjo prie automobiliaus, tai
Toliaus mokinys aiškina manot, kad gal klerikalai
Kur
Tautos Namus išvysti
niekšas išsitraukė bonką iš jus retai kur rasite kalėji-i jie dingo, ką jie veikia? f Ne savo mokytojui, jog —
daugiau
kviečia į savo kom Į baisiai bus sunaikintos. Jos
tame
socialistu
neoasekė?
rankovės ir norėjo uždrožti ja me; ir jeigu rasite, tai pa
jaugi paliovė lietuviais būti,
paniją.
Z-a. ir dabar nekokiame padėji
”—
Tas.
kurs
pirma
ėmė
štai
jie
jau
skelbia
"Katali

galvon, bet nepataikė, šeimi matysite. kad jis sėdi tenai
«
♦
♦
nejaugi toje naminėje kovoje
me. Ligšiol kariaujančios
skelbti, kad saulė stovi, o mu kų spaudos savaitę." Skel
ninkas dūmė pas kaimyną pa ne už vagyste, ne už mušty
spėkas ir jausmą pražudė?
valstybės nesirūpina taisy
sų žemė sukasi apie saulę, bia ir agituoja, kad per tą
Po priedanga.
šaukti policiją razbaininkus nes ir girtuoklystę, kas taip
"Kur dingo toji šimtų-tuktis.
Matoma, joms rupi tol
taip-pat buvo kunigas.
Jis
paimti. Policija nesuspėjo
stančių minia, kuriai jie va
Po
priedanga
pramonės
savaitę
kuodaugiau
savo
paprasta
yra
tarp
katalikų.,
vadinas kanonikas Mikalojus
tęsti karę, kol bus viskas su
laiku pribūti ir cicilikai pabėdovavo: kur jie ją nuvedė,
mobilizacijos pas mus ei naikinta. Kitaip jos nesitailiteratūros
išplatinti.
Tai
bet
už
streiko
vedimą,
už
'
Kopernikas.
Tą
patį
mokslą
go.
kad ji. toji minia, negirdi bal
na žmonių apiplėšimo mo kys. Jei taip, tai darbinin
šimtą metų prieš Koperniką vra niekas daugiau, kaip tik
kritikavimą
valdžios
ar
ki-Į
so
bado ir kumšties prispaus
Iš šito atsitikimo, kurio tokius visuomenės reikalus.
jau skelbė Regensburgo vys "raudonos savaitės" kopija.
bilizacija ir miliardų tau kams pasilieka vienas ketos Lietuvos?!
kupas
Regiomontanus.
”
gal visai da ir nebuvo, "Dar
"Juk ne kūdikiai esate, kai
Mums negaila, kad kleri tos pinigų eikvojimas. (Iš ilias: paimti į savo rankas
Taigi, sulyg pačių kleriI
bininko"
korespondentas įkalų
rašyti
jums
apie
musų
var

Tamsus žmogus, iš kokių kalai nuo socialistų mokina M. J. Skobelevo kalbos V. į taikos dalykus — o tas galilogikos, reikėtų pasa-i
daro šitokį išvedimą:
gus. — jus puikiai žinote, kaip susideda "Draugo” skaity si ir visame juos seka. Mes
Durnoje.)
kyli: Tai matote, prie ko ve-Į dabar Lietuvoj gyvenasi. Vei
Nors tas. ką pasakė Sko- ;ma tik revoliucijos keliu.Z-a.
tojai.
šitokių
argumentų
”Tai matome prie ko veda da tikėjimas, klerikališkos
tik
norėtume,
kad
jie
butu
kėjų pasiliko mažas būrelis,
bedieviškos prakalbos, bedie prakalbos ir raštai! Maty* *» *
bet ir tų pačių veikimas su prisiskaitęs, gali pamanyti, teisingesni ir nesakytų, kad I belevas. aišku kiekvienam I
viški raštai.
Matydami tą S
•
i varžytas.
dvasiškija pas socialistus nėra nieko šiek-tiek protaujančiam, bet
Veikiama dides kad ištikrujų
viską šluokime lauk tokius , danu ^tą.siską, matydami to-j
Darbininkų išdavikai.
niuose miestuose, kur dides daug gero yra pasauliui pa srero, kuomet patįs ima iš so visgi Rusijos social-patriokunigų
šlamštus, griebkimės geroskius
’""“ baisius
į
2. MacoRusijos valdžiai, o taipgi
nės minios varguolių susispie darius.
Itai rūpinasi padėti mobili
cialistų pavyzdžius.
katalikiškos spaudos, skleis- chų ir Šmitų darbus, maty
tę.
zuoti "pramonę." t. y. api ir jos patriotams labai ne
kime ją. kad tokiuo budu ne darni pilnus kalėjimus ti
Bet kada mes atversime
"Karės ir civilė valdžia kas
dorybei kelią pastotumėm.”
plėšimą. Kada prisieis šios skanu. kada darbininkai
kinčiųjų kriminalistų, šluo kart mus daugiau spaudžia, kitą medalio pusę, tai pasi
Su tokiais koresponden kime tokius šlamštus lau žydai, lenkai ir stipresni ir rodys visai kas kita. Pasi Kiek žuvo karišku laivų. valandos šeimininkams at- ■streikuoja. Darbininkų rei
1 sakyti už savo nuodėmes, tat kalų išdavikas, o dabar re
tais, suprantama, mes į po kan, kad tokiu budu nedo liuosesni; jų organizacijos pe rodys, kad Kolumbas atra
riodiškai
gauna
visokeriopą
Paduotoji žemiau lentelė darb ninkai neužmirš ir apie akcionieriškos valdžios melemikas nesileisime ir visai rybei kelią pastotume!
pagalbą iš didžiulių organiza do Ameriką ne sulyg kokio
l'ocia! patriotus. — Pagalvo kleris, p. G. Plechanov, kar
jo nekritikuosime, nes tai
cijų Šveicarijoje. Berlyne. A- ten vienuolio padaryto žem- parodo, kiek per du karės
apie tai tėvynės "gynė- tu su kitais išleido atsišau
b?:ų "erdaug žemas darbas, KLERIKALŲ DELEGA
merikoje. Vokiečiai, matyda lapio, bet atrado ją visai metu kariaujančios valsty • kit
•
f
"
kimą prieš streikus, kuria
tik norim atkreipti pro
mi. kad juos yra kam užstoti priepuolamai. bandydamas bės neteko kariškų laivų. Ir jai !
TAI SUGRĮŽO.
*
*
*
me streikuojantieji darbi
ir apsieina su jais švelniau, o Dasiekti iš kitos pusės Indi taip:
tą? kmčių žmcnių d;mą Į tą
Klerikalų delegatai, d-ras
ninkai nors ir buvo išdavi
su
tuom.
kuris
niekam
neru

31 milionas.
būdą, kokį klerikalai va’t9"( Eielskis ir kun. Bartuška.
ją. Ir pačiu Kolumbu kata Anglija:
pi. žinoma, kaip apsieina.
Rusijai kiekviena karės kais pavadinti, bet kuris
ja ko ai su
šarvuočių .............. • • •;
"Skirtumas pažiūrų. įsitiki likai neturi jokios teisės girT. pažangia
kurie važiavo Lietuvos paspcud.
šarvuotų skraiduolių N 3 diena ap. įeina apie 31 mili darbininkų visai neišgąsdi
^vur tiA c.vSit„.j 12;urėti, jau sugrįžo. "Darnimų musų veikimą senai pa ties, nes jie daugiausia jį
Skraiduolių ................... 17 joną rublių. Jei skaityti, na, ir paskutiniu laiku strei
kas-nors nedoru jie tuojaus bininke- daba® t’el
šitoks
liovė trukdęs. Su skausmu ir persekiojo, kada jis sumanė
:s
su išgąsčiu girdime apie ame apvažiuoti apie žemę. Sta
Skraiduolių perdirbtų . -8 kad Rusijoj randasi apie 150 kų banga dar labiau pakilo.
suverčia tai ant; cicilikų _ jų pranešinlas.
rikiečių peštynes.
ir sako, kad tai pasekmė
Kanuolininkų ............. 6 milijonų gyventojų, tai šei Darbininkų reikalų išda
čiai jį bepročiu pripažino.
"Atlikę
savo
darbą
Šveica

"Aš
savo
dienas
jau
baigiu.
"cicilikiškų" raštų. O vi
Naikintojų ................. 20 mynai iš 5 žmonių karė kas vikai iš darbininkų tarpo,
rijoj. dar prieš akis turėjome
Lengviau man butų tai paste Mat tuomet žmonės tikėjo,
siems juk žinoma, kad "ci- sekančius dalykus: suteikti
Submarinų ................. 13 dien apsieina apie 1 rublis. ii pakliuvę į kariškai-pramobėti, — kad musų Lietuva, kad žemė yra plokščia ir to
cilikais” jie vadina socialis žinių šventam Tėvui apie Lie
Kitokių .................... 14 Jei karė tęstųsi apie tik du nininkiškus komitetus, kar
kuriai tiek darbo ir ko dėl privažiavęs prie krašto,
tus. Iškreipdami tarptauti-' tuvos vargus, atlankyti belai vos padėta, kuri šiandien jie sakė, nudardėsi bedug
Sykiu ..................... 90 metu, tai kiekvienai tokiai tu su kapitalistais pradėjo
svius
Vokietijoj
ir
gauti
pas

yra ant krašto prapulties — nėn. Ir šitokį įsitikinimą
šeimynai karė apsieitų dau rupinties, kokiu budu strei
nį žodį į kažkokį bereikšmį
Vokietija:
kutinių
žinių
apie
Skandina*kad
Lietuva
turėtų
ilgas
eiles
žargoną, kaip paprastai da vijos lietuvių veikimą, nes bū
Šarvuočių .............. - ■ • - 1 giau 700 rublių. Bet karė kas pertrauktų. Na ir iš
gaivintojų, apgynėjų, gelbė palaikydavo katalikų baž
ro Lietuvos piemenis, musų' dami Šveicarijoj girdėjome,
Šarvuotų skraiduolių .. 1 veikiausiai tęsis daugiau 2 galvojo susitaikinimo kame
tojų. Kad visi Lietuvos vai nyčia. Taip pat buvo ir su
klerikalai mano labai už-' kad Skandinavijos ir Rusijos
Skraiduolių ................... 22 metų; beto mokesčių daugu ras įsteigti. Ober-išdavikas
kai susispiestų Į krūvą tėvy Koperniku. Tiesa, kad Ko
nę gelbėti ir mums seniams, pernikas buvo kunigas, bet
Skraiduolių perdibtų .. 18 ma krinta ant biednesnių. p. K. A. Gvozdov nors ir pagauną tuomi
socialistus. lietuviai turėjo konferenciją,
taigi
matydami,
kad
šių
daly

lengviau
butų
Į
žilaplaukiams
Vartodami tą piemenų praKanuolininkų................10 I Tokiu budu. kiekvienai šei tėmijo, jog tos susitaikini
kada jis pradėjo skelbti, jog
kų
nebegalėsime
atlikti
abu

grabą
žengti.
vardžiavimosi būdą, kleri-1 du kartu, pasidalinome dar
Naikintojų ................. 15 mynai karė apsieis nema mo kameros pritaikytos prie
žemė yra apskrita ir kad
jums,
vaikai,
"Siunčiame
Lai kaip įmanydami sten- i bu: vienas (kun. Dr. Bartuš
Submarinu ................. 351 žiau 1.000 rublių. Klausi karės lauko ir atsižymi
gal paskutinį šauksmą mirš- ne saulė sukasi apie žeme,
savo netobulumu, bet vis
:giasi diskredituoti ir sočia-! ka) nuvažiavo Ryman, gi an
tančios Lietuvos, Išgirskite. bet žemė apie saulę, katali a Kitokių ........................ 9; mas: iš kur pavargėliai ims gi sutiko su jų įvedimu:
tras (Dr. Bielskis) Vokietijon.
Sykiu..................... UI | tuos pinigus, kad papildyti
lįstų spaudą. Likos nužudy
atjauskite jus jį! Jeigu Lie- kų bažnyčios vyriausybė pa
(Kun.
Dr.
V.
Bartuška
nors
kapitalistų kišenius? Te pa mat gal tos kameros prisi
tuvos žmonėms iš bado prisi- skaitė tatai didžiausia heretas kunigas Žebrys — socia
Austrija:
su
didelėmis
sunkenybėmis
eis numirti, atminkite, jie zija. Kopernikas buvo net
1 galvoja apie tai visi tie, ku dės prie streikų skaitliaus
listų raštai kalti, šaukia kle
Šarvuočių .
dasigavo Romon pas šv. Tė
mirs su mintimi, kad jus.
sumažinimo, o tas labai ma
1 rie geidžia karės tęsimo.
rikalai. Kingstono parapi- vą). Stebėtinu budu abu de
Skraiduolių
♦
*
amerikiečiai, galėjote juos Ryman pašauktas, kad pa
lonu patriotams, nors ir pri
.3
jonas parašė savo kunigui legatu nieko vienas apie kitą
Naikintojų
siteisintų. kodėl jis tokį
gelbėti, bet negelbėjote.
sidengusiems socialistų var
Nagai.
3
Submarinų
devynis
"juodrankiškus" nežinodamu nuo 7 liepos, at
"Su pagarba
"klaidingą" ir "priešingą"
du.
vyko
Netvarkan
vieną
ir
tą
Ui
"Dr. J. Basanavičius. Dievui mokslą skelbia. Po
Šeštas k.-d. (veidinaininlaiškus ir padėjo bombą —
Kitokių ..
"Vilnius. 1 d. liepos 1916 m.” piežius pareikalavo.
II
Vienok, Petrogrado ka
socialistų raštai kalti. Pa-Į pačią dieną t. y., 9 augusto.”
Svkiu
..
giatvių
Rusijos liberalų)
kad
Šitie
išmetinėjimai
ame

riško
apskričio viršininkas,
Francuzija:
bėgo moteris nuo vyro —! Toliaus jie sakosi esą "ku
partijos suvažiavimas išlei
Kopernikas viešai prie savo
vėl socialistų raštams bėda. pini žinių iš Lietuvos padan rikiečiams gana skaudus. "klaidos” prisipažintų ir sa
Šarvuočių .................... 1 do atsišaukimą, kuriame generolas Tumanov daug
Nuvažiavę keli vyrai pas gės,” "galį džiaugtis pama Skaudus tuo labiau, kad vo raštus sunaikintų. Ka Skraiduolių ...........
2 tarp ko kito pasakyta, kad geriau dalyką išrišo: darbi
farmerį pareikalavo išsi tę labiausia nukentėjusias Lietuvos žmonių nelaime da Kopernikas su tuo nesu Perdirbtų skraiduolių 1 "negalima daleisti,” idant ninkams reikalingos ne su
gert — ir vėl "bedieviški" Lietuvos vietas,” "suėję su amerikiečiai nemažiau susi tiko, popiežius jį iškeikė.
Kanuolininkų ............. 1 i enkija ir Lietuva pasiliktų sitaikinimo kameros, bet
rūpinę,
kaip
kas
kitas,
bet
raštai turi atsakyt. Taigi: tūkstančiais brolių ir sesu
Naikintojų ..................... 4 Vokietijos naguose.” tegu represijos.
Bruno buvo gyvas kunigų
"šluokime tokius šlamštus čių,” kurie perdavę ameri nėra budo pagalbai duoti. sudegintas už skelbimą to
Submarinų ................. 6 ji pasilieka "Rusijos” na Klausimas: kas daugiau
lauk, o platinkim katalikiš kiečiams savo "kančių didy Ne vieno amerikiečio seni paties mokslo. Štai, ką pa
Sykiu ..................... 16 guose, nes Rusijos dvarinin darbininkams gero atneš?—
ką spaudą!”
tėvai
gal
miršta
iš
bado
ir
bę ir skausmų gilumą,” ir
kų nagai švelnesni, kaip Vo ar išdavikų skerečiojimas,
Rusija:
rodo antroji pusė medalio,
1 I kietijos junkerių. Tik gai ar generolų atvirumas?
Štai kokį purviną būdą ant galo baigia savo prane ne vienas gal išsiųstų pas kurį "Draugas” kabina ku Šaruočių .
kutinį dolerį, bet kaip-gi nu nigijai ant krutinės už mo Skraiduolių
2 la. kad ir Rusijos darbinin
klerikalai vartoja kovai su šimą šitokia deklamacija:
Z-a.
progresu ir atstovaujančia
Kanuolininkų ........... . 1 kams, kodėl tai nelabai pa
"Lietuviai! tėvynės varpai siųsti, kad jau antri metai kslo platinimą!
liūdnai gaudžia, mes jų aidą nebegalima su jais susineš
1 tinka tik švelnesnieji nagai.
jį spauda.
Naikintojų ...............
*
♦
*
girdėjome;
aidą
begalo
grau

ti?
Ir
pats
d-ras
Basanavi

Submarinu ............... 1
Skatytoją Pastabos.
Bet kiek tas būdas yra dingą: Amerikos Lietuviai
KLERIKALAI
SEKA
čius
nors
šaukia
pagalbos,
14
Vis
smarkesnė
priežiūra.
Kitokiu
....................
purvinas ir niekingas, tiek
gelbėkite jūsų tėvynę. Lietu
SOCIALISTUS.
Svkiu .................... 20 Jei Rusijoj darbininkų
jis yra kvailas ir žioplas. viai! Griaudžius tėvynės var bet nepasako, kokiu budu
Kunigo Meškos pamokinti
tą
pagalbą
paduoti.
Turkija:
streikų
banga
dar
labiau
pa

Nes, viena, kai Žebrio nužu pų aidus sustabdykime, su
davatkinai
protestuoja
Klerikalai visuomet kalba
dymas, padėjimas kitam ku teikime Lietuvai pagelbą,
ir rašo, kad socialistų nerei Šarvuočių .................. . 2 kils. tai ponai valdininkai be "Darbininke" prieš tuos
IRGI ARGUMENTAI.
Skraiduoliu ............... 1 proto pasiliks.
nigui bombos, taip ir visa ei džiaugsmą ir viltį.”
žmones, kurie skaito pirmei
kia klausyti nė paisyti. AJeigu
tik
šitiek
klerikalų
Kanuolinių
botu
.......
.
5
lė kitų socialistams prikai
Kovai su streikais vis la viškus laikraščius.
Įnėjus "Draugo” redakci- not jų. socialistai nieko ge
šiojamų prasižengimų — ne delegatai tegali apie Lietuvą jon "metodologijos" dakta ro negali duoti ir kiekvienas Naikintoju ............... 2 biau didinama priežiūra, Aš pamislinau sau, geriau
Kitokių ...................... . 1 kad kas-nors darbininkų ne jie užprotestuotų per "Dar
socialistų darbai: tai darbai "žinių" paduoti, tai labai rui, tame klerikalų organe jų žingsnis esąs klaidingas.
gaila,
kad
jie
važiavo.
Šitie
Svkiu .................... 11 suviliotų. įvesta tam-tikra bininką” prieš tuos kunigus,
arba pačių kunigų auklėti
Bet iš kitos pusės klerika
kas numeris pradėjo tilpti
Italija:
nių, arba šiaip piktadarių, tušti žodžiai apie "varpų straipsniai, kurių tikslas lai labai mėgsta socialistus
priežiūra, kad fabrikose ne kurie laiko jaunas gaspadikurie neturi nieko bendra gaudimą” nieko apie Lietu yra išrodinėti, kaip kvaili sekti. Ką tik socialistai su Šarvuočių .................. . 1 pasirodytų agitatoriai, kad nes.
*
♦
*
su jokia organizacija nė vos žmonių padėjimą nepa ir klaidingi tie žmonės, ku galvoja — žiūrėk, jau ir kle Skraiduoliu ............... . 1 nieks atsišaukimų neplatin
srove. Antra gi, jeigu ir sako.
Laikraščiuose
nesenai
Perdirbtų skraiduolių 1 tų.
rie kritikuoja kunigus. Vie rikalai tą patį daro. Visi
daleistume, kad socialistas
Visiems darbininkams skaitom, kad vienas lietuvis
1
nam paskutinių "Draugo" atsimena, kaip jie niekinda Naikintojų ...............
pasielgė kame nors negerai, "ATEITIS” VĖL VIRSTA numerių tilpo straipsnis vo socialistų laikraščiuose Submarinu ............... 1 pranešta, jog už betvarkę kokiam ten suvažiavime pa
tai juk jokiu budu pasauly
SĄVAITRAščIU.
Sykiu...................... . 6 fabrikose ir dirbtuvėse bus sivadino "baronu.” Dabar
"įdomus Ginčas,” kame tū tokius skyrius, kaip Maikio
iie baudžiami, tupdomi į ka Yčas nuvažiavęs popiežiui
je negalima kaltint už tai "Ateitis," kuri nelabai se las Poška maliauskiniu sty- su tėvu pasikalbėjimas. O
Japonija:
pantaolin pabučiuot pasiva
socialistų spaudą, nes jokios nai buvo pradėjus eiti tris lium pasakoja, kaip tai betgi jie neiškentė tokių
Skraiduolių ............... 1 lėjimus ir ištremiami.
2
dino
"grafu.”
Klausimas:
ar
atneš
tai
srovės spauda piktų darbų kartus į sąvaitę, dabar pra Francuzijoj sykį buk tai bu skyrių neįvedę j savo laik
Naikintojų
tiek nesmerkia, kiek smer neša, kad ir vėl eisianti tik vęs toks mokytojas, kuris raščius. "Darbininke” įves
3 laukiamus vaisius? Juk, kol Kįla musų tauta, kaip ra
Sykiu ..
kia socialistų spauda.
sykį į sąvaitę, tik leisianti visuomet "plūsdavo" ant ta Kazio su Raulu pasikal Visos valstybės sykiu ne darbininkų reikalai neužga gaišis ant maslionkų.
Prof. Gnaiba.
Klerikalų žioplumas yra mėnesinį priedą, kuris susi kunigų ir atvejų atvejais bėjimai, o "Drauge” Jurgio teko jau 267 kariškų laivų. nėdinti, tol♦ jie♦ ir♦ nenurims.
Nors
skaičium
daugaiusia
ar
kaip
ten.
Skirtumas
tik
tame, kad jie, pasmerkdami dės iš telpančių toj pačioj jis mokiniams sakydavęs:
Iš vokiško pamfleto.
Dabar yra daug svarbių gyvenime
socialistų spaudą už atski "Ateityje" eilių ir geresnių "Kam mums tie kunigai rei tame, kad tie skyriai pas laivų neteko Vokietija, te
rų socialistų darbus, tuo pa straipsnių. "Ateities" kai kalingi? Juk katalikų baž iuos labai netikusiai vedami, čiaus Anglijos nuostoliai y- Essene socialdemokratai apsireiškimų, o uždarbiai neblogi. to
na su šitokiu priedu bus $2 nyčia tik slopina mokslą ir be jokio humoro, be patrau ra sunkiausi, nes ji daugiau. išleido _pamfletą, kur tarp dėl susipratę darbininkai nepamirš
čiu • tiesia • pamatąj_smerki_ v _„
palaiko tamsybę.” Ir veik kimo. Jeigu jie tenai kada yra netekusi didžiųjų laivų, ko kito yra pasakyta: ”šei- kite praplatint "Keleivį.”
••

mui savosios spaudos už sa- metams.
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Lietuviai da miega.
MONTELLO, MASS.
Margumynai.
verstas minias savo intekAMSTERDAM, N. Y.
reikalauja aukų, mes turime
Yra čia ir lietuvių būrelis.
duoti ir turime remti.” Vie "Draugo" korespondentui. mę, tai reikėtų tik pasi Blaivininkų seimas bijosi
Vyčių kuopa nuo Bridgei džiaugti, kad tuomi liekasi
nas iš T. Fondo narių sako:
Turi
jau
susitvėrę
ir
S.L.A.
port
gatvės nori sau namą
I
bedievio.
taip, turime remti, nes dėlto Tūlas tamsos ir prietarų pažabota kunigų sauvalė ir
kuopą, bet tai rodosi ir vis statyti. Aš patarčiau kokį
esame sutverę T. F. skyrių, vergas, pasivadinęs vyturė patįs kunigai apsaugojami Aug. 1 ir 2 dienas, čia bu kas, ką čianykščiai musų lie metą palaukti, tai šv. Jurgio
bet be musų tarimo, be mu liu (daug tinkamesnis jam nuo tokių darbų kaip Smito, vo L.R.K.P.B.S. VI seimas. tuviai visuomeniško galėjo bažnyčia paliks tuščia, gali
sų žinios (t. y. be T. F. sky butų vardas apuokas) kuni Macocho, Siamo ir jų kon- Suvažiavo 27 vyrai ir apie nuveikti.
Tiesa, mažam ma bus pigiai nupirkti.
riaus) negali surengti pra ginio "Draugo” No. 110, fratrų, ką dėl savo ištvirki 10 moterų delegatų. Sei skaitliui esant, nedaug tega Vienas šv. Jurgio parapi
kalbų savo ypatiškai nau blevyzgoja apie atsibuvu mo dasileidžia net šventva mas susidėjo beveik tik iš lima veikti, bet visgi jei jos narys užreiškė, kad ge
dai ir panaudoti musų var sias Amsterdame kun. Moc gystės ir žmogžudysčių. kunigų, klierikų, ir jųjų ga- daugiau butų savo dvasia riausiai butų parapijai pa
tos, girdi, prakalbos ne kaus prakalbas. Kad tam Tečiaus Amsterdame da tos spadinių bei prietelkų. Į šį nubudusių, galima butų pri imti sau už organą "Kelei
KORESPONDENCIJOS dą;
T. Fondo skyriaus naudai gaivalui neviskas gerai gal intekmės iš laisvamanių ne seimą buvo leidžiama tik la sidėti prie musų visuomenės vį.” Pilnai tam pritariu.
buvo surengtos, bet naudai voj, tai aiškiausiai prirodo galima turėti. Jei parapi- bai ištikimi parapijonįs. darbų, kurių tiek daug mu Parapijonįs išmoktų, kaip
NE5VARK, N. J.
kun. Bartuškos ir Dr. Biels faktas, kad jisai daugiausiai jonįs krinka, tai paties jų Man nuėjus ir paklausius sų laukia. Daugiausiai liuo- savo "dukaunus” suvaldyti,
purvais drabsto socialistus
Klerikalų vergai sukilo prieš kio. Kuomet, girdi, jie grį už tas prakalbas, kuomet iš ganytojaus darbai tatai pa klieriko Juškaičio, ar paša są laiką praleidžiama smuk kad jie taip neišnaudotų
liniams galima įeiti, atsakė lėse. Daugiau apsišvietę žmonių, bet šviestų žmones
gamina.
žo iš Europos ir buvo dar
savo išnaudotojus.
tikrujų
Amsterdame
visai
Vyturėlis taip-pat be galima, bet liepė palaukti.
Rugpiučio 6 d. vietinis ku ant laivo, jie siuntė telegra nėra lietuvių socialistų, nes logikos kaltina Amsterda- Nuėjęs pasiklausė vietinių, keli draugai bandė surengti ir butų tikrais žmonių tar
kitaip negali vadinties
nigas apskelbė bažnyčioj, mą kun. Dabužinskui, idant 1913 metais susiorganizavu o laisvamanius, kad jie nie ar nepažįsta kas aš per vie prakalbas, bet kiti apreiškė, nais,
dievo
nes juk ”vox
kad 11 rugpiučio bus prakal tas surengtų jiems tas pra si kuopelė delei didelės be ko nenuveikė. Jei tasai as nas. Tie turbut informavo kad jie patįs moka kalbėti ir populi,tarnais,
vox Dei” (žmonių
bos šv. Jurgio svetainėj. kalbas jų naudai. Dabužin- darbės 1914 metais pakriko, muo nesigėdija šmeižti, tai — ir atėjęs paklausė, kaip be kalbėtojų. Tiesa, jie mo
balsas
yra
Dievo balsas).
skas
nesiklausęs
Taut.
Fon

ka
kalbėt
prie
baro
smuklė

Kalbėsią iš Lietuvos pargrį
ios
nariams
išvažinėjus
Į
ki

mano
vardas,
pasakiau.
“
Ar
gal
stos
prieš
Lietuvos
Sūnų
Klierikas.
skyriaus tarybos, pašau
se ir prie kazirų, bet tik ne
žę "Tautos Fondo’’ pasiunti do
tus miestus.
ir Dukterų draugijos veidą tu esi blaivininkas?" Taip, dirbtuvėse ir ne visuomenės
kė
A.
Staknevičių,
K.
Vaš

niai ir daug ką naujo pasa
Antra, tasai tamsos sutvė ir savo žodžius patvirtins. sakau, esu blaivininkas, bet
kysią. Vėliau pasirodė ir kevičių ir jie tris surengė rimas pasakoja, kad socia Visi Amsterdamo lietuviai nepriklausau prie susivieni klausimuose.
Kas mums rašoma.
Lietuviškų laikraščių į čia
plakatai. Įžanga vyrams tas prakalbas.
listai ir laisvamaniai netekę žino, kad nieks daugiau čia jimo. Klierikas nusistebė pareina “Keleivio" 3 egz.;
Tai
toki
pamokslą
išdrožė
$1.00, moterims 25c. Įplau
pasekėjų turės dumti kur nenuveikė, kad ir dėl nu jęs pasakė: "A, tai tu esi be
Scranton, Pa.—Dievo Apkos to vakaro eisią dėl nu ne kokis bedievis arba socia pipirai auga. Matyt, kad kentėjusių nuo karės sušel- dievis, tai tau vietos čia nė “Laisvės" — 1 egz.; “Kovos” veizdos parapija savo nau
listas, bet uoliausis kunigų
ir "Naujosios Gadynės” po
kentėjusių nuo karės Lietu pasekėjas.
tam "Draugo" koresponden pimo už minėtą L. S. ir D. ra." Ir užtrenkė duris. Bet 1 egz.; "Kataliko" — 2 egz.; dai buvo parengusi 30 ge
voj. Po plakatais pasirašo
Pašaliniai žmonės, kurie tui nuo degtinės akyse draugiją ,o toji draugija jau kas tau,— užkišk velniui “Kardo" — 2 egz.; "Saulės” gužės pokilį, pelno turėjo
Tautos Fondo skyrius.
$300. Birželio 12 d. turėjo
tas diskusijas girdėjo, bara- margsta ir galvoje viskas tik turbut liuosa nuo klebo skylę, tai jis per plyšį, taip
1 egz.
Atėjo prakalbų diena, ! si ant kunigų ir vadina juos augštyn kojom verčiasi, ki no ir p. Vyturėlio diktatū ir dabar, nors ir kažin-kaip — Kiti
lietuviai skaito save išvažiavimą. Gryno pelno
traukiu ir aš pasižiūrėti apgavikais, žmonių skriau taip turėtų suprasti, jog gy ros.
slaptai, o "bedievis" žiūrėk lenkais ir lenkiškus laikraš ta pramoga atnešė $650.
kaip tos prakalbos pavyks. dikais ir kitokiais panašiais venimas su kiekviena die Vyturėlis kun. Mockų va ir klausosi kur kamputyje. čius skaito, bet dauguma jo Liepos 30 d. turėjo vėl savo
Žmonių pilna gatvė, visi ap vardais.
na vis daugiau ir daugiau dina velnių pardaviku. Nie Paaiškėjo iš raporto, kad kių Mkraščių neskaito ir pokilį, kuris davė pelno 100
stoję apie svetainę ir ko tai Šitas kunigų darbas davė' žmonijai žinios teikia, jog kas Amsterdamo lietuvių iš viso blaivininkų susivieniji miegu, sau saldžiu nežinės dol. Taigi tos trįs pramo
nerimauja. Aš maniau, kad gerą lekciją Nevvarko lietu-Į kiekviens žmogus, išskyrus kun. Mockaus velnio nenu mo ižde yra 716 dol. su cen miegu.
Depue žinąs. gos davė pelno $1,050 doL
žmonių pilna svetainė, kad Iviams, ir tegul ji būna lek tą rūšį, prie kurios Driskai- sipirko, nes tie kunigijos iš- tais, iš tų skiriama buvo 289
Dabar vėl rengia pikniką,
tie, kurie stovi gatvėj, jau cija visiems Amerikos lie tvt reikia Vyturėli, vis mislinti prietarai negali dol. (skaitlinės centų bei na
kuris
įvyks Labor Day die
CHICAGO, ILL.
daugiau
ir
daugiau
teisvbės
netelpa. Prieinu prie sve tuviams.
būt
nė
perkami,
nei
parduo

noj.
rių nepamenu, užsirašinėt
Mainos Sūnūs.
Apsnūdimas.
natiria. o todėl jo tikėjimas dami, išskiriant pačius Ro reikėjo vengti, nes butų iš
tainės durų — svetainė visai
Parapija puikiai gyvuoja.
i
visokius
baubus
—
velnius
tuščia, tiktai apie pusė tuzi
mos
kunigus,
kurie
parduo

Kas
atsitiko
su
"Chicagos
varę)
"Tautos
Ryto"
fondui.
KENOSHA, WIS.
Užėmus klebono vietą kuni
ir dievus, raganas ir aitva
no moterų, vyro nė vieno, iš
gui Petrošiui,
parapijos
Apvaikščioja karės sukak rus nykste nyksta. Tai ne-i da dievus. Jeigu pas juos Narių susivienijimas turi Draugijų Sąjunga"?
skiriant komitetą ir kalbė i
dievai
gali
būt
parduodami,
Sąjungos
daiktai,
kurie
netoli
1,000,
bet
daug
iš
jų
tvarkoj
padaryta
tūlos
per
tuves.
tojus.
atmainoma gamtos tiesa, tai gal būt jie gali parduot yra nepasimokėjusių mokes randasi pas tūlą ypatą, jei mainos: išrinkta naujas ko
Liepos 30 d. Kenoshos Su
Tėmiju, ką sako susirin vienytų Draugijų rūpesčiu verčianti viską keistis ir to- ir poną velnią. Bet laisva ties ir abelnai kuopos nu gu nebus atsiimti, ta ypata mitetas, kurio pirmininku
kusi publika prie svetainės. čia buvo surengtas "paminė buh’ntis. kas tik vra sveiku maniai i tokius nesamus su puolę. Įplaukų "Tautos Ry žadanti parduoti.
yra dabar M. Kriščiūnas,
Publika organzuojasi, kad jimas dviejų metų karės.' ir besivystančiu. Taigi prie tvėrimus netiki, nesamų to" fondan per praeitus me Tėvynės Mylėtojų Draugi kasierius tas pats — Pr. Pilneiti vidun ir nemokėti do Rvtmetvj šv. Petro bažnv- tarų, melo ir tamsos apaš daiktų niekam ir parduot tus, aukomis ir už prenume ja No. 1 likosi analfabetų čiauskas.
lerio; taipgi girdėtis visokių čioje dėlto atsibuvo mišios talu pasekėjai neišvengtinai negali, o už posmertini gy ratą, įplaukė $513 dolerių su (nemokančių skaityt) drau Senasis Dievo Apv. para
užmetimų ir burnojimų ant už žuvusiųjų dūšias, paskui turi mažėti ir nykti, o ne venimą pinigų nuo nieko centais (kunigų biznis eina gija. Mat ponai smuklinin pijos klebonas, kun. Micke
pasiuntinių; vieni sako: pamokslas ir aukų rinkimas. laisvamaniu ir socialistu, neima, kaip daro "dvasiški prastai). Skaitytojų turi kai paėmę draugijos valdy vičius dabar važinėja po
kuriuos mokslas pagimdė ir musų tėveliai.” Tiesa, kun. apie 600. Bet pastaruoju bą savo rankosna pasirūpi
“Turbut jie 'šiušus’ nuplėšė Surinkta aukų $83.07.
Ameriką, tverdamas nau
Mockus išrodė kunigų me laiku "Tautos Rytas" jau no atpratinti narius nuo jas
ir už tuos dolerius nori ki Po piet tos pačios bažny apšvieta daugina.
lietuviškas, liuosas nuo
tus nusipirkti,” antri sako: čios svetainėje buvo prakal Ne jūsų spėkoj šviesą lus ir apgavystes; išparodė nebeišėjo — subankrutijo, skaitymo. Net ir draugijos Romos t rusto parapijas“Kuomet jie važiavo Lietu bos. Kalbėjo kun. Kulikau sulaikyti, kaip ne jūsų ran prietarų niekingumą; išvai bet dar turi viltį, kad susti organą atemtė. "Keleivis” Nauju savo klebonu musų
von, mes visos dienos uždar skas, K. Balutis ir A. Striku- ka tekančią upę gal sustab kė iš žmonių vaidentuvės prins ir vėl išleidinės.
per daugel metų nešė mums parapija labai patenkinta^
kunigų sutvertus baubus—
dyti.
bi aukavom ir jie žadėjo lis — visi iš Chicagos.
šviesą, bet dabar musų biz
velnius ir dievus, vadinas Blaiv. Susiv. dvasiško va nieriai atėmė iš draugijos nes gavo mandagų ir gerą
viską pasakyti apie Lietuvą,
Į
besąžiningus
šmeižimus,
Pirmutinis p. A. Strikuraportas (kun. Sauru- narių ir tatai. Paliko tam žmogų.
c šiandien jie dolerio nori. lis aiškiai apipiešęs šiandie kokius tasai sutvėrimas me -ugriovė tą kunigų mokslą, dovo
Karabelnikas.
saičio): "varde blaivininkų
Mat ką padaro kunigai ir ninę Europos karę — ragino ta ant kun. Mockaus ir mo pastatytą ant tikėjimo į vel atlaikiau 3 prakalbas ir vie sa ir tuštuma. Visai neįstaprie ko jie priveda; už mu žmones šviestis, ant galo kslo pasekėiu. nė^a reikale nius pamatų. Tokiu budu ną misiją Montelloje (ir ta bu, kad ir apsnūdimas atse Myna los Condores, Consų suaukautus pinigus jie moterims pasakė, kokią nau nei atsakinėti. Tie šmeiži atėmė gal ir Vyturėliui vel pati nenusisekė, nes turėjo kė paskui.
coran, Argentina.— Čia ge
važinėjo, išlaidas darė ir da dą jos pasauliui neša gimdy mai aiškiausiai prirodo i ką nią. iš kurio kunigai taip pabėgti nuo altoriaus jau
ležinės rudos kasyklose dir
Biznierių siekiai.
bar, kad pasakyti, ką jie damos daug vaikų. Kun. Ku žmogų išauklėja bažnyčia. uuikų biznį sau daro. Ne nuomenės klausimais užNaikindami ar stabdyda ba 400 darbininkų, tarpe tų
matė, jie nori net dolerio." likauskas kalbėjo vien apie Juk katalikui baisiausia bus velnio, nereiks ir die spirtas).
lietuvių randasi 50. Darbas
Blaivininkų iš
Kiti spiauna ir eina sau; ki Lietuvą, jos praeitį ir da nuodėmė nėra nuodėme, jei vo, o nesant nei to, nei kito, pažinties raportą gavau tik mi tą šviesą, kuri veda žmo kasyklose labai gerai eina,
ti sako, geriau pragersiu, bartį, o trečias gi ypač pa gu piktas darbas daromas nutukę "tėveliai” turėtų eit nuo vieno klebono, daugiau nes prie susipratimo, mūsiš mat. karė reikalauja daug
negu kunigams i kišenių gyrė kenošiečius, kad vei vra ne taip kaip jis tikin sau duoną pelnyti sunkiu nežinau." Čia kun. Jakaitis kiai biznieriai: smuklinin geležies. Bet beskubinant
duosiu, da kiti piktinas, kad kia visi išvien, neišskiriant čiam žmogui. Bet rimtais teisingu darbu. Tai kaiugi paaiškino, kad "čia tai svar kai, batų valytojai, dantų plėšt geležį iš žemės atsitin
kunigai už perdaug kvailus net ir LSS. kuopos. Pasakė, argumentais veltui butų nepykti ant tų baisių bedie bus klausimas, bet kada tie šveitikai ir kitokie tiems pa ka labai daug ir nelaimių;
juos laiko, perdaug nori pa kad aukas rinkti taip kaip kalbėties su tokiu kaip "Vv- vių, kurie atima taip pui visi blaivininkai yra tikrais našus dvasios ubagai, tur beveik nėra to mėnesio, kad
sipinigauti. Prie tos revo dabar yra negera, kad rei turėlis” asmeniu. Jeigu jis kų dykaduonišką gyveni Rymo katalikais ir mes juos but, kad lengviau galima bu nežūtų ar sužeistais neliktų
tų varyt mulkinamuosius
liucijos matau prisideda ir kėtų uždėti specialius mo Daiiegtu sveikai mislvt ir mą.
darbininkų.
laikome
labai
arti
prie
savęs,
daugiau Tautos Fondo sky kesčius ant kiekvieno nario. turėtų bent krislą sąžinės ir Taip. Šmeižimais maža ir jie musų klauso, tai aš žmones i biznierių žardį, su
Birželio 28 d. likosi už
riaus narių. Nesuprantu, Tarnais buvo deklamacijų doros pajautimų, neišdris- ką laimėsite tamsos ir prie manau, kad jie visi ir atliko manė "leisti dienraštį.”
muštas Juozapas Gnėžas, 30
Ar tas jų sumanymas liks metų lietuvis. Akmuo nu
kame dalykas: Tautos Fon ir parapijos choras sudaina- fu tain bjauriai, o kartu ir tarų apgynėjai. Savo me išpažinti." Čia kun. Jakai
do skyriaus surengtos pra- vo nora daineiiv.
kvailai šmeižti prakilniau lais tik patįs sau blogą da tis padarė tokią mimiką, tik muilo burbulu, kuris kritęs taip nelaimingąjį su
rote, nes žmones apsaugot
kalbos, o to skyriaus nariai Turėjo būt sulošta ir tea sius žmones.
kad galima buvo suprasti, truks ir pragaiš be jokių pa trynė, kad reikėjo sutrintą
nuo
teisybės
patyrimo
nega

priešingi ir net kalba ame tras. bet dėl dideliu karščiu
Iš tų visu Vyturėlio ne- lit ir veltui jūsų pastangos. iog jie tas savo aveles lai sekmių, ar bus inkunytas to jį apsiūt į maišus, kad nie
kiu budu, kad panaikinus kas nematytų. Mat bijota,
Alicijos pašaukimą. Tėmiiu atidįta kitam kartįj.
apvkantos žodžių tik viena
ko
tikrais
proto
avinais.
Katalikas.
visus tautininkų sąvaitraškas bus toliau. Žmonės išsi
čia surinkta $23.29. tegalima padaryt išvedimą,
Tai čia aiškus dalykas, ko čius, susispiest visiems de kad darbininkai nenusigąs
skirsto. vienas-kitas Įneina UžAukų
Įžangos tikietus Įplaukė būtent baime, kad pamatai
dėl kunigai nenori leisti "be mokratams ir renegatam tų ir nepamestų darbo.
MONTELLO, MASS.
vidun. Išviso sueina 9 vyrai $25.85.
žmonių mulkinimui jam iš
Kadangi neatrasta jokių
Už
ice-cream
—
$8.50.
su visu komitetu ir apie po Viso labo $140.72. Lėšų bu po kojų smunka. Kun. Mo Klerikalai apsė D.M.D. dievių" Į seimą, nes bijo, kad prie vieno dienraščio ir da popierų, kurios liudytų apie
neišneštų į aikštę jųjų biz kiek savo pozicijoje pasilai
ra tuzinų moterų.
Draugiją.
velionio paeiti, tai nežinia
tą išviso $43.12, nukentėju ckaus pasakyta žmonėms
nio bankruto, o jie dar vis
Prakalbos prasidėjo ypa- siems nuo karė liko $97.60. teisybė daugiau baisi vietos Čia keli metai atgal. Tė nesiliauja šatfkę, kad jųjų kyti — tai visgi da kol-kas apie jo gimines. Užmuštojo
tiškom diskusijom; prakal Vardu suvienytųjų drau klebonui,
negu "Vyturė vynės Mylėtojų Draugijos biznis dar auga, čia jau be klausimas. Viena tik aišku, Juozo Gnėžo giminės galėtų
kad musų "biznieriai” smun gauti už velionio gyvastį
bų rengėjai užpuola Tautos gini tariu kalbėtojams ir liui” Jau ir be to bažnyti kuopa buvo pakrikus, bet veik visai iširęs.
ka ir griebiasi "paskutinės 4,000 pesų.
Fondo skyriaus tuos narius, aukavusiems širdingą ačiū. nių draugijų delegatai 1914 dabar sandariečiai su kuni
Mar-nas.
J. VVebber. pagalbos” pabūklo.
kurie boikotavo prakalbas.
metais
buvo
pasiųsti
ištirti
Kaz. Brazevičius.
gais ją atgaivino. 4 d. rug
T. Fondo nariai klausia ren
Mat ponui Tananevicz’ui Orkney, Iowa.— 5 d. rug
parapijos skolų priežastis. piučio bažnyčios skiepe Įvy
DE
PUE,
ILL.
gėjų, kas jus Įgaliojo rengti
su
dienraščiu susmukus, da piučio pasimirė čionai Vin
Antra,
tie
delegatai
buvo
NORWOOD, MASS.
ko mitingas (dalyvavo apie
tas prakalbas T. F. skyriaus Katalikai už kun. Mockų. nuvažiavę ir pas poną vys 10 narių — didžiuma jų kle
bar
mašinos stovi — rūdija, cas Šaltanavičius, 63 metų
Darbai.
vardu, nes girdi T. F. sky
kupą i Albanv, N. Y., kad rikalai, tat nelaiko susirin Šiuomi tarpu darbai čia taigi ir liepia p. Chmeliaus- amžiaus, palikdamas mote
rius niekuomet apie pana Abejoju, kad kas tikėtų, iiems leistų parapijos rei kimų Liet. Taut. name).
kui gelbėti tas mašinas nuo rį, keturias jau ištekėjusias
gerai eina. Iš kitur pribu bedarbės.
šias prakalbas nėra tarės — iogei katalikai galėtų užtar kalus vesti. Ir vvskupas
Šita sumanymo dukteris, vieną da neištekė
darbas nesunku dienraštį leisti
net ir to skyriaus valdyba ti kun. Mockų. O vienok Thomas Burke pasiliuosavo Nėra Įstabu, kad T. M. D. vusiems
priežastis jusią ir keturis sūnūs, iš ku
gauti. Šiemet vietinė kom
ne visa žino. Vienas iš ren taip yra.
nuo parapijos reikalavimų išleidinėja kunigiškas kny panija (geležies dirbtuvėse) bus bene pirmutinė, o sekan rių jauniausias 10 metų am
gėjų A. Staknevičius (gar ! Rugpiučio 7 D. L. K. Kei- savo mirčia, kas gal musų gas. Taip jau yra suorga pakėlė darbininkams algą 10 čios tai tos, kurias minėjau. žiaus.
siojo Stak. brolis) išsitrau i stučio draugijos susirinki- klebonui buvo neišpasakytai nizuota Liet. Darbininkų Li nuošimčių, bet darbininkai Tečiaus patiems sau leisti
Velionis Amerikoj išgyve
kia plakatą ir ginčija: kur ime nutarta paaukauti $5.00 laimingu atsitikimu, nes vy teratūros Draugijos kuopa
visgi
neapsimoka,,
o
toks
no
40 metų. 27 metus išgy
Ir progresy- visgi nelabai darbu paten bendras dienraštis musų
gi čia yra, girdi, Tautos Fon Waterburio
Laisvamanių skupui nepadarius padavar iš 22 narių.
veno
Scranton, Pa., kur dir
do skyriaus vardas? Per 4-tai kuopai kun. Mockaus dijimų jis kaip buvo, taip viškiems žmonėms verčiau kinti, nes .darbas labai sun tautininkų dvasiško bankru- bo mainose. Vėliaus užsi
skaito plakatą sekančiai: bylai vesti, kuris buk tai ir liko patvaldžiu viešpačiu priklausyti į L.D.L.D. kuo kus: reikia dirbti dideliame to visviena neprašalins.
dėjo saliuną, bet po 3 metų
karštyje daugiausiai po 12
"Surinktieji pinigai skiria Įžeidęs "poną Dievą.” Bet parapijoj.
Tečiaus nema pą, tik lėšuoja 75c. į metus valandų
LSS. 4-ta kuopa darbuojasi. pametė tą biznį ir vėl dirbo
į dieną.
mi šelpimui nukentėjusių netiek svarbi ta menka au žas jau būrys jo avelių pa ir gerų knygų bus galima
kasyklose. Atvykęs į Ork
Pastaruoju laiku į čia pri Lietuvių socialistų sąjun ney miestą, čia ir užbaigė
nuo karės Lietuvoje per ka. kiek tas, kad sumanymą bėgo nuo io ir šiandien tie gauti.
Tautos Fondą.” Pašaliniai aukauti padavė katalikas, ir žmonės liko žmonėmis, ne I 31 liepos buvo blaivinikų važiavo daug graikų. Tie gos 4-ta kuopa dėl priešrin savo gyvenimą.
žmonės sukĮla: ”Ar tamista da ne bile-koks, bet šv. Jur reikalaujančiais "tėvelio” I suvažiavimas. Laikė mišias žmonės labai tamsus ir ver kiminės agitacijos paskyrė Velionis paėjo iš Vilniaus
kvailas, ar mus už kvailus gio parapijos sekretorius ir globos.
Gal tas Vyturėlis dėl blaivininkų. Tik mišios giškai nuolankus bosams. $50.00 ir išrinko tuo reikalu gub., iš Punios miesto. Tu
laikote, kur-gi čia yra pažy šv. Kazimiero, taiu-pat ka ir už tai kaltina socialistus nebuvo blaivos; kaip visuo Žinoma, fabrikantams tokie komisiją, kuri užsiims ren rėjo 4 brolius Amerikoj.
mėta ’per tautos fondą’?” talikiškos draugijos pirmi ir laisvamanius? Jeigu iš- met kunigai maukia vyną vergai kaip tik ir reikalin gimu prakalbu bei tinkamos
Palaidotas 9 d. rugpiučio
Stak. neturėdamas ka sakv- ninkas. Smagu, kad ir kata tikruju laisvamaniai ir so- : prie altoriaus taip ir dabar gi, nes jie atima kitiems dar literatūros skleidimu. Kosu
bažnytinėmis ceremoni
ti. užreiškia: "Kam čia gal likai pradeda suprasti žo cialistai darytų Į sufanati da”ė: na ar ne keisti iš jų bininkams galę reikalauti misijon ineina: M. Petraus
kokių-nors darbo sąlygų pa kas. M. šilkaitis ir Baltušis. jomis ir muzika.
voj. kas tas prakalbas ir ko džio laisvę ir branginti ją. zuotas, išnaudoiamas ir ak-j blaivininkai?
Antanas Urbonas.
Jau laikas darbas pradėti.
Lukšių Juozas. lais kunigijos Įrankiais pa
Nedavatka. gerinimo.
kis skyrius surengė? Jeigu
us 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
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir
ii negudrių žmonių pinigų vitniimas.
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K E L KIVIS

Noksiąs ir Išradimai

Bažnyčia ir darbininku Vokiečių valdžios pranešimas apie lietuvius.
Reikalai.
Šiomis dienois aš gavau savo 6 metų sunumi Simo-

per Washingtoną vokiečių nu. Ji randasi gana gerose
giau, kaip paprastas akmuo, Jieškanti liuosvbės zmo- valdžios pranešimą apie kai-; aplinkybėse, nes ją šelpia jos
gaus mintis visados ir visa kuriuos lietuvius, pasiliku- tėvai.
tik spirtas perkūno.
1794 metais vokiečių mok dos susidurdavo su tikybi i sius arba gyvenusius Lietu- ■ Kaspar, Jurgis r Kazi
slininkas Chladni suvedė i niais prietarais ir tikybinė- voje, kurių giminės Ameri- mieras. Imperatoriška už
Naujam šalies muzėjaus krūvą visų tuomet žinomų mis organizacijomis, kaipo koje
• ■ mane
mane jieškojo
j ieškojo.. sienio ministerija sužinojo,
j*!
1
”
!?.žinom
syk
gavau
sekančių
rūme \Vashingtone išstatyta meteorų aprašymus, at
kad Jurgis yra rusų kariupuikus meteorų rinkinys. kreipdamas mokslo žmonių gresui. Bažnyčia visados informacijų:
menėj, o jo 8 metų sūnūs gy
Jų čia yra įvairiausio didu domą i tai, kad tūli grynai buvo žmonių pirmyneigos Kaulius, Stanislava. Im- vena
Macuiciuose, prie
mo, pradedant nuo nedidelio geležiniai meteorai be jo trukdvtoja. • i
ji. •.ii peratoriška
ai vi iena užsienio
UZ.O1VH1V nmiiominis- Gargdų, su savo motina ir
Kas tiktai bandė plėtoti lel.ra sužinojo kad Stanis. visi sveiki.
akmenėlio iki milžiniško kios abejonės nupuolė ant
meteoro, panašaus į didelę žemės iš erdvės. Ypač jis naują minti, naujas idėjas, hava vra nežinoma Žeberiuo- Vaišnoras, Juozas. Impe
bupodraug pranešta, ratoriška užsienio ministeri
krūvą uolos, o taipgi daug kreipė domą i pagarsėjusį tam visados is sakyklos
Kamcri
iioš1
piancou**,
dirbtinių pavyzdžių, paro Pallaso geležies gabalą, ku
tvarkos
ir'
k
.
a
d
Anastazija
Kaulius,
ku- ja gavo žinių, kad Juozapas
dančių tokius milžiniškus rį vienas kazokas rado Sibi koti da naujos tvarkos ir rios vyras yra Amerikoj, gy yra nežinomas Gomontlaumeteorus, kaip Bacubirito ro kalnuose netoli Krasno laimės, kuomet čia esame vena ten su dviem dukrelėm, kvje, bet kad Adomas Vaiš
meteoras, kuris apskaito jarsko. Chladni tvirtino, svečiai, kurie vakar čia atė 3 ir 4 metų amžiaus. Ji pati noras yra tenai. Barbora
mas į 25 tonus ir vis dar te kad toks geležies gabalas ga jom. o rytoj išeisim? Visas ■apdirba savo mažiukę ukelę , Skiriutienė, po tėvų Vaišno
beguli Meksikoj toj pačioj lėjo susiformuoti vien tik musų gyvenimas, visa atei- Vėberiuose, prie Rietavo: ir raitė, jieškotojo moteris ir
vietoj, kur jis nupuilė.
po ugnies Įtekme, tečiaus jis 1 lis bus po mirties kitam pa i ji ir jos vaikeliai yra sveiki. •' ios du vaikučiu, vra sveiki
šalies muzėjus išleido negalėjo susiformuoti tenai, saulyje ir tik apie tai žmo
Kasparavičius, Vaclavas. ir siunčia labų dienų.
rankvedį ir katalogą su ap kur buvo atrastas, ir kad to gus privalo rūpintis."
Imperatoriška užsienio mi
Naprosevicz. Stefanija,
rašymais esančiųjų tame negalėjo padaryti žmogus, Tokiomis svajonėmis apie nisterija praneša, kad Vac i Bronislava ir Konstantinas.
muzėjuje meteorų. D-ras nė žaibas, nė koks nors prie- "gyvenimą po mirties." apie lovas gyvena su savo broliu Imperatoriška užsienio mi
George P. Merill, vyriausis puolamas gaisras. Todėl jis "laimę kitam pasaulyje" nuo Antanu, su motina ir su se- nisterija praneša, kad ji ga
geologijos skyriaus užžiurė- turėjo atlėkti tenai ištolo, amžių buvo migdoma žmo sere Anelija ant savo tėvo vo žinių, kad viršminėtieji
tojas tarp kitako tenai ra-. bet kadangi visoj apielinkėj gaus dvasia ir stapdoma ge ūkės. Tamošbudyje. Vaclo žmonės yra sveiki. Moteris
' tenai-------nėra vulkanų, kurie riausios pastangos tobulin vas buvo sužeistas ir todėl ■ užlaiko save ir savo tris vaišo:
_____ —
Nors, kaip manoma, me- mėtytų geležį. Chladni ai§- ti ir gerinti šį pasaulį.
likosi atleistas iš rusų ka • kučius, apdirbdama savo
teorai krinta ant žemės nuo kino, kad šitas radinys tu Todėl visai naturališkas riumenės. bet dabar jis yra ūkę Ziveliškiuose, netoli Ra
nepamenamų laikų, tečiaus rėjo nukristi iš oro. Tais dalykas, kad kiekvienas i geroj sveikatoj ir gerose ap seinių. Ji butų labai dėkin
ga už pinigišką pagalbą.
gana ilgai ir paprasti žmo pačiais metais Italijoj mete sveikas judėjimas, turintis linkybėse.
savo
tikslu
tikrą
labą,
pra

orais
lijo,
sekančiais
metais
Vaidelis,
Adelė.
Vokie

Vincento
Naprosevičiaus
nės ir mokslininkai nenorė
dėjo
reguliuoti
šį
gyvenimą
čių policija iš Mariampolės motina mirė pereito sausio
jo tikėti, kad akmenis galė Anglijoj nupuolė iš gryno
tų kristi iš erdvės. Šitas dangaus 56 svarų akmuo be taip, kaip kad to uždebesi- praneša, kad ji. Adelė, toj mėnesyje.
Pjaulokas, Stanislovas.
skepticizmas (netikėjimas) veik prie pat darbininko ko nio gyvenimo visai nebūtų. vietoj nežinoma, ir greičiau
I
Ir savaimi turėjo susidėti sia gali būti, kad ji yra pa Imperatoriška užsienio mi
jų,
kuomet
1798
metais
In

buvo
taip
didelis,
kad
surin

— Pasakyk, Maike, ką ga-Į — Kodėl gi tau taip noriatsakymas, kad žmonės ne
nisterija sužinojo, kad Sta
zietos rašo apie vainą?
Įsi laisvos Lietuvos, tėve? kti muzėjuose meteorai bu dijoj. Krachuto apielinkėj gali kentėti dabartinės be bėgusi Rusijos gilumom
— Rašo, kad mušasi.
j Juk tau ir Amerikoj gerai. vo laikomi kur-nors paslėp nupuolė da daugiau tokių tvarkės ant žemės vien dėl Senkus, Karolius, ir jo nislovas gyvena gerose ap
akmenų.
moteris Jieva.
Vokiečių linkybėse . Vaitelyje, prie
— Kad mušasi, tai aš ir į — Koks čia gerumas, vai- ti arba pridengti, nes globė
tuščių
prižadėjimų
laimės
policija iš Mariampolės nra- Gardų, ir yra sveikas.
3,000 meteorų lietus.
be tavęs žinau, ale tu maniją svetimam kontre. Nė tu jai bijojo, kad visuomenė
kur ten niekam nežinomam /'eša. kad Karolius ir Jieva Montvila, Jonas, Vytautas,
nepradėtų
iš
jų
juoktis.
Visų šitų faktų mokslo "kitam pasaulyje."
pasakyk, katras katrą su- j čia susikalbėt gali kaip reiYra
keliatas
seniau
užra

žmonės nelabai paisė, bet Tokiu budu tarp bažny Senkai gyveno pirmiau ant Keistutis ir Mamie. Vokie
nrus, o tai busi vyras.
nė pavalgyt žmoniškai
>■ Perren (Ponų) gatvės po • čių policija iš Mariampalės
o, tėve, tuo tarpu da nedali. Kad ir poniškai tie šytų atsitikimų, kur žmonės, laimei 1803 metais, balan čios ir pažangaus žmonių
*4 No. 27, Mariampolėj. bet pa- praneša, kad jų Mariampopuolantį meteorą at džio mėnesyje. L'Aigle apie judėjimo turėjo pasidaryti
nkkas negali pasakyti.
valgiai pas amerikonus iš pamatę
’ ■ skv.i pabėgo į gilumą Rusi- lėj nėra, ir kad jie yra neži
— O aš misliu, vaike, kad. rodo, aie kaip tik pavalgai, rado : tokiuose atsitikimuo linkėje. netoli Paryžiaus, didelė spraga. Todėl labai i ios. kai’' tik pasirodė vokie nomi Mariampolės gyvento
rv kidžermaną nuvajavos. tuojaus ir gauni gumbą. O se jie skaitydavo tai šventu nupuolė daugiau kaip 3.000 klysta tie. kurie mano, kad čių kariv.menė. Dabartinis jams. Manoma, kad jie pa
Francuzų darbininkų judėjimas, ypač
— Gali būt visaip, tėve. daktarai čia irgi velnias ži apsireiškimu ir nupuolusį akmenų iš oro.
akmenį
garbindavo
kaip
ko

Mokslų
Akademija
šitą at socialistų propaganda daug jų padėjimas visai nežino bėgo į Rusiją.
— Na, o kaip tu mislini, no koki mokslą išėję: nueik
mas.
Daugelis Amerikos lietu
Maike, kada ši ..a vaina pasi su liga, tai vietoj duoti lie- kį dievą. Taip ve akmuo, sitikimą gerai ištyrė ir to geriau sektųsi, jeigu neko
Bergelis. moteris ir 6 vai vių. kurie prisiuntė man panupuolęs Frigijoj, Mažoje
baigs?
karstų, lieps tau vėją ryt, Azijoje, 200 metų prieš Kri tyrinėjimo raportas syki voti su klerikalizmu. Netik kai. Imperatoriška užsienio jieškojimus savo giminių,
— Tikrai ir to niekas ne kurį jie vadina f rėš ėr. Jau staus gimimą, buvo garbina ant visados padarė galą vi socializmas, bet visas pro ministerija gavo žinią, kuri klausia, kada jie gaus žinią.
žino, bet man rodos, kad septinti metai, kaip gumbą mas kaipo dievų ir gamtos soms abejonėms kaslink gresas, riša pažanga turėtų užtikrina, kad ji, Berta ir Atsakyti kiekvienam labai
puolimo iš erdvės meteorų. sustoti ir užmigti, jeigu pa
daugiau kaip metai ji jau turiu, o vis negaliu išsigy- motina Kibelė.
gyvena šviekšnoj sunku. Bet kaip greit vo
Pripažinta, kad meteorai ti darytų su bažnyčiomis san vaikučiai,
nesitęs. Sąjungininkai ma dyt. Lietuvoj nuo tokios li
ir
visi
yra
sveiki, vienok ga kiečių valdžia sužinos, pra
taiką.
tomai susitarė mušti teu gos kiekviena boba žino žo Kitas didelis akmuo, ku krai iš erdvės puola.
na sunkiose aplinkybėse. neš VVashingtono valdžiai,
Tiesa, mes pripažįstam Pinigišką pagalba reikalin o ši suteiks man žinią, aš
tonus ant syk visuose fron lių. O nueisi tenai pas bur ris nupuolė 7-tam amžiuje, Meteorai puola paprastai
tuose, kad tuo budu neleisti tininką, tai tau ir velnią iš iki šiai dienai *vra laikomas su dideliu užimu ir trenks ; kiekvienam žmogui sąžinės ga.
tuojaus pranešiu apie tai vie
Jiems niekur sutraukt savo varys. Arba paimk Lietu šventam arabų mieste Mek- mu, kuris aprašomas visaip: laisvę ir ar jis tiki į Dievą Stanaitis. Jurgis ir jo mo šai. Iš Rusijos taipgi laukiu
įmūrytas Karabos baž kaip šaudymas iš karabinų, ar į Velnią, mus tas neapei
kariumenės. Jie matomai vos felčeri: koks tai moky koje.
teris Jozefina. Imperatoriš senai žinių nuo Tatjanos ko
pasiryžo tokiu budu išvaly tas žmogus! Jis tau nelieps nyčios kertėj ir garbinamas* kaip kanuolių baubimas ir na. Bet mus negali neaper- ka užsienio ministerija suži miteto ir nuo Amerikos am
švenčiausis pamink- kaip griaustinis. Jei puo ti, kuomet bažnyčia pada
ti vokiečius iš save žemių, o oru gydytis, ale ima tuojaus • kaipo
/
nojo, kad Jurgis yra Rusi basadoriaus. kurio pagelbos
limas pasitaiko nakties lai vus kapitalui ranką sudaro joj kareiviu, o jo moteris Jo žmonių suradimui šaukiaus.
jei bus galima, tai ir Vokie ir gydo. Kaip pastato bent? *
tijon įsiveržti. Jeigu jiems dvidešimts bankų ant pilvo, į Didelis geležies meteoras, ku, tai jis nušviečia visą Į stipriausi frontą prieš dar zefina, po tėvų Stalmokiutė,
J. F. Bagočius.
tas pasiseks, Vokietija bus nutraukia bent pusę gor- pramintas Casas Grandės apielinkę ir meteoro kelias bininkų judėjimą. Kas no- gyvena Vladislavove. ant 255 Broadway,
priversta taikytis. Šiaip ar čiaus kraujo, tai ligą kaip vardu ( taip vadinasi Meksi išrodo kaip ilga ugnies sruo , ri kovoti su kapitalu, tas no- Bažnytinės gatvės No. 8. su
So. Boston. Mass.
taip, aš nemanau, kad karė ranka atima. Tai tik valuk koje vieta, kur šitas meteo ga. Tas paeina nuo labai roms-nenoroms turi vesti
galėtų ilgiau kaip metus sveikatos Lietuva taip aug- ras nupuolė. Red.), kuris greito puolimo per orą, nuo kovą ir prieš jo sąjunginin
Vokietijos S.-D. Partijos Suvažiavimas.
trauktis, nes silpnesnės val štai stovi, o kurgi kiti geru sveria apie 3,000 svarų ir ko pasidaro tokia kaitra, kus.
stybės negalės ilgiau išlai mai! Nuvažiuosi tenai ant ■ dabar randasi Washingtono kad paviršius meteoro pra-l Pagalios, kas yra pati ti
jomarko. tai išsigėręs su i muzėjaus rinkinyje, buvo deda tirpti ir net užsidega kyba?
kyti.
Šveicarijon pranešama, keijos poziciją kaslink tai
atrastas senovės Meksikos ir pasidaro plona, tamsi, Į
Anie tai yra visokių nuo
— O kaip tu mislini, Mai draugais gali dainuot vidu i griuvėsiuose apvilktas mu- stiklą panaši pluta, kuri vi monių.
kad
Vokietijos socialdemo kos ir jos išlygų. Rezoliuci
ke, apie Lietuvą: ar ji pasi-Į ry rinkos, kad tau net ger į mijos drabužiais, kas taipgi suomet randama ant nupuo i Kunigai, kuriems tikyba kratų partijos konferenci joje protestuojama prieš at
-——— -----<
liks po ruskiu, ar po džer- klė plyštų, ir niekas tau nie liudija, jog praistoriški Me lusių akmeninių meteorų. yra
amatu, taip kaip batsiu joje maisto ir taikos klausi žagareivių partijos reikala
ko nesakys. O čia to nega
manu?
mų reikalais priimta sekan vimus, kad butų prie Vokie
li. Aną vakarą pareidamas ksikos gyventojai laikė jį Tečiaus per greitą puolimą viui siuvimas batų, lenkia čios
tijos prijungtos vokiečių
rezoliucijos:— Man rodos, tėve, kad iš saliuno apie 11 valandą daugiau negu paprastu dai- karštis nespėja perimti visą žmones prie tikėjimo ne dėl
Lietuva nebus nė po vienu, vakare
”Vokietjios socialdemo karėj užkariautos žemės.
meteorą kiaurai ir veik vi Į tų žmonių, bet dėl savo ypaužtraukėm su kurnu | ktu.
nė po kitu. Iš jos greičiau Vabalninku himną, tik žiū Iš seniausia žinomų mete suomet jie nupuola ant že j tiško labo, dėl biznio.
kratų partijos Pildantysis Socialdemokratai nurodo,
sia bus padaryta neprigul- rim, jau ir atsirita policijos orų vienas yra laikomas El- mės šalti, arba tik truputi Mokyti žmonės, galvočiai, Komitetas protestuoja prieš kad tokia aneksija tik pailminga valstybė.
kuriais šitam klausime ga branginimą maisto dalykų, ' gintų karę, dėlto jie priešivežimas. Kaip visą šitą ap- bogene, Čekijoj, o kitas En- užkaitę.
— Matai, vaike, tai ris mislini, vaike, tai musų Lie | sisheime. Alzacijoj; pirmasis Nuo umaus užkaitimo ir lėtume remties tikybos reik drabužių ir kuro, reikalau i naši užgriebimui svetimų
ačiū Gabrio informacijos tuva yra aukso obuolys. To j susideda iš geležies, pastara- i didelio oro spaudimo mete šmę aiškina labai įvai ja lygaus padalinimo mais žemių kokioj nebūk formoj,
biurui. Jeigu jis nebūtų iš dėl aš ir noriu, kad ji butų I sis iš akmens. Geležinis bu- orai tankiai sprogsta ir riai. Taip, padėkim, filozo- to.” Rezoliucija vienbalsiai ' ar tai butų politiška ar vien
• tik ekonomine vokiečių he
garsinęs Lietuvos vardą po laisva, ba noriu nors ant se vo atrastas apie 1,400 m., krinta ant žemės ugninio fas Stuąrt Mill sako, jog re priimta.
visą svietą, tai niekas apie natvės tenai sugrįžti.
bet meteorinis jo pobūdis lietaus pavidale. Manoma, ligija tai yra tam tikras ju Antra rezoliucija pare gemonija ant užkariautų žemusų kontrą ir nežinotų, o
nebuvo nustatytas iki 1812 kad meteorinį lietų visuo dėjimas, kuris remiasi žmo mia s.-d. parlamentinės fra- jmių, ris viena tas vestų tik
—
Labai
gerai,
tėve,
kad
i prie kitos karės. Vokiečių
dabar pats sakai, kad Lietu
metų. Kelis šimtus metų jis met pagimdo toks sprogi nių jausmais ir neaiškiais jų
■ socialdemokratai stovėjo ir
va gali būt neprigulminga. tu myli gimtinį savo kraštą, buvo laikomas Elbogeno ra- mas. bet ne atskirų meteorų troškimais.
zitų,
kurie
nieko
nedirbda

tik
negerai,
kad
tu
myli
ne
stovi šitokioj savo pozicijoj,
Gal būt jai da ir karalių užHerbertas Spenceris gi sa
tauzėj. Antras gi, akmeni puolimas.
mi
gyvena
iš
svetimo
triū

tai,
kas
yra
jame
gero,
bet
kad tik apgynus Vokietijos
dės...
ko, jog tikybos pamatu yra
nis meteoras, nupuolė žmo
(Toliaus bus).
so,
tai
darbo
žmonėms
pri

tai,
kas
yra
bloga
ir
kas
politišką neprigulmybę ir
tikėjimas
į
spėką,
kurios
runėms matant 16 lapkričio,
— Perdaug, tėve, manai
sieina
su
savo
skriaudikais
laisvoj
Lietuvoj
būtinai
rei

j
užtikrinus
Vokietijai laisvą
11492 metų, tai yra apie tą YČAS RENGIASI AMERI bežiu nei laike, nei erdve su
apie savo Gabrį. Visi jo
kovoti.
Visviena,
ar
žmo

kėtų
naikinti.
Leidimas
I ekonominį plėtojimąsi, bet
prasti negalima.
laiką, kada Kolumbas darė
pasigirimai ir visas jo in
KON.
gus
tiki
j
Dievą,
ar
ne,
jis
bankomis
kraujo,
burtinin

Kiti tvirtina, jog tikyba
griežtai priešinasi prijungi
savo atradimus. Jis puolė
formacijos biuras tiek turi
svarbos ant Lietuvos liki kų "žavėjimai” ir "velnių su tokiu trenksmu, kaip per "Naujoji Lietuva" rašo: yra tikėjimas į amžinąjį niekad nesutiks, kad kitas mui svetimų žemių. Toms
skriaustų.
Skriauda ! užkariautoms žemėms rei
Kaikurias to ak Mums praneša, kad Yčas Dievą, kuris viską tveria ir jj
mo, kiek vištos giedojimas išvarinėjimai,” girtų dainos kūnas.
kiekvienam skaudi. Bet štai kalauja autonomijos ir tau
ant oro permainos. Jeigu ir tam panašus dalykai, tai mens dalis galima matyt iš netrukus keliauja su nauja viską valdo.
vis
tamsios
senovės
lieka

Matyt,
Visa tai gerai ir gražu, išeina kunigas ir sako dar tinės neprigulmybės.
statytas šalies muzėjujeWa- misija Amerikon,
Lietuva liks neprigulminga.
patiko važinėtis.
bet tas visgi nei kiek negali bo žmonėms, kad priešin- Ir šią antrą rezoliuciją
•
tai nedėlto, kad koks ten Ga nos, kurioms civilizuotam shingtone.
permaitnyti tikrojo dalykų ties prieš savo skriaudikus priimta kuone vienbalsiai,
brys garsino jos vardą, bet krašte neturi būt vietos.
Seniausia žinomi meteorai.
Bus bloga...
stovio. Vistiek kuomi tiky nevalia. Dievas taip jau pa j nes tik 8 balsai buvo prieš.
vien dėlto, kad to reikalaus — Tokios civilizacijos, ku Tokie aiškus atsitikimai,
sutvarkęs, kad turi
didžiųjų valstybių politika.
kaip pastarasis, rodos, se- Socialdemokratas Gotma- ba nebūtų, žmonėms visados sauli
Nutarta šaukti partijos
būt
ponai
ir tarnai. O kas
Sąjungininkai nenorės, kad ke, visai nepripažįstu. Aš | naujau turėjo į’tikfnti, jeigu nas Prūsijos seime maždaug reikės pavalgyt ir apsirėdyt. to neklausys
ir kels revoliu • konferenciją pradžioje rug
Lietuva pasiliktų po Vokie myliu išsigert, o kaip išsi- |jau ne visus, tai bent moks- taip išsitarė: "Badas ir be- Tai yra gamtos reikalavi ciją, tą po mirties
Dievas sėjo mėnesio partijos reor
tija, o Vokietija nesutiks j geriu, man norisi ir uždai- Į j0 žmones. Tečiaus taip ne- viltingas padėjimas privers mai ir nuo jų neišsisukti. sunkiai nubausiąs.
ganizacijos reikalu.
atiduoti ją Rusijai ir prisi nuot. Ir kas gi gali man;buvo ir da 1772 metais, kuo- žmones paimti savo likimą į Maistas gi ir kiti gyvenimo
dalykai patįs savaimi nepa Taigi bažnyčia yra aiš
eis jiems nutarti: nė tau, nė tai uždrausti? Juk ant sa-!rnet Francuzų Akademijai savo rankas.”
Berlynas sako, kad per
komitetas pristatė raportą Bus bloga dabartiniems sidaro. Žmogui reikia sun kiausia dabartinės neteisin liepos
man, tegul būna Lietuva pa vo gerklės aš esu ponas!
mėnesį sąjungininkai
ti sau.
— Anie tai, tėve, pakalbę- ■ apie tyrinėjimą meteoro, ku- Vokietijos šeimininkams, jei kiai dirbti, kad pasidarius gos tvarkos palaikytoja ir neteko 59 orlaivių, kuomet
sau pragyvenimą. Bet ka todėl darbininkai kitaip i
— Ai don kėr, Maike, kaip sime kitą svk, nes šiandien; ris matyta puolant ties Luce taip atstiks.
ją žiūrėti negali, kaip tik Į vokiečiai neteko tik 19 ma----- o- gi rupi, kad grei- dangi žmonių draugijoj savo klesos reikalų priešą, šinų.
jie tenai tars, kaip netars, redakcija neduoda mums i keturi metai tam atgal, nu-._Mums
Z-a. šiandien priviso daug para
tarta, kad tai niekas dau- čiau taip atsitiktų,,
Jcad tik butų Lietuva liuosa. daugiau vietos.
METEORAI. KL R1E
KRINTA Iš ORO
ANT ŽEMĖS.
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Pajieškau draugo Stanislovo Dt- į Pajieškau draugo Frano Radvilo,
kalaujama, kad
fa tais pinigais I joko,
PARDAVIMAI
5 metai tam atgal išvažiavo Kauno gub., Šiaulių pav., Gruzdžių
butų sušelptii tie, kurie tik Argentinon. Jei kas L
iš skaitytojų
•
; j
jį ' parap.. Jaunelių sodžiaus. Turiu
PARSIDUODA Groeernė ir Bučee
į svarbų reikalų.
(35)
žir.o teiksis pranešti.
rai pagalbos reikalauja.
nė. lenkų ir lietuvių apgyventoj vieKazimieras Praseiunas,
K. Galinis.
Pinigai pasiųsti j)er Ame- 6619 Blackstone avė., Chicago, III. 11 Kirpatrick st., Pittsburgh. Pa. 1 toj Cambridge, Mass. Parsiduoda
pigiai. Platesnių žinių kreipkitės.
Į —
rican Express Co.
J. H. GREEN’S MARKET,
Pajieškau draugo Vilimo Budros,

DĖLEI UŽDRAUDIMO
KAS MA1NIERIAM TURI I drabužiais iškilęs iš kasyk
VAIKŲ DARBO.
Pajieškau Gendro Plitniko, KaraCambridge, Mass.
I lų darbininkas ypač žiemos
l Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo- j linos Plitnikiutės,
iuuuhuks, Katrės Radžiunės, 128 School st,
BŪT ŽINOMA.
Jungtinių
Valstijų
konBenton,
IU.
—
Liepos
30
d.
nių
miesto,
gyveno
bene
Pittsburgh.
Anufrv
Radžiūno,
.
Kazio
ir
Juozo
mos laiku dažnai porą-treBalukor.ių, visi Vilniaus gub.. Trakų i PARSIDUODA Maža Ūkė — viena
Pereitame "Keleivio” nu jet,
varstų pėsčias*^>uškoja
prigėrė čia lietuvis Kranas P*'
..............
pav.,
Daugių. parap., Zvirgždėnų kai i akras geros žemės, stuba, sodas su
meryje minėjome, kad daug
mė
Įnešimą,
reikalaujantį
mo. Turiu daug svarbių žinių jiems •’i5 vaisingais medžiais, arklys, veži
Lukošys, apie 32 metų am- 20 n. Leonard st..
’ iš Lietuvos, meldžiu jų pačių ar apie mas, pakinkimai, 2 karvės, 6 kiaulės
nelaimių kasyklose atsitin ' namo; persišaldimas būna uždrausti fabrikose darbą ŽiaUS Vyras. Paėjo iŠ KaU-L
Waterbury, Conn.
atsišaukti.
(35) ir viskas kas gyvenimui reikalinga,
ka iš priežasties, kad daug čia neišvengtinas, o persi i vaikams, neturintiems 16 no gub., Raseinių pav., Er-j Pajieškau brolio Jono Jankaus Ir įjuos žinančiujų
Tik 15 minučių ėjimo iki elektrakaKrisius
Mikailionis,
rio. Parsiduoda pigiai. 1Kreipkitės
11
Foyle
st.,
Worcester,
Mass.
ko darbininkai nežino, kas šaldymą seka šiltinė, plau metų amžiaus.
Antano ir Juozo Jankų, vi- ,
žvilkės valsčiaus, Sarapins- iI pusbrolių
platesnių žinių pas:
__ (»)
čių
uždegimas
ir
mirtis.
si Kauno gub., Šiaulių pav., Pandė- [
turi būt žinomu, o kasyklų
!
Bilius
perėjo
ir
per
augšPajieškau
savo
trijų
brolių
Ame

kių
kaimo.
S.
PETRAITIS,
lio
parap.,
Kikalnio
sodos.
Meldžiu
savininkai ir administracija Kiek-gi nemalonumo šeimi Įtesnijį kongreso rūmą, bu- Kas iš jo giminių bei pa- ; atsišaukti.
rikoj: Alfonsao, Jurgio ir Benedikto. 165 EI m st.,
Lawrence, Mass.
•Įieško Kazimieras Mazurkevičius iš
A. Jankus,
nepaiso to, kad darbininkai ninkei, kada vyrai pareina ;tent senatą. Senatorių 52 žįstamų nori platesnių ži- Į 627
PARSIDUODA Kriaučių šapą su
Maulberry st., Pittsburgh. Pa. Rusijos. Atsišaukite šiuo adresu:
nežino, nes jie dėlto nerei iš darbo ”kai ne Dievo su balsavo už bilių, o 12 prieš. nių__apie velioni, lai kreipiaM. Gužauskis,
(34) visu gerai išdirbtu bizniu, didelėj lieWorcester, Mass. i tuvių kolonijoj, žydui galiu parduot
Pajieškau brolio Juozapo šaulio, 513 Milbury st.,
kalauja geresnės apsaugos tvėrimai” visi suodini, pur-;
Pač iš pietinių valstijų sį žemiau paduotu antrašu: Kauno
į nors ir šiandien, bet norėčiau vietą
gub.. Šaulių pav., Papilės par.,
ivini.
O
juk
visa
tai
lengva
nuo nelaimių ir pavojaus.
Pajieškau savo pažįstamo Felikso parduoti lietuviui.
senatoriai
smarkiai
prieši(36)
”
__
Blalaukių sodos, gyveno Albert ViPlatesnių žinių
Wm.
Kunski.
lage. Me. Jis pats arba kas jį žinotų Kimonto, prieš 9 metus gyveno Ohio j kreipkitės pas
(36)
Netik tatai, kas buvo mi prašalint, jei bent 20 mai- ! nosi Įvykinimui įstatymo už- gox 559 Benton, 1117
nieriu
pareikalautų,
kad
jų
paą™
usmalonėkite pranešti. Lėšos bus su- valstijoj. Jis iš Kauno gub., Šiaulių
M.
W.
nėta darbininkams, kasyk kasyklose butų maudynė. ,drai,<lzlan<;10 - ?amd-rtl dar(34) : 28 Broadway.
gražintos.
(36) ’ pav. Meldžiu atsišaukti.
So. Boston, Mass.
Sofia
Karvzno,
lose dirbantiems, turi būti
ban vaikus. Mat medvilnės!
Mrs. Lucia Skirkevičienė,
;
209
N.
Pleasant
st.,
Kenosha,
Wis.
ANT BANDOS 3 ruimai, labai tin
273 Second st..
So. Boston, Mass.
žinomu, kad mokėti apsi savininkas turi ją įtaisyti.! plantacijų savininkams vai
AUKOS
ka
mažai pramonei. $18 dolerių mė
Ar
nesmagiau
butų
eiti
na

Pajieškau pusbrolio Vlado Margio, nesiui.
saugoti ir mokėti reikalau
Kreipkitės pas
Pajieškau Antano Šiopagos, Kau- Kauno
kų
darbas
nešė
didelį
pelną,
į
LIETUVOS
ŠELPIMUI.
gub., Panevėžio pav., KlevaiS. WURF,
i no gub., Teisių pav., Salantų pat-., nių parap., Mainiunų kaimo. Taipgi
ti iš kasyklų savininkų jų mo švariam, sausam, o ne nes algos vaikam begėdiškai
Boston, Mass.
Kas apie jį žino, teiksis pranešti, nes ir kitų draugų, pirma gyvenusių Phi- 43 Portiar.d st.,
N. S. P1TTSBL RGH. Pa.
kaip
kad
dabar,
tarsi
bai

priedermės; yra da daug
jis
labai
reikalingas.
mažos,
o
darbas
būdavo
at

ledelphijoj meldžiu atsišaukti.
Krikštynose pas drg. Modestą Bart-!->ls taoal
ku suaukauta L. Š. F. $3.75. Auka-!..,..
Ant Česnauskas
taisyklių, kurios turi būti liausia šmėkla.
ŠTORELIS ant Randas, ypač gera
Charles Margis,
(34)
liktas. Suaugę žmonės už vo:
St. Darbutas $1.00; P. Butkus, M. !S- Llneoln s«~.
Bnghtor., Mas 918 E. 70th st.
Cleveland, Ohio. vieta kriaučiams. Vieta aDgyventa
darbininkams atmintinai ži I Kiekvienose kasyklose tu keliatą centų nenorės dirbti Butkus,
lietuvių ir lenkų, o čia kriaučiaus neM. Butkienė, Fr. Barbutas ir
Pajieškau Jurgio, Petro ir Povilo
nomos. Tečiaus, kaip jau ri būti greitos pagalbos li- visą ilgą dieną. Taipgi prie Kaz. Liaudanskas po 50c. Jon. Na ■ Smailių,
Pajieškau pusbrolio Edvardo Rats’o ; si randa. Geras žmogus padarytų ge
sesers Paulinos Smailiems Kauno gub.. Teisių pav., Alsėdžių ra bizni.
25c. Viso $3.75.
minėjome, darbininkų di gonbučiai: narai, aprišalai, šinosi biliui ir Pennsylvania vickas
Aukos persiųsta L. Š. F. kasinin ir Juozo šiarkšnių, visi Kauno gub., miestelio, gyveno Pittsburge. Turiu
A. MACEVIČIA,
džiuma nedaug težino apie ambulansas ir t. t.
Bridgewater, Mass.
J. I- Alexis. Pašventinio valse., meldžiu atsišaukti. I svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti. 31 Crapo st.,
: valstijos senatoriai. Mat kui. K. Šidlauskui.
Simonas Radvilas.
\Vm. Rats,
(34)
Kasyklų foremanas (už maži vaikai ten dirba anglių Pinigai priimti.
tas taisykles, jeigu jos ir
K. Šidlauskas. LŠF. kas. 1912 Laurel st.. N.S. Pittsburgh. Pa. 228 Columbia avė.,
I
butų darbininkams duoda vaizdą) ir jo padėjėjas turi kasyklose (brėkeriuose iš
Ar nori gražiai išrodyti?
Michigan City, Ind.
Pajieškau
pusbrolio
Jono
šamo,
STUOGHTON.
MASS.
Puikiai išrodo žmogus, ku
•turėti
paliudijimus
apie
jų
mos skaityti. Ir ta aplinky
rankiodami iš anglies uolos Vienybės Choro išvažiavime, Lie Kauno gub.. Vilkmergės pav., Suba Pajieškau pusbrolio Juozapo Mi- risTaip.
tinkamai pasirėdęs, bet tai tik iš
bė yra kaip tik ant rankos ; kvalifikacijas.
čiaus parap. Viepų kaimo. Meldžiu kulcko. \ ilniaus grub., Trakų pav.. tolo. Blogos išvaizdos žmogui geri
i skeveldras).
pos 30 d. L.Š.F. suaukauta $5.00.
Jezno valsčiaus, Nemajūnų parap., rūbai tinka kai karvei balnas.
kasyklų savininkams; ne Ugnies prižiūrėtojas turi I Tam darbui atlikti sam Aukavo: E. Norvainė $1.00; J. atsišaukti. Ona Mišaucukė,
Dzingeiiškių kaimo. Meldžiu atsi
Mes suteikiam pamokinimus, kaip
„
Mocukas,
J.
Neverauskas,
A.
Jurčius,
laimės atstitikime visuomet turėti 5 metus kasvklinės dant suaugusius Žmones, J. Stolgaitis, V. Radvilaitė, A. Sa- 1510 So. Main st.,
Rockford, 111. šauki!
(34) prašalint saulerudžius, spuogus ir
' plėtmus nuo veido.
jiems dėlto lengva išsitei praktikos. Kasyklose, kur .prisieitų mokėti ir suaugu-^Ibiutė. M. Vaišvilaitė, J. Cuzas, K. Pajieškau draugų ir pažįstamų. į 106 StaggA.st..Dzingelis,
Brooklyn, N. Y.
Rašydami įdėkite už 2c. štampą at
.
'
Pluta,
A.
Cuzas,
A.
Rupeika,
A.
Versinti, apkaltinus pačius nu Į yra dujų, neleistina yra var ■ šių algas. Kasyklų savinin- 1iutis, P. Valantukevičia, F. Kulikau- Aš esu Vilniaus gub., Trakų pav.,
sakymui.
(36)
Niedzingės parap.. Vartavalakio so
1
APTIEKORIUS,
kentėjusius darbininkus už toti taip vadinamo ”fur- ikams,
APSIVEDIMAI.
suprantama, tas labai ,£___
“• r___ Aukos sppersiųsta
X“į“ t
džiaus.
' Lincoln avė., cor. Warren st..
L.Š.F.
nepaisymą taisyklių.
inace” dėl dujų išvaikymo.
negeistina.
' kasininkui.
- Stočkus.
Utica, N. Y.
J.
Hipolitas P. Šimelionis,
Pajiešiiau apsivedimui merginos
Kiekvienose kasyklose tu- Vaikų darbo uždraudimo Pinigai priimu.
R. 2, BOX 41,- Spike Island st.,
Šiuo žygiu mes norime
pašlės tarp 35 ir 50 metų am
K. Šidlauskas, LšF. kasin.
Osceola Mills, Pa. arba
žiaus. Platesnes žinias suteiksiu per
nors apyčiupomis nurodyti | ri būti užtektinai tyro oro. bilius maž-daug tokio turi
MiNIPEG. MAN.. CANADA.
Pajieškau draugo Antano Pepalio laišką. Atsišaukiti gali tik lietuvės. Scrantono
Tarptautine
dirbantiems kasyklose mu Venteliatoriai turi pristaty nio : įstatymas uždraudžia
ir
Prano Deksnio. Kauno gub.. Ro Su pirmu laišku meldžiu paveikslo.
D.
L.
K.
Vytauto
draugijos
pikni

sų skaitytojams, kas jiems ti tyro oro nemažiau 200 ku- ; siuntimą produktų, paga kas davė pelno $8.10.
J.
Sadauskas,
(34)
kiškio miesto. Jų pačių ar žinančiujų 5 Maiile st.,
Binghamton, N. Y.
turi būt žinotina. Ir šiaip biškų pėdų į minutą kiex- mintų pilnai ar dalinai ran J. Musteikio paaukauta smuiką iš juos prašau atsišaukti.
Akušerijos Mokykla, i*
M.
Šimkūnas,
leista
laimėjimui
davė
pelno
$16.20.
įstatymai reikalauja iš sa vienam kasyklose esančiam komis neturinčiųjų 16 metų Viso labo $24.30. Persiuntimo lėšas 606 23rd st.,
Pajieskau
apsivedimui
merginos,
Detroit, Mich. nuo 25 iki 29 metų amžies, laisvų pa- pradės vėl savo darbą nuo 1 d. rug
vininkų, kad gariniai boile darbininkui. Kaip tik kasv- į vaikų; taipgi nuo tarpvalsti- atėmus L. Š. F. pasiųsta $24.05.
sėjo mėn. (September), 1916 m.
Pajieškau sesers Jievos Stanaitee- ; žiūrų, apsipažinusios su mokslu ir
Dabar yra laikas moterims ar mer
riai negali rasties arčiau kloj bus atrasta sprogstan jiųės pirklybos rinkų atme Pinigai perduota L. Š. M.F. Dagis.
^sutinkančios
imti
civilišką
šliubą.
Su
kasinin-! Savitskienės. Kauno gub.. Raseinių pirmu laišku meldžiu prisiųst paveik ginoms įsirašyti į tuos kursus. Mok"brokerio” kaip per 100 pė ti gazai, darbininkai priva tami visi produktai, paga kui K. Šidlauskui.
kslas traukiasi iki Kalėdų. Priima
J. G. Gegužis, pav.. Girdiškės parapijos, Lingių kai- slą.
_______________ ■ mo. prieš 10 metų atvyko Londonan,
mos esti moters ar merginos nuo 18
dų: jeigu atstumas butų lo pertraukt darbą ir išeit minti fabrikose, kuriose dir- ---- —————
J- Dugin
(35) i iki 45 metų amžiaus, bet tiktai tokios,
———— ■ Anglijoj, jos pačios medžiu atsišauti. „
Gen. Dehvery,
Binghamton, N. Y. kurios moka, bent savoje kalboje,
mažesnis, atsitikus boilerio iš kasyklų iki gazai nebus ; ba vaikai nebaigusieji 14 m.
Senorita Antonina Stanaitė.
skaityti ir rašyti.
!
Casille
de
Carreos
N
591,
išvaikyti.
sprogimui, savininkai pa
įsirašymas atseina $125. Tos
aU aPsivedimui lietuvaitės,
1V)S mo^amžiaus, arba vaikai tarpe
Buenos Aires, Argentina. įs darbininkų klesos, mylinčios blaivą terš ar merginos, kurios tinkamai pepuola po bausme. Gariniai
Saugios lempos pirm ne- .
jr
metu amžiaus dirm •• nairl
katilai turi būt aprūpinti gu jas darbininkas pradeda banti -j xirš g valandų | die_
; Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš grazų gyvenimą, mokančios skaityti reina kursą, gauna diplomą. Iš mo,__ j__________
.
_ ! esu Kauno gub., Panevėžio pav., Lin- įr rašyt. Su pirmu laišku prašau ir mokyklos jau yra išėję 35 diplomuotos
paveikslo. Atsakymą duosiu kiek- iaxuseres.
“1—'—~~
prietaisa garui išleisti, ka vartoti, jos turi būt apžiurę-1
dau^au kai 6 dienas
p •• •kuris mus
--------- 1. kuvos miesto. Meldžiu mane žinan- vienai.
zapo ^
Kupsčio,
apleido
I Am11
Yra ir daugiau tokių mokyklų mu
a......................
kovo 1916 m., palikdamas
mumis
, čiujų atsišaukt.
J----- - ---------------------- ’ •
(35)
da garo katile prisirenka tos kasyklų uzvaizdos ir iš- Į
K. S. Gražaitis,
sų šalyje, bet nė viena nesuteikia |
dideliame varge su sergančia motina. .
V. Radzevičius,
Chicago, III. I taip trumpą laiką tiek pamokinimų,
daugiau, negu tam tikras egzaminuotos.
Mes būdami kūdikiais, negalėdami I 724 W. Lexington st., Baltimore, Md. 1919 So. Peoria st,
—
_
..
...
-----------------------------------------I kiek musų mokykla.
Nedaleistina
vra
važiuoti
1
Bilius,
kain
minėta,
jau
užsidirbt sau nei motinai duonos, ne
laipsniarodis leidžia turėt
Pragyvenimas Scrantone nedauPajieškau apsivedimui merginom,
žinome ką daryti: baisus likimas žiu
iperejo
per
abudu
kongreso
Pajieškau
dėdžių:
Antano,
Jokūbo
katile garo. Garo spaudimo ant prikrautų anglimis va-!
giaus kaštuoja, kaip kituose miestuo
ne
jaunesnės
25
metų
ir
ne
senesnės
ri
mums
į
akis.
ir Martino, Vilniaus gub., gyveno 35. Aš esu 35 metų. Atsišaukusiom se. .Moters ir merginos, kurios nori
butu. Jeigu šalies preziden Taigi mylimas musų tėve malonė Chicagoje.
laipsnius rodantis aparatas, gonėlių.
Jų pačių ar kas juos ži duosiu kožnai atsakymą.
(35) turėti nepriklausmingą gyvenimą, te
atsiliepti, ar gal kitas kas praneš no meldžiu atsišaukti.
gul skubinasi įsirašyti į’ musų mo
kaip ir garinių katilų atsi Nedaleista daugiau kaip tas jį patvirtins savo para kit
A. J. Lukas,
ti, už ką mes busime iabai dėkingi.
Domice Subačiutė-Balickienė
šu,
tai
po
metų
laiko
liks
įskyklos
akušerijos kursus. Kreiptiesi
611
De
Koven
st.,
Chicago,
III.
darymo prietaisa dėl išleidi 10 ypatų antsyk leisti kaJuozas. Marė ir Amilė Kupsčiai.
228 E. Srd st..
Chester, Pa.
reikia
po
antrašu:
(34)
mo perviršiaus prisidariu syklon, bei traukti viršun. tatymu. Bet reikia pridur 1119 Aibany str.. Schenectady. N. Y. j Pajieškau draugų ir pažįstamų. Pajieškau apsivedimui inteligentiš
DR.
J.
ŠLIUPAS,
ti. kad jau dabar priešingi
ir linksmo budo merginos arba
siu katile garų turi buri kas
Draustina laikyti pridul- bni . ^,at<)riai aKkina jįą Pajieškau draugo Juozapo Markau^ Aš esu Krinčinos parapijos, Miezunų kos
bevaikės našlės, nuo 20 iki 28 metų
1419 North Main Avė.,
šeši mėnesiai peregzami- įėjusias brekeno tnobas.\„Vc
sko ir brolio Aleksandro Šidlausko, sodžiaus. Visų mane pažįstančiųjų amžiaus, mylinčios blaivą gražų gy
meldžiu
atsišaukti.
Scranton, Pa.
______
venimą. Su pirmu laišku meldžiu I
Kauno gub., Panevėžio pav., Me- ■
r.uojami. kitaip už nelaimės Dulkės privalo būt dažnai toks įstatymas Drieštarauja >abu
Kazys Januškevičius,
siųst savo paveikslą.
Šalies
konstitucijai.
Bilių,
!
deniškių kaimo, Meldžiu atsišaukti, j 1112 So. Troy st.,
Chicago, III.
atsitikimą atsakomybė puo ^dulkinamos. Nedaleistina
Steponas Grušauskas,
Joe Šidlauskas,
kad
ir
prezidento
parašu
pa

BOX 55,
McKees Rock«, Pa.
724
Centrai
avė.,
Kansas
City,
Kans.
■
GERA PROGA!
la ir ant savininkų.
Pajieškau Antaninos Visackiutėslaikyt kasyklose parako ir tvirtinta. da gali atmesti
Kiekvienas
gali išmokti
;: Juraitienės, kuri 18 d. liepos išvaPajieškau apsivedimui merginos,
barzdaskutystės amato, plau
Visos mašinos vartojamos kitų sprogstančių medegų; viršiausias teismas kaipo Pajieškau Salemono ir.......
Matijosiau , žjavo kartu su Antanu Meškausku,
kų rėdymo, manikiurijoa ir
Matulaičių, Suvalkų gub., Kirvis ’ių i pa;mdama įr trijų metų mergaitę nuo 18 iki 23 metų amžiaus, nežiūrint
elevatoriams varyti, taingi mamieris su savim gali pa- , "nekonstitucijinį.”
pažiūrų, mokančios skaityt ir rašyt.
t. t. į gana trumpą laiką;
parap., Ambrozų kaimo. Kas JUOs ; Juliją. Meškauskas paeina iš Kau- Aš
esu 22 metų, blaivas. Su pirmu mažais iškaščiais.
Mes mokiname
brėkeriuose anglims malti -iimt ne daugiau kai 25 sva
žino malonės pranešti. _
|| no gub.,
...
nuo Kėdainių,
mažo ūgio laišku meldžiu prisiųst savo paveiks moteris ir vyrus. Rašykit inform*Tiesa,
mes
griežtai
pa

Bronislovas Lenkaitis,
I išblyškęs. Jinai 23 metų, turi ant I lą. Atsakymus duosim kožnai.
bei sijoti turi būti aptvertos rus. Sprogstanti medega
c>jų, .
,.^5 randą.
Kas apie juos greit
J. Vairas,
ar ratų krumpliai, ašis (saf- turi būt gerai užkalta ir smerkiame vaikų darbą fa 11 Lelonde st.. Montreal. Canada. ; Praneš,
NossokofCs Barber School,
gaus 5 dol. atlyginimo.
918 E. 70th st.,
Cleveland, Ohio. 1202 Penn avė.,
Pittsburgh, P*.
Pajieškau Jono Širkaus. Kauno gutingai) diržai ir kitos pa mažiausiai 10 pėdų atstume brikose. Tai viena bjau(38)
Petras Nevedomskas,
a.. bernijos,Akmenės parap., Smiltinės
l£l icico.
Pajieškau apsivedimui merginos,
vojumi gresiančios prisiar nuo kelio, kur cix
eina
relės. Iš- riaušių kapitalizmo piktada-i kaimo, gyveno Detroit, Mich. Mel- 2607 Westmoreland st,,
Phiiadelphia, Pa. Į nuo 18 iki 21 metų amžiaus, susipaži
imant
sprogstančias
mederysčių
mažučių
sveikata
ir
džiu
atsišauktu
tinusiam mašinų dalis turi
nusios su mokslu. Aš esu 24 metų.
Klovas,
J Merginos mylinčios gyvent ant ūkės
Pajieškau
pusbrolio
Jurgio
Šliakio,
būti apdengtos apsaugo- gas iš dėžių lempa turi but|kraH.iu sau krauties turtus, 883 Bank Ignas
Conn.
st.,
’Vaterbury,
Suvalkų gub„ Mariampolės pav., i malonės atsišaukti prisiunčiant savo
Naudingas visiems, sykiu rasite
lankais: visi lamini turi to. nearčiau kaip 5 pėdos nuo 1 Tečiaus šalis neatsižvelgia į
Butkos kaimo. Taipgi draugų Silve- , paveikslą.
puikią dovaną. Rašykit tuojaus.
Pajieškau
?»Iotiejaus
Čemerio,
Kaudėžės.
Tas
pat
ir
su
pypke,
j
faktus,
kad
.
daugeliui
šeistro ir Vinco Šankų, ir Juozo Girairėti šalimais barajerąs. kad
M. Ditchcas,
A. K. C. Maigia Co.
(36
—---- -— , : čio> ^gį Grigaliūnų kaimo.
Nedaleistina Šokti ant hp- mvnu kūdikių darbas vra n0
Vabalninku T-parap-,
DumbluBOX 54,
Gotham, Wis.
einant galima butų prisitu125 E. Main st.,
Amsterdam, N. Y.
nų sodžiaus,
3 metai
iš Lietuvos,
|
__ nL
!__*__ L_. 1___ O.._ri._x__nų sodžiaus,
3 metai
kai iškaiLietuvos,
|
Tony Kasakaitis,
lėti. Nors ir trumpiausiais gančių vagonėlių. Vartoja- i pamatu būvio. Sveikatos ne- gyveno Layvrence, Mass., paskui re- : 1353 E. Sheridan st.. Dės Moines Ia. .
REIKALAVIMAI
Ind. Meldžiu atsišaukti._ j
laiptais einant, jei parpulsi; mi kasvklose lokomotvvai tek?s tėvas su didele šeimy- gis Gary,Paulina
Kupičia,
-(35)
Pajieškau Juozo šmečkaus. Suval^5. Naumiesčio pav., Meištų kai- f Reikalingi Agentai visuose Amen- Aš Alena Kostovska, J bl
įstatymas išvarys 152 Lavrence st.. Lawrence, Mass.
ir susižeisi, gali reikalaut iš|, negali greičiau kaip 6 my-1 na«
|
mo,
Shenandoh, Pa. Taipgi rikos miestuose pardavoti ką-tik iš
savininko atlyginimo, jeigu |į lias į valandą eiti. Nedalei-!^brikos jo kūdikius, ku- Pajieškau pažįstamų ir giminių, 1 Jono gyveno
dau visai publikai akyse.
Slavėno, gyveno Rovalton, III. rastus gasolinius prosus ir kitokius
I
M. Styklius,
prie laiptų nebuvo baraje- stina sukabinėti bei atkabi- | rie l’au bent *au maisto už- aš esu Suvalkų gub.. Kalvarijos pav.,
daiktus.
Agentas
lengvai
uždirba
5
Sabališkinės kaimo. Meldžiu atsi 3355 So. Morgan st.,
Chicago, III. dol. į vieną vakarą, 10 dol. per dieną.
nėti vagonėliu, kada signa-! dirba- atins ir tų kūdikių šaukti.
i*os.
(35)
G)5)
maistą. Kas tuomet daryt
Juozas Krivda,
Pajieškau savo krikšto motinos Kreipkitės: K. J. INTAS.
Signalų aparatas turi būt las paduotas eiti.
1343
So.
2nd
st.,
Magdalenos
Pacesiutės,
(po
vyro
ne

Beabejo. jeigu taisyklių tokiam tėvui ar nelaimingai
BOX 73,
Chicago, Iii.
visose svarbesnėse brėkerio
Phiiadelphia. Pa
žinau kai vadinasi), gyveno Hobeli
daugiau
paisvtu
kaip
viena
našlei,
kurių
kūdikio
darbas
sen. N. J. Meldžiu atsišaukti.
vietose, kad mašinistas rei i
REIKALINGI Darbininkai rudos
Pajieškau savo pačios Agotos KaChas. Kasimauskas,
taip *ir antra- ‘*pusė,
kasyklose. Čia taipgi yra sidabro ir
kale greit galėtų gaut ži ve
Suvalkų gu BOX 25,
Coalhurst, Altą. Canada. vario kasyklos. X isose kasyklose rei
_ z tiek ne- 'T*v w?al
rzs I vvienintele
v v i z-l v v parama
I ri/viv vv vir napkiutės-Maliauskienės,
bernijos,
Kapcemiesčio
parap.,
Molaimingu
atsitikimų
nebutu.
"enintėliu
budu
gelbėjimuinią ir sulaikyt mašiną.
kalingi darbininkai . Kasyklos sla
liunų sodžiaus.
Jinai 18 d. liepos
Pajieškau draugo Petro Bairuno,
Daugybė darbininkų žu- S1 nuo bado.
Nebaigęs 15 metų darbi
pabėgo nuo manęs su Vincu Čebato- Kauno gub., Panevėžio pav., Dauksnų pios, reikia dėvėti ir avėti guminiai
rium. paėmus su savim 5-tąi vaiku sodžiaus, gyveno apie Chicagą. Mel- apvalkalai < rubber boots and rubbei
ninkas neturi teisės tepti I va užgriauti olose dėlto,1 A.r tunme valstybinę li- čių.
coats). Panrastam darbininkui mo
TVvnausia
". ’
" mergaite 11-kos me- ! džiu atsišaūkti.
norėdami daugiau angį ,jr nas,"J ąpdraudų, tų, jauniausias
kestis $3.50 į dieną, gi mašinom dir
mašinų. Kada mašina veik kad
vaikas
4
mėnesių.
:
Antanas Lepo,
i*lies išplėšti
ą—w. • atideda
. • - - dėjimą kuI
LriiY’?.
i Ieist
ImarnV nnn riorhn
neini
bantiems mainieriams $3..5 į dieną.
Kas
man
apie
juos
praneš,
gaus
10
leistina
darbo
P?
liu
°285
Clinton
st.,
Binghamton,
N.Y.
mėj niekam nėra 1
Darbas 8 valandos.
. -__ J
- ciinripmc
kumkiams ir
111 aror. dol. atlyginimo.
(34)
suotiems
kūdikiams
ir
jų
Mainieriai apsipažinę su tokia’s
užpakalyje savęs paramų.
tuomet tepti.
Dominikas Malinauskas,
Pajieškau V. Ribinsko, pirmiau gy darbais lai kreipiasi platesnių žinių
j
Ūmiausiems
gyventi?
Ne,
52 Sheldon st.,
Hartford, Conn. veno So. Bostone po nr. 136 Bowen
Kiekvienose kasyklose. Arba užtaisę sprogstančią
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
neturim.
street. Jo paties ar kas jį žino mel šiuo adresu:
čių iigų? Salutaras Bitteris.
Ai
jeigu to pareikalautų bent medegą
__ sienoj,
....jei uždegtas
___ o__
William Mozetovitz,
Pajieškau brolių Juozo ir Vinco džiu atsiašukti.
Vaznių ir sesers Onos VazniutėsBOX 849,
Park City, Utah. >ier praeitus 4 metus buvau vos tik
J. Stankevičius.
20 mainierių, savininkai tu-i knatas greit neuždegė pagyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo
Kreivienės, Suvalkų gub., Kalvarijos ■ 233 Wallače st...,
New Haven, Conn.
ri įtaisyti maudynę, kad ,raką, bėga žiūrėt ar neužge- ^SIŲSTA 1,600 RUBLIŲ pav.,
Krosnos gmino, Ramanavo kai
REIKALINGA Moteris apžiūrėti pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
valgyti ir suvalgytas maistas aumo. Meldžiu atsišaukti.
LIETUVON,
Pajieškau dėdės Juozapo Dargioir namus ir būti pilna šeimininke (’oo- I vau
darbininkai išeidami iš dar ■so, o tuo tarpu sprogsta ir
tei’odavo man daug nesmagumo. — at
Marijona Vazniutė,
(35) pažįstamų: Petro ir Boleslovo Meš- siene) mažoj fami'.ijoj. Našlė
I.„._ bevai- siliepdavo
skilvyj skausmai, rėžimas,
bo galėtų išsimaudyt ir nu- mirtis ant vietos. Saugu- ■ Lawrence, Mass., L. Š. ko 236 E strM
Detroit, Mich. kiokų, Jurgio ir Juozapo Milasų, Jo kė, arba suaugusi mergina nuo 30
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vietą;
iki
40
metų
gal
turėti
puikią
no ir Antano Snaikiokų. Visi Kau
sipraust taip, kad namo pa mo nepaisyt verčia godu-' mitetas šiomis dienomis išPajieškau giminių ir pažįstamų: no gub., Telšių pav., Ežerėnų parap. darbo nedaug, liuosą laiką gal suvar- vo po krutinę, šonuose ir strėnos*.
Niekus aš negavau pagalbos dėl sars
reiti čystais.
mas. Kapitalas, kad dau- siuntė $500.00 arba 1,600 ru- Miko
ir Jono Vainauskų, Košt. Bilac- Meldžiu atsišaukti.
(36) j toti savo naudai.
Platesnių žinių sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
Kaslink to, tai kiek mums giau darbininką išnaudojus, bliu šiuo adresu: Franc Osi- kio ir Zosės Navilaikaičios. visi Kau
kreipkitės.
Juozapas Antanaitis,
kalauti Salutaras Bitteris ir Salatagub., Panevėžio pav., Linkuvos 1616 Madison st.,
MIKOLAS PAK—LIS
Gary, Ind.
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
yra žinoma, rodos, niekur darbą sutvarko taip, kad povie Keinis, Tavričeskij no
miestelio. Meldžiu atsišaukti.
1207 E. Paine avė., Cleveland. Ohio. jau gerai jausties, gerai valgyt? ir
Olekas Ogintas,
(34)
Amerikos anglių kasyklose darbininkas pats save vers- dvorec, Petrograd, Russia,
Paiieškau pusbrolio Charlio Degudirbti, pasidarė smagu viskas. Per
Darion st., Box 3, Worcester, Mass Jičio, Suvalkų gub., Mariampolės pav.,
REIKALINGAS Duonkepis. Geras 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegatokių maudynių nėra įtai i tų skubinties. Ir beskubin- vadinas F. J. Keinio vardu, 15
------ --- ---------------- —--------------- -— , Gudelių valse., Gustaičių kaimo, iš- žmogus jrali padaryti perą biznį. Yra
pažint ir palikau laiminga naudo
syta. nors įstatymai įsako, i darni krauti kapitalistams Kartu pasiųsta specialis lai- Pajieškau savo dėdės Igno Ružos. važiavo į VVilkes-Barre. Pa. Taipgi žmopus, kuris savais kaštais apsii . liu
dama Salutaras Bitteria. Kaina 61.00.
Jo
paties,
ar
kas
Ąi
žino
meldžiu
atJuozo
Azevičiaus
ir
kitų
pažįstamų
ma
išmurinti
pečių.
Mokantis
duon

; Galima gauti geresniuose saliunuos*
bet darbininkai matomai milijonus Amerikos darbi- škas su nurodymais kaip pa- sišaukti.------------------------------------------ meldžiu atsišaukti.
kepio darba lai atsišaukia tuojaus.
ir aptiekose, o kur negalima gauti,
nereikalauja.
O vienok ninkai skubiai krauna ir siunčiami pinigai turi būt
Zigmas Pranies,
[
m. paskevičia.
S. Bardzevičius,
[kreipkis pas:
(*»
IKaterbury, Conn. 134 South avė.,
Bridgeport, Conn. 21 Glenwood avė.. Binghamton, N. Y.
kaip svarbu tokios maudy-. savo kunus j lavonų krūvas.; suvartoti pabėgėlių šelpi- 42 Ward st..
Į SALUTARAS CHEMICAL INST.
nes turėti kasyklose! Dar-! Ir visa tai nei streikai, nei mui. Uždrausta tų pinigų Pajieškau Igno Sapovičiaus, Kauno Pajieškau pusbrolio Petro Silaus- REIKALAUJU Darbo. Esu kostuŽolės nuo visokių blogumų.
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S. HaUted SU Tei. Ganai 641?.
meriškas
kriaučius;
siuvu
naujus
siu

gub„
Telšių
pav..
Veišnėnų
parap.
ko.
Suvalkų
gub.,
Mariampolės
pav.,
bininkai tankiai dirba drėg- sutartįs negali prašalinti, panaudot kokiems nors ple- Turiu svarbų reikalą ir meldžiu at- Skriaudžių parap., taipgi sesers Ma- tus ir taisau senus. Darbą norėčiau
P. J. BALTRŪNAS. Prof.
nose vietose. Jų drabužiai pakol nebus panaikinta ka- ciams pirkti, kelionių lėšoms sišaukti, ar kas žino pranešti, lėšos rijonos Virbickiutės-Dulskienės mel i gaut Mass. valstijoj. Meldžiu kreip
Chicago. Iii.
tis šiuo adresu:
Šitą apgarsinimą turėtų perskai(36) ,džiu atsišaukti.
I
jei ne šlapi perdėm, tai pri- pitalizmo systema, kuriai apmokėti, kaip antai M. Y- dus apmokėtos.
tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt
J. PAUPLIS,
Belevskis,
Petronė Simanauskienė,
sitraukę drėgnumo. Tais mircia yra vien socializmas, čo kelionės ir t. t., vien rei- 09 Markei Leonas
Hudson, Mass. sau arba savo draugui.
st.,
Brighton, Mass. BOX 3,
Coalhurst, Altą, Canada. 30 Houghton st..
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tai yra rinklus vienodų che UETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ
DRAUGIJA.
miškų elementų — žmonių
VVaukegan, 1IL
minią irgi masa vadinama, Valdybos vardai ir adreaai:
bėdinas, bėda — yra grei Pirm. — Kaz. Vaitekūnas.
822 8th st., Waukegan, 111.
čiau tikrai lietuviški, negu Pirm. pag.
— M. Ambraziunas,
803 8th st., Waukegan, 111
slaviški žodžiai, nes pas lie
— A. F. Sabecki,
tuvius tą žodį galima išves Prot. sekr.
802 8th st., Waukegan, III.
ti iš be dalies; mislis — pas Fin. sekr. — J. Buksia,
502 Utica str.. Waukegan, III.
lietuvius mintis, mintiju; Kasierius
— A. Kripas,
gaspadorius — ūkininkas,*
776 Marion st.. Vaukegan, III
globėjai — K. Dimša,
šeimynos viršyla, arba šei Kasos 812
8th st.. Waukegan, I1L
mininkas: karalius — vieš
M. Valentikonis,
1346 S. Park, av. M'aukegan, III
pats ; buvo pirma pas lietu- ■ Maršalka
— F. Norkius,
919 8th st, VVaukegan. III.
vius vadinamas kunigs. arba
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne
kungs. vėliaus kunigaikštis; dėldienį
kiekvieno mėnesio, 1-mą va
čeverykai — kurpės, nagi-! landą po pietų. “Liberty Hali” sve
tainėje. 803 8th and Sheridan Rd.
nes.
VVaukegan, III.

HUMORISTIKA
UU1I1VAUU1HML je

spintą,
užsipuola
mažą Vytuką:
— Vytai! čia buvo du
obuoliai, o dabar tik vienas.
— Aš kito neradau, nes
spintoj buvo tamsu.
Restaurane.
Svečias:— Fe! radau

ZU-

pėj guziką nuo kelinių.
Patarnautojas: — Labai
gerai,, pajieškok tamsta, ar
nerasi ir kito, nes man tik
du ištruko.
Kaime.

— Ar tiesa, kurna, kad jū
sų Agota eina už Juozų Jo
no?,
— O taip, tik man labai
gaila.
— Kogi gaila ?
— Meitėlio, kuri Agotai
pasogon reikės atiduoti.

Ne visi kiaušiniai geri.

Nauji Raštai
I

ę Seniausias rusiškai-amerikoniškas ?'
Gydytojas Bostone
iį
i
41
D
b
H 195 Dorchester
________ st _ Se. Boston. -1
1 Musų specijališkumas yra pri- i
į t vatiškos moterų ir vyrų ligos. ■ ■
: į Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3 J
ir nuo 6 iki 7 vakare.
Telefonu So. Boston 864.

KUNIGŲ CELIBATAS

Dr. B. L. BERNARO

Tel. Richmond 311.

Dr. Wm. A. Green
259 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas
Mano specijališkumas, tai gydy
mas užsisenėjusių ligų.
Visokis patarimas dykai.

LIETI’VIV PASILINKSMINIMO
DRAUGIŠKAS KLUBAS.
Indiana Harbor. Ind.
Valdyba:
Prezidentas — Pranas Hendersonas,
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind
Prot. rašt. — Vin. Čiparis.
3604 Deodor st.. Ind. Harbor, Ina
Kasierius — Antanas Mikalocz,
2112 137th st.. Ind. Harbor, Ind
Finansų rašt. — Pranas Vaitkus,
3619 Deodor st.. Ind. Harbor, Ind
Maršalka — Motiejus Drunginas,
3730 Elm st.. Indiana Harbor, Ind
Susirinkimai atsibuna nedėliomis
po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-mą
valandų po pietų. Ant. Mikalocz sve
tainėj. 2112 137th st. Ind. Harbor, Ind

TeL: 2787-J.|

Dr. David W Rosen |
So. Bostone tūlas katali
merikoje Istorija, nuo 188G
kas, gavęs ”pėdę,” parsivedė
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, ji
iki 1915 metų. Išleista SLA.
Rusiškai ir Vokiškai.
pas save į svečius Čalį BolGYDO VISOKIAS LIGAS.
j
lėšomis.
"Tėvynės
”
spauda.
muši ir Džianą Mostikį. Po
Valandos:
Knyga turi 550 puslapių;
pėdei pas katalikus yra toks j
Nuo 8 iki 10 ryte. Nt
)/
kaina
$1.50.
o audeklo apda
2 iki 3 dieną, nuo 7
jt
įstatymas, kad gerai išsiger
ruose $2.00
8 vakare.
ti, tai taip ir dabar išgėrus Redakcijos atsakymai
!<
821 HANOVER STREET.
Ant Dugno, M. Gorkio
jiems apie tuziną uzbonų
BOSTON. MASS.
sceneškas
veikalas
4-riose
alaus, pasidarė jau ne toks
Kriaučiui.— Ar I. W. W. veikmėse: vertė Karolis Vai
gardus alus, kaip iš pradžių.
unijos
narių streikas už pa ras. Vertimą nupirko ir sa
^Advokatas ir Notarijušas'
Todėl, kad smagiau alutis
TAUTIŠKAS
PAŠELPIN1S
SUSI

gerinimą darbo sąlygų ar vo lėšomis išleido LSS. 60
gertųsi, sumanyta gerti su
VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN.
Ji Kazis Kraucziinas, Į
VALSTIJOS.
kiaušiniais. Ir šeimininkas dėl išnaikinimo Amalgama- kuopa. So. Boston. Mass.
ted Clothing Workers uni Veikalo pastatymui reikia
NAUGATUCK, CONN.
Veda provas visuose teismuose Uklausia savo pačios:
;!<
ir
atsilanko i visas valstijas ant į(;
15
artistų
ir
kelių
driskių
be
apskelbtas,
mes
jos
likosi
Prezidentas — J. A. Shunskis,
— Sei, Juze, ar neturi tu
'< pakvietimo. Taipgi duoda patari183 Hillside avė. Naugatuck,
vardų
ir
be
kalbų.
nežinome.
Tą
tai
galėtų
priW mą per laiškus.
šviežių kiaušinių?
— W. Mareinkevičia,
Aptiekorius, juokažaisme Vice-Prezid.
rodyt
tik
Amalg.
Clothing
4
Curtis
st.,
Naugatuck
į 403 Lyon BuikU
— Šiur, kad turiu; nueik
, Finansų Rašt. — M. Povilaičiutė,
Vieno
žmogaus
vienoje
veikmėje,
parašė
W.
W.
unija,
"klauzetan,” tai ten rasi pa
10 Hotchkiss st.. Naugatuck. ■'__________ Seattle, KashJ
Morejus,
sulietuvino
P.
N.
pranešimu
mes
remtis
nega

Prot.
Rašt.
— J. J. Y’r.amaitis.
dėtus.
168 N. Main st., Naugatuck.
Kaina
15c.
Išleido
"Vienybė
lime.
Tamistos
pataisymo
Bet vyras negalėdamas jų
Tankunas,
I
DENTISTAS
|
Vaidinimui Kasierius166— N.J. Main
dėlto nededame, nes jis tik Lietuvninkų.”
st., Naugatuck.
rasti, sako:
Visi,
kurie
nori
platesnių
žinių
reikia 4 vyriškių ir vienas
— Turbut tu sapnavai, kad sukeltų triukšmą. Dėtume,' moteriškė.
apie minėtą Susivienijimą, kreipkitės
jei
tas
paaiškinimas
butų
i
Dr. I. Ganzburg
prie valdybos.
klauzete yra kiaušinių; aš
oficialiai
pačios
Am.
C.
W.
I
Labai gerai atnerandu...
LIET. DARBININKU KL1UB.AS ;<< lieka darbą su- ■
LIETUVIŲ
DRAUGIJOS
— Dėl Dievo švento! Aš, unijos prisiųstas.
Plymouth. Pa.
'Į rištą su danti-R
Valdyba:
KURIOS TURI
(mis ir jų ligo-N
tik-ką nesenai juos padėjau, Į Juozui Bagdonui.— Kny
Prezid. — Krištofas Čekanauskas,
:
mis, už žemes
‘
gutės
lietuvių
kalboje
da
nė’
"KELEIVĮ” Už ORGANU
o jis jau neranda!
137 Plymouth st. Breslaw, Pa.
nę kainą, kaip
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
S! bent kas kitas Brocktone. Pil- Sį!
Tuomet Čalis bakštelėjo ra. bet kiek žinome greit iš
259 Vine st., Plymouth, Pa.
į į nas užganėdinimas gvarantuoja- (Į|
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
eis.
Kaip
bus
išleista,
ma

Džianui į pašonę ir sako paProt. sekr. — Jonas Balita,
mas. Mokslas ir patyrimas RuKOMITETAS.
215 Villow st., Plymouth, Pa. | sijojj ir Amerikoj yra geriausiunome.
kad
žinosite.
tykiai:
Prezidentas — K. G ugi s,
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius, ( j liudytoju to. Ateikite patįs per1840 S. Halsted st.. Chicago, IU
—Lisen, Džian, einam, ge L. Sudentui.— Už eilutes
18 E. Railroad st.. Plymouth, Pa. y sitikrinti.
Vice-prezidentas 2) S. Mankus.
Kasierius — Vincas Turauckas.
?
Volko
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
riau, saliunan; aš jos padė ačiū. Tilps.
Cor. 12th and Vine sts., Phiia.. Pa
575 E. Main st., Larksville. Pa.
Susinės.
Sekr.
11
M.M.
Rice-Hermar.
Kristoforo
Columbo
pre

tų kiaušinių negersiu.
Maršalka — Mikas Raudonis,
64 W. Elm street
140 E. 19th st.. New York. N. Y
24 Eim st. Plymouth. Pa.
Samsonas.; zidentui.— Korespondencija I Susinėsimų
Brockton, Mass.
sekr. 21 J. Neviackas.
Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius,
183 Roeblir.g st.. Brooklyn, N.Y
I gana pasenusi. Jau tas lošiMitingai atsibuna kožną mėnesį
1) T. L. Dundulis
trečią nedėldienį popiet, antra valan
I mas "Keleivyje” buvo pami- į FinansųP. Sekr.
O. Box 511, VVestville, m dą, Auusto Stravincko svetainėje,
Gerai išauklėta.
Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius,
I nėtas.
229 N. 6th st.. Philadelphia, Pa 40 Ferry st.. Plymouth, Pa.
Mažoji Birutė, gerai sau i Socialistui.— Apie CleveIždininkas — K. Šidlauskas,
galvon įsidėjo visas mamos landiškės "Santaikos” mirtį 226 W. Broadtvay. S. Boston, Mass LIET. DARB. BROL. P.AŽELP1NE
DRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA.
pamokas, kad tūlų sakinių, jau "Keleivyje” buvo rašyta. I Kasos Globėjai: M. Čėsna.
Valdyba:
56 Market st_ Brig’nton, Mass D. Lekavičia — pirmininkas.
ypač prie svetimų žmonių,
J. Gegužis.
Jaunam Angliakasiui. —
P. O. Box 13S, Courtney. Pa
28 Broadway. So. Boston, Mass A. Poteliur.as
negalima stačiai sakyti, rei "Bobų susipešimas” — tai
— finan. sekr.
J. Gerdauskas.
„
Box 155. Courtney, P*
kia tik duot dasiprotėti.
New Britain. tonr..
labai paprastas apsireiški
— Kasierius.
Kartą pietus bevalgant mas. Tokius atsitikimus vi Pinigus siunčiant čekiais arba Mo MiKas Nagutis
Rox
410.
Courtney. Pa.
Orderiais, reikia išrašyt vardt Antanas Latvis — protok.
sekr..
suskaudo Birutei pilvelį, bet suomet geriausiai pasiųst i nev
Lithuanian NationaI Relief Fund.
BOX
15.
Courtnev,
Pa.
Visus
pinigus
reikia
siusti
vardt
pasakyt to negalima, nes Mahanoyaus Baltruvienei.
Draugystės
adresas:
nėr Finansų Raštininką
kartu pietus valgė ir sveti Darbininkui.— Nėra ko i kasieriaus
Box 64. Courtney, Pa.
T. L. Dundulį. P. O. Box 511. West
mas "ponas Jonas.” Birutė gailėties, kad jūsų miestely viile, Ii’., kuris po kaucija $1.000.
SUNŲ IR DUKTERŲ
pradeda raukytis, ką pate- je nenori ilgai gyventi tokie nR-O VINCO KUDIRKOS DR-STĖ. LIETUVOS DRAUGIJA.
mijus mama, klausia:
ILL.
Dės Moines, Io*a.
žmonės, kurie nenori nei Valdy bos STEGER.
Valdyba:
adresai
:
— Kas-gi yra, mažyte, ko penkių dolerių algos dienai,
Prezidentas — A. Gailius.
— V. Stoškus.
717 E. Market st.. Dės Moines Ia.
raukaisi?
jeigu nėra karčemų ir alaus. Pirmininkas
BOX 435, Steger. III.
Vice-Prez. — P. Dagilis.
Vice-pirm.
—
K.
Medelinskas.
* — Skauda....
Suprantama, kad didžiausia
1822 E. Elm st.. Dės Moines. Iotva.
BOK 381, Steger. III.
Turtu Rašt. ir organo užžiurėtojas —
— Ką skauda? — klausia sau laime karčemą ir bačku Nutarimų sekert. — A. Urbonai,
J. P. Shepetis, 1935 E. Walr.ut st..
BOX 475. Steger, III.
rūpestinga mama.— Pasa tę skaito tik tamsunas. Juo Finansų Sekr.
Dės Moines. Icwa.
— F. Schukauska'-,
Prot. Rašt.— W. Baranauskas.
mažiau tų tamsunų pas jus
kyk, vaikeli.
BCX 148. Steger. III.
510 S.E. Allen st.. Dės Moines, Ia.
| Iždininkas — J. Skrandelis.
— Kad yra ”ponas Jonas,” liks, tuo bus geriau.
Kasierius — J. P. Shileika.
BOX 377. Steger. III.
217 S.E. 9th st.. Dės Moines, Iowa.
o mama sakei, kad niekad S. J. Suažiui.— Visi žo
Iždo Globėjai:
Susirinkimai atsibuna kas antrą
-T.
Vaitkus.
B
ok
374.
Steger.
1
m.
prie svetimų nesakyti.
džiai kokioj kalboj jie var B. Povilauskas, Bos 407. Stege■r. Iii nedėldienį
kiekvieno mėnesio 1:30 po
pietų K. of P. svetainėje. No. 504—
tojami, yra tos kalbos žo Maršalka — A. Salaseviče.
506 E. Locust st. Dės Moines. Iowa.
141, Steger. III.
Jokia kultūringų KnygynoBOK
Teisėjas visuomet teisėju. džiais.
sekr. ir iždin. J. Damidaviče.
BOK 407. Steger. III.
Įsiskaičiusiam teisėjui. Įė kalbų negali apsieiti be var
M. GALLIVAN C0
jusi jo kambarin jo žmona tojimo kitų tautų kalbos žo Knygius — A. Salaseviče.
BOK
141.
Steger.
III.
Užlaiko geriausį
džių, nes jokia tauta praei Organo užžiurėtojas — A. Urbonas,
užreiškia:
BOK 475, Steger. III.
ELIV. VYNĄ LIKERIUS IR
— Liepiau virėjai užmušti tyje negalėjo susidurti su
Susirinkimai būna pirmą nedėldie
KITOKIUS SKANIUS
visais
tais
daiktais,
kurie
rudę, kurią tu vakar gyrei.
nį kiekvieno mėnesio. 1 vai. po pietų
GĖRIMU.
šiandien
žinomi,
kad
juos
sa

pas p. A. Salasevičių. Knygos taip— Dėl dievo, moteriške, iš
Patyrę ai sudėtos pas p. A. Salasevičių. kny Taipgi ir geriausio tabako Cigarų
kur tokia baisi mintis? — vaip užvardinus.
Meldžiame užeiti, o visados
gas gali gaut skaityt ir neprigulintieklausia pertrauktas nuste apie kokį-nors naują mums ji į Draugystę, bet'reikia turėt paliu
rasite gražų patarnavimą.
nuo pilno r.ario Dr. V. Kudir
daiktą nuo kitos tautos mes dymą^
bęs teisėjas.
kos Draugystės.
362-366 2nd st., Se. Boston.
— Kam bereikalingai šer dažniausiai priimam ir tam
I
j
ti, jei ji kiaušinių nededa. daiktui jau duotą vardą. LIET. NEPRIGULM. KL1UBAS
Chicago.
III.
— Už tokį prasižengimą Taip pav. jus klausiate, kaip Prezidentas — Juoz. Kriščiokas.
J
negalima pasmerkt mirtin, lietuviškoj kalboj bus "tik
2027 Union avė.. Chicago. III.
l
;
į
Rainkoty
ir
Sinty
Dirbtuvė
— Jonas Gružinskas.
S. Baracevičius LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR (į I
didžiausia bausmė gal būti rai lietuviškai” toki žodžiai, Pirm.923Pagelb.
W. 33rd pl„ Chicago. III.
kaip ve: 1) pečius, 2) panče- Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas —
kalėjimas.
GERIAUSIA.
GRABORIUS.
■•
kos, 3 masa, 4) bėdinas, 5) Petras Keniutis.
(!(
Mes dirbame RA1KOTUS ir (<! !?(
Palaidoju
visuose
aplinkiniuose
3238 So. Halsted st.. Chicago, III
miestuose.
bėda, 6> misliu, 7) gaspado Finansų rašt.— Ant Staniulis.
SIŪTUS, Vyriškus, Moteriškus ir (<
gatvėj.
!Į Vaikams. Dirbame dėl KRAU- /JS
PATARNAVIMAS
GERAS
3220 So. VVallace st., Chicago, DI
rius,
8)
karalius,
9)
čevery

Prie susispietusios žmonių
TUVIU, AGENTAMS ir PAVIE- (((
IR PIGUS.
Kasierius — Kaz. Šilas,
į!į
NIAMS iš geriausios materijos W
kai?
3342
So.
Halsted
st..
Chicago
Dideli
palaidoju
už
45
dolerius,
gaujos prieina taipgi tūlas
('į
ir
pigiau negu kita kokia dirbtuvė (j
Susirinkimai
atsibuna
kas
paskuti

mažų už 15 dol.
j I Materijas mes imame iš didepraeivis ir klausia vieno iš Kadangi senovėje lietuviai nę subata kiekvieno mėnesio, 7:30
lių firmų ir daug ant karto, to- Į.(
susispietusių kas čia atsiti daugelio tų daiktų nežinojo, valandą vakare. "Aušros“ svetainė
; dėl mes gaunam kur-kas pigiau <i(
je. po No. 3001 S. Halsted st. Meti
tai
ir
jiems
vardų
negalėjo
Įj< ir geresnę materiją, todėl galime (y.
ko.
susirinkimas pripuola sausio mė
duoti kitokių, kokius yra da nis
Į ir pigiau padaryt.
nesi
’
.
Bertaininiai:
Balandžio
ir
Spa
— Karvė kiaušinį padėjo vę vėliaus ir kokiais juos da ’-n mėn. Pusmetiniai Liepos mėn
(!( Lietuviai, kurie norite tik turėt Į|į
<(STIPRIUS IR GERUS KUBUS U
— atsako užklaustasis.
vadina.
Įj) PIGIAI, visados kreipkitės pas y;
DIDŽIO LIET. KUNIG. VYTAUTO
— Manau, kad iš to kiau bar"Kalbos
(j mus. Tolimesnieji per laišką; oi;'
valytojai,” žino
DRAUGYSTĖ.
vietiniai ypatiškai.
šinio išsikals mažesnis ver ma, daugelio daiktų užvar.
Parduodu Paminklus ir Kviet
St. Charles. 111.
Kriaučiams. Agentams
ir Krau i
sis už tamistą — atsako pra dinimus lietuvina, dėlto ir Administracija:
«(!
kas. Užlaikau automobilius grei
tuvininkams sampelius patam susinešimui. Atsitikus rei
siunčiame
dykai
eivis.
— R. Griciunas,
iums rodosi, kad jūsų augš- Pirmininkas
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
Box 16. St. Charles, UI.
a? pribusiu greičiau, negu vieti
čiau paminėti vardai nėra Pirm. Pagelb.— A. Urpoiis,
lįįTrmlers
Raine aat Companyįlj
niai graboriai, nes mano automo
žydiškoj mokykloj.
!jį G. A. Romanas, savininkas.
Eox
16.
St
Charles,
III.
lietuviški, nes pečius — bus:
bilius stovi visados ant kelio.
Prot rašt— K. Tamošiūnas,
— Moiški, kiek yra gyvu krosnis, kakalys, židinis ir
69 W. Illinois st.. St Charles, Iii.
S. Baracevičius
;Į3 Harrison Avė.,
prade- Turto rašt.— W. Eidrugeviėia.
kitaip; pančekos
lįj
kampas E»sex St. -ĮĮ
258 Broadway, So. Boston, Mass.
lių rusių?
Charles, III.
Telefonas: So. Boston 839-J.
— Trjs: mesaėdžiai, žolė dama vadinti kojanės; masa IKasierius — S.StWogulis.
BOSTON. MASS.
— nesiduoda sulietuvinti —
St. Charles, III.
W
SS*
džiai ir košer.
i
l

Susivienijimo Lietuvių A-
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I
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šita knyga, parašyta kunigo G. Towsend Fox’o,
išėjo dabar iš spaudos lietuvių kalboj. Todėl kas
nori žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turė
tų ją perskaityt.
Knyga parašyta lengvai suprantama kalba, at
spausdinta ant gražios popieros ir paduota daug
faktų apie kunigų celibatą. Pinigus galima siųst
25c. įvyniojus į popierą ir įdėjus į prastą laišką.
Adresą parašykit taip:
"KELEIVIS,”
SO. BOSTON, MASS.

f

j

I

l
l
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Matenjalistiškas
Istorijos
Supratimas
TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOF1JOS.
TAI VIENINTELĖ LIETUVIU KALBOJE KNYGA,
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA
KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SITYRIUS L {vairus 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.
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir
Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEžASTjS.
SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.
TĄ KNYGĄ TURĖTU 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

cSJ==^=====:=:===-JS=:=:=:= =

KELI AUJANTIS KRIAUČIUS I
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir \ V RIŠKUS RUBL S. Taipgi

parduodam tavorus jardais kitiems koštumeriškiems knaučiams
arba šiaip ypatx>ms, kurie pareikalauja. V isokį tavorą perkant
pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Conn. valstijas ir ar.t pareikalavimo pribunu visur. Reikale adresuokit:

itmlnnk

48 Millbury str.,

. DiniKOniS

\VORCESTER, mass.
t

Ar Nori Išmokti Anglų Kalbos?
Analų kalba yra lengva iimokti. bet iii lencvmnas
rali ant to KAS MOKINA. KO MOKINA IR KAIP
MOKINA. Tamsta gali išmokti viee Anglų kalbų
liuosooe noo darbo valandose savo namaooe. ai maių
atlyginimų. Greičiausia, didžiausia ir pripn^inta ai
geriausių: Amerikoniška Mokykla, pasekmingai mo
kina per pačtų visose dalyse Amerikos ir Kanados, ir
klesose dienomis ir vakaram. Jei nori greitai iimokti
Anglų kalbos, tai persitikrink apie musų mokyki*
pirma negu pradėsi mokslų kur kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir HIGH schooles karam. Graži
didelė iliustruota knyga yra siunčiama DYKAI. Rašyk
platesnių žinių; (dėk kelias markes dėl prisiantimo
knygos. Iškirpk ir prisiųsk kartu šitų apgarsinimų.

American School of Languages
1741 W. 47th STREET

CHICAGO. ILL.

K E L B I V 1 9

gal bus netekę arklių, teiks, kiek galėdama, savo ; klausimą ir apie ypatos lais- *
Pinigus reikėtų siųsti Agro vėliau
..........
gyvulių, ūkio padargu, dide- patarimu teisių ir
šiaip, _y-• vę. Laisvę turbut, aiškiauprietaisų savo laukams pač teisių dalykuose, kurie šiai atjaučia žmogus tuo- ’’
nomijos ir Tiesų Draugijai snių
ir savo iukiui sutvarkyti, su kare rišami, ir darydama met, kada yra liuosas nau- ,: i
"iu nuo
nuo> visokių
visokių
(Kas sau bedirbdami, mes gal tai, rūpinsis lygiai kiekvie- doties pasilsiu
Į parkrisime tiek sunkumo nam Lietuvos piliečiui pade-I suvaržymų ii
ptaoiiiiinoiiiiiiir pasilinksmmLietuvoje.
Ibekeldami, bet šimtais susi- ti be skirtumo tikybos irU:
ti po gyvenimo vargų. Pa

APTIEKA

Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di- r
džiausią atyda, nežiūrint ar iš L
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
j-—j į.Į

Išvalo

; | pasauhje vartoja, taipgi visados į I
randasi lietuvis aptiekorius.
Galite reikalaut ir per laiškua, ; į
< o mes per ekspresų gyduoles at- t
siusime.
I į

silinksminimo svarba tame,
Lietuvos šelpimo Fondas ilgai; narių yra prasišalinę į Rusi- ■ telkę lengviau ir pigiau gau tautos.
svarstė ir teiravosi, kokiai įstai ją, taip kad tikras jo sąsta sim, kas mums reikalinga.
Imdamies minėtojo augs- kad suteikiama veikimą
gai geriau butų siųsti aukas. tas tuo tarpu nežinomas. Ir todėl visur spieskimės į čiau darbo, kuris Draugijos toms musų kūno, muskulų ir
Pakol Lietuva buvo neužimta, Bet, sprendžiant iš tų žinių, ūkio- ratelius ir per juos vis įstatymais bus plečiamas smegenų dalims, kurios lai
aukos buvo siunčiamos Lietu kurias mes tik-ką gavome iš ką pirkimės. Draugija len ant Suvalkų, Kauno, Vil ke musų kasdieninio darbo
von. Pirmutinis siuntinys buvo Lietuvos, lygiai kaip ir ši ki gvins ratelių veikimą, steng niaus ir Gardino gub., Drau priverstos likties neveiklu
pasiųstas Basanavičiaus vardu tų šaltinių, daugelis senųjų damosi jiems dovanai ar už gija nebūtų išdrįsusi nė jo me, o tuomi-pat suteikiama
Lietuvių Mokslo Draugijai, su . valdybos nariu tebėra tenai. pigesnę kainą parūpinti ge pradėti, jei nebūtų tikra, pasilsį toms kūno dalims,'
nurodymu, kad ji sunaudotų Tikrai žinome, kad vaidybo rų sėklų, veislinių gyvulių ir rasianti Lietuvos visuome kurios buvo protiškame ari
tuos pinigus nukentėjusiems je tebėra inž. St. Kairys, M. arklių, ūkio padargų, pasių nėje savo uždaviniam prita fiziškame darbe. Kuomet Į S
nuo karės žmonėms, nes taip bu Biržiška, adv. A. Janulaitis sti agronomų, ūkio žinovų, rimą ir darbams užuojautą. mes kvėpuojame tyru laukui !
vo nutaręs visuotinas Brooklyno ir d-ras A. Damaševičius. kurie apvažiuodami Lietuvą Būdami šalininkai ne tiek oru, — mes kvėpuojame lai >
seimas.
Kitas siuntinys buvo "Agronomijos ir teisių pa I teiks reikalingiems savo pa- pašalpos, kiek šelpimosi, pir sve; kuomet mes klausomės
pasiųstas Bulotos vardu. Bet gelbos Draugijoje” yra susi ivo patarimų ir nurodymų, mieji keliame tik mintį apie geros muzikos, — mes ra
saldaus pasilsio
užėmus vokiečiams Lietuvą ir spietę progresyviai žmonės. kaip ūkis sutvarkyti ir kaip šelpimosi svarbumą mums, gaujame
nuo
musų
kasdieninių
darbų
nutrukus visiems susinešimams Red.)
suardytieji laukai ištaisyti. prie paties gi darbo lygiai
nebuvo aišku nė kur, nė kam
Svarbu yra ne tik išvieno kviečiame visus, kam tik ru ir rūpesčių. Kaip ekonomi
Lietuvių visuomenei.
pinigai siųsti. Sulyg kai-kurių
pirkties, bet ir išvieno par pi musų krašto gerovė, vis niame bei politiškame gyve
Dar
nematyti
karės
galo,
nime, taip, o gal da ir dau-^
žinių, Lietuvoj neliko nė inte
duoti savo darbo vaisius.
o jo skaudi letena jau užgu Bent kiek gyvenimui susi tiek kas jie butų lenkai, žy giau, laisvė yra svarbiausiu
ligentų, nė šelpimo draugijų.
dai. gudai, katalikai ar sta
dalyku pasilinksminimų pa
Bet štai šiomis dienomis lė beveik visą musų kraštą, tvarkius, kils musų krašte čiatikiai.
neaplenkdama
nei
varguolio
"Naujienų”
redaktorius drg.
pieno ūkis, atsiras parduoti
Taip sau darbą nusistatę sirinkime ir jų naudingume.
I
giųčios,
nei
lobininko
rūmų.
Suprantama, kad pasilin
Grigaitis, gavo žinių, kad Lietu
javų, gyvulių, vaisių. Ne tariamės nesustosią skersai
Jau
pusė
Lietuvos
guli
iš

ksminimuose
ir pasilsiuose,
voje gyvuoja "Lietuvių Drau
reikia laukti pirklio namon kelio niekam, kas ištikrujų
griauta,
kita
gi
—
bailiai
gija nukentėjusiems nuo karės
, ateinant, bet pačiam jis su- rūpinasi ir dirba musų kra kaip ir visame kame, yra
dairosi
ir
kasdien
laukia
ne

gyventojams agronomijos ir tei
įsirasti be perkupčių ir įvai što gerovei. Ir jeigu tektų būtinai reikalingas nuosai
laimės
užgriūvant.
sių pagalbai teikti.” Ji buvo
rių tarpininkų pagelbos. Ir i musų veikime bent su kuo kumas ir svetimų teisių pa
Karės laukuose beliko liū todėl telkimės į pienininka- varžyties, norėtume varžy- gerbimas, Juk idėja apie
įkurta daugiau kaip metai atgal,
kada Lietuva buvo da vokiečių dnas praeities gyvenimo še jvimo ir šiaip ūkio produk ties tik darbu sugriautojo i laisvę ir yra paremta ant
neužimta, ir buvo patvirtinta šėlis : trobos — išgriautos ar tams pardavinėti bendro- Lietuvos gyvenimo atgaivi kiekvienos ypatos teisių pa
gerbimo ir palaikymo. Stip
rusų valdžios, šitos draugijos sudegintos, gurbai (kutys) i ves.
nimui.
ri šių laikų tendencija ap
be
tikslas yra šelpti nukentėjusius be galvijų, aruodai
Kviesdami visus dėties tvert
Draugija kiekvienai tokiai
pasilinksminimus ir
nuo karės Lietuvos gyventojus, grudų, laukai nesėti, išraus
bendrovei patarnaus patari prie musų draugijos ir kurti ipasilsius į tam-tikrus rubepadedant jiems atitaisyti su ti ar suminti, patįs gi žmo
mais, kaip ji sutvarkyti ir ant vietos jos skyrius, mes ižius ir panaudot juos kito
griautus ukius ir duodant pata nės — alkani ir nuplyšę, vi
vesti, nurodymais, kas ir kur ypatingai kreipiamės prie
rimų.
sais kraštais išsiblaškę. An geriausia parduoti, o gal ir musų sodiečių. Suvargę bro kiems tikslams privalo būt
atstumta nuo
Savo laiku apie tą draugiją trojoje Lietuvos pusėje, ka
liai, telkimės į bendrijas ij kuotoliausiai
galės
sušelpti
daiktais
ar
pi

musų gyvenimo kaipo ne
buvo rašyta "Keleivyje” ir ki rės dar nepaliestoj, žmonės
kiekvienam platesniam dar pritraukianti,
nigais
jai
besikuriant.
neatsiekian
tuose
laikraščiuose.
Dabar gyvena, kaip sustingę, žemė
Tegul sunki ti tikslo, o tuomi
Reikės statyties trobos. bui nuveikti.
pat var
"Naujienos” išspausdino plates dirbama, lyg svetima butų,
Reikia tikėties, kad vyriau nelaimė užaugins mus dva žanti ir slegianti musų lai
nį tos draugijos pranešimą. Ma ūkis sustojęs ar irti pradė
sybė, kur galėdama, duos siškai ir pribrendįs plačiam svę, kurios malonumą mes
nydami. kad musų skaitytojams jęs, miestų ir miestelių gy
padegėliams miško, bet daug ir sveikam visuomenės gy galime geriausiai atjaust
ir šiaip visuomenei, kuri deda venimas visai apmiręs, o gy
bus vietų, kur arti miško ne venimui. Vienybėje galybė. tiktai pasilinksminimuose ir
Lietuvos šelpimui pinigų, bus venimo reikalai darosi kas
Draugijos reikalais susi būt panaudojami tarnaut
beliks. Gal reikės imties
įdomu su ta draugija arčiau su- kart vis sunkesni.
žinoti
galima šiuo adresu:
naujų statymo būdų iš ce
Hammerling.
ipažinti, perspaudiname šita
Karei pasibaigus, kiekvie mento, kalkių, smėlio ir mo Vilno, Georgievski pr. 24, pasilsiuose.
atsišaukimą ištisai:
nas grįžš savo išgriauto liz
k v. 6, Telef. 2-62. Tuo pačiu

EDVARO DALY, Savininkas
18 Broadway, So. Boston.
Galite reikalaut ir per laiškua, - ;
o mes per ekspresų gyduoles at- ’ ’’
.iųsim.
į

aat Užzaky
»iwt ir

Vieninteli Kriaučių
So. Bostoną, kur visame duoda
gerų ir gražų darbų už p ri«tže
mą kainų.
PASIŪDINK PAS MU8 SIUTĄ
O NEŠIOSI IR DŽIAUG81E8L
Todėl, kurie norit pasisiuduat
gerų siutų, išvalyt arba suprasit,
kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CU8TOM
TAILOR1NG CO.

| 278 Broadway,

So. Boston.

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 &, •
tuojaus apturėsite

I

U rM °

i

TREJOS DEVYNERIOS
TREJANKA
"gydantį žoli* ir

Susideda ii

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

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, ricmerų,
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli Stą gydančių
augmenų užmerkti i viena kvorta čysto spiruto
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po aa valandų gerti po pusg stiklelio
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorim
y. 229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.
&>

Kampas

North 4-tos gatvės.

I

do taisyti ir tik tuomet ga
PRANEŠIMAS.
lėsim vaizdžiai suprasti, koGegužės 22 d. Vilniuje j kia nuostolių begalėLietuvai
įvyko nauja Lietuvių Drau padaryta ir kiek reikės dar
gija Agronomijos ir Teisių bo padėti iširusiam gyveni
Pagalbai teikti Nukentėju mui sutvarkyti.
siems dėl Karės Gyvento
Kuo pasiremsim, iš pele
jams.
nų keldamies?
Draugija, pasistačiusi sau Mes neabejojame, kad vy
didelį uždavinį atitaisyti ka riausybė. gerai žinodama
rės sugriautąjį Lietuvos ūkį, i Lietuvos nuostolius, pripažįs
Įieško tam savo darbui pla-’ reikalą teisingai juos atly
čiausios visuomenės, ypač ginti. Mes pasitikim rusų
gi užjūrio brolių, užuojau visuomenė, kad ji, mokėjusi
tos ir pagalbos. Tuo tikslu šelpti nukentėjusią Lenkiją,
siunčiame šį musų atsišauki neužmirš tiek-pat pasirūpin
mą paskelbti Amerikos lie ti ir nukentėjusia Lietuva.
tuvių visuomenei.
Bet jokia vyriausybė, jokia
Naujoji Draugija nėra visuomenė ir •iokia labdarvv
veikiančiųjų jau Lietuvoje bė neįstengs visų karės nuo
šelpimo draugijų konkuren stolių atlyginti. Gyvenimą
tė. nes jos tikslas ne tiek lab naujai bestatydami, pasiju
darybė. kiek sutvarkymas kime ir bėdinesni ir silpnesvisų
Lietuvos pajie-. ;m.
- * gyvųjų
—
„L Netik stambiesiems ugų musų krašto ukiui atgai- j kiams, pramonės ir prekyj bos ištaigoms nelengva bus
Savo darbe Draugija rem- Į sutvirtėti, dar sunkiau bus
sis pirmų-pirmiausia var- • nakilti sodžiaus ir miesto
gingaisiais Lietuvos sluogs-: varguoliams, kuriems ir
niais, jo pamatan dedema prieš karę gyvenimo našta
šelpimosi principo dėsnį. Be labiau veržė pečius, ir ku
to tas tveriamasai platus ir riuos karė dar labiau tuo
didis darbas laukia visų Lie- tarpu yra nuslėgus. Bet ko
tuvos žmonių, ypač tų, kurie j viens žmogus neįstengia, tai
jaučiasi Lietuvos piliečiais, talka nuveikia. Imkimės tat
dėl to Jos Valdybon įneina patįs bendrai ir sutartinai
du atstovu ir nuo kitataučių rupinties savo reikalais. Te
Valst. Tarybos narys Al. gul bendra nelaimė suglau
Meištavičius (lenkas), Valst. džia mus i sutartinas eiles
Durnos narys B. Friedmanas ir išmokina mus bendrai pa
(žydas).
statyti tai, kas išgriauta.
Visą Draugijos Valdybą, Dabar dėl karės aplinky
be minėtųjų dviejų kitatau bių dauguma Lietuvos mies
čių sudaro:
tų ir miestelių liko be krau
Pirmininkas — adv. J. Vi tuvininkų, o žmonės be rei
leišis, jo pavaduotojas — ag- kalingų prekių. Pasistengronom. J. Kriščiūnas, iždi kime sau patįs pasigelbėti.
ninkas — adv. Pel. Bugailiš- Visur dėkimės į vartotojų
kis.
draugijas ir taisykime savo
Nariai: Mvk. Biržiška, sankrovas. Įsikurusioji Vil
„Liet. Žin.„ ir „Liet. Ukin.” niuje gegužės 21 d. Lietuvių
B-vės vedėja Fel. Bortkevi- agronomijos ir teisininkų
čienė, adv. Aug. Jnulaitis, draugija rems kiekvieną to
Valst. Durnos narys M. Ja kią pastangą: padės gauti
nuškevičius, agronom. Vikt. leidimą bendrovei įkurti, pa
Ruokis, adv. Myk. Sleževi teiks prityrusių žmonių
čius.
krautuvei vesti, stengsis
Valdybos kandidatai: dr. lengvinti prekių statymą,
Andr. Domaševičius. Juozas siuntinės instruktorių san
Paknys, inž. Juoz. Skripkus, krovoms sutvarkyti ar joms
A. Zaštovtas.
nustatyti ir t.t.
(Kai-kurie paminėtųjų
Jau dabar daugelyje vie
čionai Draugijos valdybos tų ūkininkai nebeteko sėklų.
I

•

lio; bus reikalinga tiek pa
čios medžiagos, tiek prityru
sių žmonių. Geriausias bū
das tikslingai ir pigiai sau
triobas pasistatyti — tai į
bendroves susidėjus išvieno
pirkti ir gaminti medžiagą,
išvieno statytojus kviesti.
Draugija pasistengs ištir
ti, kokios trobos sveikatos ir
grožės žvilgsniu musų kraš
tui butų tinkamos ir pigiau
sios, sutaisyti pavyzdinių
trobų planus, parengti žmo
nių ,kurie praktiškai mokėtų
statymo darbą atlikti ir pa
tarti kaip reikalingą staty
mui medžiagą pasigaminti.
Pigus kreditas visuomet
buvo ukiui reikalingas ir
sunkus gauti; ypač sunku
yra dabar skolinties, o dar
sunkiaus karui pasibaigus.
Mes manome, kad geriausia
susišelpsime, jei visu Lietu
vos plotu įsikursime kredito
bendrovių, skolinamujų-tauoomujų kasų, savitarpinio
kredito draugijų, padarysi
me jas savo bankais ir išmo
ksime tikusiai jas vesti.
Todėl Draugja, kviesda
ma, kur tik galima kurties
tokias bendroves, iš savo
pusės žada parūpinti joms
įstatymus ir jų patvirtini
mą, gauti pradžiai valdžios
pašalpos ar paskolos ir sta
tyti instruktorių—žinovų vi
sai tvarkai užvesti ir užlai
kyti.
Jeigu ūkininkas ar mieste
lėnas. prarasdamas karės
ugnyje savo turtą, išsineša
betgi iš jos paprastai bent
kelius rublius pirmam var
gui atstumti, tai Lietuvos
darbininkai dažniausiai iš
karto yra netekę duonos ką
snio, nes stinga darbo. Jiems
nuo bado apsaugoti Draugi
ja, be greitos maisto pašal
pos, pasistengs įkurti darbo
biurą, su kurio pagalba rū
pinsis surast bedarbiams
darbą, o darbninko reika
lingiems darbo žmogų.
Pagalios, Draugija rinks
žinių apie nukentėjusias dėl
karės vietas, žmones ir įstai
gas stengsis gauti iš vyriau
sybės ir visuomenės pinigų,
kad jų reikalingus sušelpus,

adresu galima siųsti nario
mokesniai ir aukos.
Lietuvių Draugijos nu
kentėjusiems dėl karės
gyventojams agronomi
jos ir teisių pagalbai
teikti Valdyba.

Pasilinksminimų varžymas.
„Vasarinė muzika par
kuose — tai tik dailės paže
minimas. Jei klausytojai
ateina ne dėl pasilinksmini
mo, tai jie neturi nei kito
kio tikslo. Todėl muzikos
pažanga šioje šalyje reika
lauja ne didesnio muzikos
pažeminimo, bet didesnio
progumo pasidžiaugti jąja.
„Šiame tai dalyke ir klys
ta jei ne visi, tai bent dau
gelis amerikoniškos muzikos
propagandistų. Jų pastan
gos — tai kultūros ir pra
kilnios dvasios apsireiški
mas, ką paprastasai žmogus
privalo apkainuoti ir atjau
sti. Jei žmogus jieško pasi
linksminimo, tai nereikalau
ja idant jam varu bruktų tą,
kas sakoma bus jam smagiu
ir naudingu.
”Su vasarine muzika visai
kas kita. Čia nei nesitiki
ma, kad kas-nors perskaitys
koncerto programą, kad
kas-nors klausys tos muzi
kos, jei ir bus atvestas.
Nieks nei nemano, kad kasnors įsigilins į simfonijos
anatomiją, kad kas susiju
dins ’Mėlynuoju Dunojum,’
ar pasidžiaugs šviesiais Berliozo tvariniais. Vasarine
muzika nieks neindomauja.”
Taip rašė nesenai Chicagos laikraštis „Tribūne.”
Straipsnio turinys duoda
suprast, kad pasilinksmini
mai perdaug yra pavergia
mi jų įvykdimmo būdams ir
visiškai neatsiekia savo tiks
lo, kuriuom yra pasiliuosavimas žmogaus nuo kasdie
ninio darbo slogos ir nuo
nuolačių įsitempimų pažan
goje ir progrese.
Pasilsiai ir pasilinksmini
mai neprivalo būt priversti
ni, ar įbrukami, bet vien tik
skatinanti. Jie neprivalo Į
Šisai dalykas paliečia

Siutus ir kitokius
Rubus

RUSŲ RE VOLIŲ CIJONIERĖ.

Rusų valdžia leido revo
liucijonieriai Katarinai Bereškovskai permainyt savo
ištrėmimo vietą. Jinai už
dalyvavimą
revoliucijoje,
kaip žinoma, likosi ištremta
į tolimus Sibiro šiaurius.
Valdžia tikėjosi, kad senelė
neišturės vargo ir mirs. Te
čiaus „babuška” pergyveno
daug baisių kančių ir var
gų. Ačiū rūpesčiui draugų,
rusų valdžia anais metais
leido „babuškai” persikelt į
Irkutską, o dabar, kaip jinai
pati praneša, daleista jai j
persikelti da toliaus į vaka-Į
rus. Apsigyveno dabar Minusinske, ir rašo, esanti da
stipri.
»

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus sočėdyait pizigą Ir
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes Imam
materijų iš gerųjų firmų ir primieraajam
rūbų pagal žmogų, todėl nesudarko imagam
išvaizdos ir būna tvirtesni.
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI ISVALOM IR IŠPROSINAM
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston—21012
LrE£E^cic»:cEtj*:rt:t:«^7ief-i3*įi-P{ M:+4-M~M:KXMxox*x)wocoj»jK

50,000
KNYGŲ

VISIŠKAI UŽ
DYKĄ

>

Ar Esi Kankinamas

Sifillsų arba Užnuodljlmų Kraujo,
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligai*, Lytiškai
šlapinamais Organais, Dusulių, NegruoKožnas vyras turi pareikalauti umu
mulavlmu Vidurių, Prietvarkų, Slogo
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų.
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvu,
Jaklių. Pūsles ir Inkštu Ugomaa?
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
riuose; galvos skaudėjimus; blogų avyrai negabi pri darbo ir ne galingi
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus;
nauduoti* priimnumo gamtos—visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimu*;
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų
sius ratus po akių; ar negali miegoti;
didžios vertybes medikališkų knygų.
ar turi negerus sapnus f Ar esi nusilp
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin
nintas ir lengvai sujudintas; ner
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir
visas sunvkis iš ryta; nedrąsus ir ša
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ir nusiminęs? Musų knyga UŽ dykų
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei
Kelias į Sveikatą,
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas,
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite
Stiprumą ir Energiją.
energitiškas vyras,
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir
pamokinimu. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus,, katros kožaas
ta knyga parodys
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas. nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, ton
kelių.
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dykų, užmokam pačią. Ant koavertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jinz.
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Vi Dykų Kupina.

Siusk Tą Už Dy ką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RL’SSE L PRICE CO.. L.202 Mzdiaoo A Clinton St*.. Chicafo. III.

Godotinas*!:—Aš esu užinteresaotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynlmnl ir noreiiaa
gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde.............................
Adresas............................................... .
Miestas

KELEIVIS

Sąmoninga gaspadinž •kfcMrH-Ht-vH.'HrHrtrrrhFH kKtefc-k į- ’
kad socialistai nereprezen- Peėkuriai rengiasi streikai)
Seimas lietuvių
Savo nepaprastame susi visada turi savo namuose buteliulcf x LIETUVĖ KRIAUČKA.J
tuoja nei dviejų tūkstančių
D-c« kublcr x>
rinkime So. Bostono pečkuGražiausių Dainų ir Naujausių
žmonių Amerikoje.
i!
Ona
Čepulionis
Dienos Reikalais. Išrinkta į centro komitetą rių unijos lokalas No.3 pePAIN-EXPELLER
h
Siuvu visokiai, moteriškas
Neabejojant
is badas įtrinimui nuo
EILIŲ KNYGA
j
reitą
nedėldienj
nutarė
mesnuo klerikalų J. S. Lopeta,
skaudėjimo Reumatizmo, persišalDRAPANAS
I
ti
darbą
Edison
Po\ver
dirb

(Nuo musų korespondento.) K. Krušinskas, J. Miliaus
<l:mo, išsinarinimo ir tt.
n
;:
Tikras tiktai su pažymėta marke
Wilkes-Barre, Pa., Re- kas (iš Pittsburgo), Vincas tuvėse ir sustabdyti van
“ĮKĄRĄ”
dington Hotelyj 17 rugpiu- Lukoševičius, Kun. Bartuš- dens prižiūrėtojų darbą, jei 25c. ir SGc. buteitnkM
viu«. »pt’.ekow ui»
.stačiai nuo
čio |vyko neva visų sriovių ka ir Kunigas Augustaitis; gu nebus atgal Į darbą pri 74-80 M Mhlngtoo
F. AD. UICH rtk a co.
Strcct.
\cw Turk, k Y
seimas. Dalyvavo 33 dele nuo tautininkų: d-ras Šliu imtas vienas unijos narių,
M. ANDRIUŠIUTĖ,
gatai nuo klerikališkų drau pas. R. Karuža, T. Paukštis. kuris tapo iš darbo pavary
h::
Vasarines ir žiemines, pagal
iI
’
i:.::
gijų, 18 nuo tautininkų ir 3 F. Živatkauskas, V. K. Rač tas.
(Andrews)
naujausias madas ir už priei
namą kainą.
nuo Socialistų Sąjungos, bū kauskas ir M. šalčius. Pri Sustreikavus Edison Po- MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
Visokį darbą gvarantuoju
tent: Kapsukas, Stilsonas imta rezoliucija prašant wer elektros dirbtuvių pečUž gerumą ir gražumą mano
darbo gvarantuoja mano
ir Valinčius.
Wilsono paskirti dieną pini kuriams, visas miestas pa
-į- Telephone:
pažįstami.
(9 11) i
4 » 4. *■»**»
«*#«»»■
Bark Bay 42V«
Viskas buvo vedama pa gams rinkti vien tik lietu skęstų nakties tamsoj, o
ONA ČERUL1ON1S,
DAKTARAS
gal klerikališką kurpalį viams 1 lapkričio. Nutarta dienomis nebūtų galima
x 252 4tk St.. So. Boston. Mass
gaut
vandens
ir
prisieitų
užNutarta surinktus pinigus su valdžios pagalba neleisti
Š Fr. Matulaitis
atiduoti Raudonam Kryžiui, tą dieną aukas rinkti nie trokšt.
t.YDO VISOKIAS LIGAS.
Regis, kad majoras CurPapuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų,
bet vėliau Amer. Centralis I kam, kas neturės iš jų cent
PRITAIKO AKINIUS.
,lev neleis kilti tokiam baiKomitetas, kuris čia pat bu ro Įgaliojimo.
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
a'anu os:
vo išrinktas iš 12 ypatų (6
Užbaigus susirinkimą, .šiam streikui ir sutaikins su
deklamuot ant viešų susirinkimų.
u. 4Nuo 1 iki 3 dieną.
4- r
klerikalai ir 6 tautininkai) d-ras šliupas užvedė disku : Edison Po’.ver firma.
Nuo 7 iki 9 vai. vakar*.
Knygoje trijų rųšių eilės:
nurodys tuos pinigus siųsti sijas apie atbudavojimą Lie
TAUTIŠKOS.
ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
419 BOYLSTON STR.
Artūro Giovannitti
Lietuvos Centraliui (Yči- tuvos. Daug kalbėjo abiejų
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
Sime 413. 420 ir 421.
j
prakalba.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knvga.
Nelauk vasaros, nes tąsyk busime
niui) komitetui. Kitos gi 1 sriovių atstovai, klerikalai
didžiojo
miesto
knvgyno,
Ne:
užsivertę
darbu,
užsisakyk
vasrinius
Pereitą
nedėldieni
ComKAINA TIK 75 CENTAI.
draugijos Lietuvoj negaus ij ir tautininkai. Bediskusuodrabužius dabar, kada galim greičiau
BOSTON, MASS.
Ta pati kr.sga drūtais audinio apdarais — $1.00.
nei grašio!
jjant, F. Živatkauskas pra mon sode laikė prakalbą ir pigiau pasiūti. Darbų gvarar.tuoju.
t
aš turiu ir gatavų dresių viSocialistų delegacija už nešė apie koki tai ”pavojų,” garsusis I.WAV. unijos agi i Taipgi
i-okios mitros ir kainos prieinamos.
SIELOS BALSAI
protestavo prieš toki kleri-į■ jeigu prezidentas Wilsonas tatorius Artūro Giovannitti 324 E STR„ kampas Broad»av.
Ei. Vyrai. Visi Pa»
SO.
BOSTON.
MASS.
kalų pasielgimą, kurie pa paskirtų F. J. Bagočių i ko i suvirs 2-jų tuktančių žmo I
YUDEIKO’
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
kvietė šin seiman tiktai dvi mitetą Lenkijai šelpti. Adv. nių minią. Jisai kalbėjo a^
Jis užlaiko gerą Restauraciją,
DARBO V ALANDAS.
socialistų organizacijas, L. Lopeta ant to atsakė, kad pie Minnesota valstijos maivisokios rųšies Alaus. Degtinė* (lt
Vyno ir Cigarų.
Kiekvienas nusipirkęs tą knvgą pasidžiaugs. Pinigus geriau
S.S. ir Lietuvos Šelp. Fondą.;Ijis buvęs AVashingtone ir nierių streiką, apie ką jaut
sia i siųst "Money Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog pa
Vienatinis lenkiškas
bet nekvietė socialistų spau- i tyrinėjęs tą dalyką. Jis plačiau buvo rašyta ”KeleiPirmiausia ir parankiausia
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir “Keleivio" ir
vieta lietuviams.
prilipyl už 2c. markę.
dos "Sandoros.” Darbinin spėja, kad Bagočius nebus vio” 32-ram numeryje. Gio | DANTŲ DAKTARAM. į |
vannitti
apsakė
baisenybes,
kų Literatūros Draugijos, paskirtas, nes girdi, prieš
304 Bro^iay ir 259 D Streets
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
mainierių J Užtaisau pasigadinusius dantis ir !
nei Moterų Progresyviškojo tai jau rengiami protestai. 1 kokios dedasi
naujus. Laiką gv a rantuoju. )j{
SO 2M0N, MASS.
Susivienijimo, kuomet kleri Pasijuto per toli nudisku- i streiko apimtame rajone, <((Į0 dedu
Ištraukiu dantis be jokio skausmo (V
.
9
kalų ir tautininkų panašios savę, ir uždarė susirinkimą. į Streikuoja, sako, daugiau $176 HARRISON AVĖ.. BOSTON. $
j
draugijos ir mažiau narių
Tautininkas. : 20,000 mainierių, jų visų
šeimynos
badauja
ir
miršta
turėdamos seime dalyvavov
i
J.
MATHUS
I
išvarytos
iš
pastogių
lau

Socialistų protestas liko
v
Telefonas, Diekinson 3995 Mkuose. Aukų streikierių i
Geriausias Lietuvio
padėtas ant stalo be skaity
SALONAS
IR RESTAURACIJA. į '
džiaugsis dažinojus. kad jų sveikata gali
pašalpai čia surinkta suvirs
mo.
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų
H
Sveiki
geriausios
rųšies
gėrimai (>į
200 dolerių.
systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y.,
Seimas pravedė visus sa
)>> ir užkandžiai. Patarnavimas prieaa 1210 S. Broad St. Philadelphia,
jeigu tokie žmonės vartos
lankus.
vo įnešimus, kurie buvo pro
Ak
_
N uO 9 iki n rito Įff ;S‘ Parankiausia Lietuviška užeiga. <;
Susirinkimas.
Or ISO V ALA
LA N L Co
- , 4 po piet.
jektuojami.
Svarbesni jų Bažnyčia jiems liko kalėji
60
kp.
LSS.
nepaprastas
mu.
J. MATBUS
buvo šie:
NEDEGIOMIS •
;
susirinkimas
atsibus
ket)||
342
Broadway.
So. Boston. Mana.
5ĮF
St. Paul Cathedral bažny
Sutveri CentralinĮ Komi
:C5
vergo
vakare,
24
rugpiučio,
tetą iš 12-kos ypatų. Į kuri čioje prie Tremont st. perei
turėjo ineiti taip: 6 nuo kle tą nedėldieni juodveidžių 7:30 vai. vakare.
-r-:-:-—Visi draugai privalote at
rikalų, 4 nuo tautininkų ir draugijos, kuri priklauso
tiktai 2 nuo socialistų. So tai parapijai, apie 50 suvir- silankyti. Yra labai svar
<*
cialistai pareikalavo, kad šum narių po pamaldų pasi bus reikalas.
(Severos Nervotonąi nuo pat prasidėjimo
N.
Januška,
org.
visos sriovės butų reprezen liko bažnyčioj, kad atlaikyti
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE Jį TURITE.
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių
27-tas METINIS
tuojamos lygiai, po 4 atsto savo mitingą. Jie visi suėjo
nervų ligų, ji trumpame laike parodys fa
NEUŽMIRŠKITE TU. KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
vus nuo kiekvienos, tečiaus i atskirą bažnyčioj ruimą, o
vo stiprinimo Įtekmę. Ji suteiks pagei
MES NISIUNČIAME VISUR:
BALIUS i KARĖS BELAISVIAMS
daujanti palengvinimą nuo .
Jas teisingas rekalavimas zakristijonas, manydamas,
I VOKIETIJĄ;
surengtas
Susiv.
Lietuvių
švento
kad bažnyčioj nieko nėra, j
proto slėgimo
atmesta.
UŽIMTOSE VOKIEČIU VIETOSE LIETUVOJE,
iT
Kazimiero Draugijos
jeipu
turite
dabartinį
jų
adresą;
užrakino
visas
duris
ir
nu

insomnijos bei nemigio
Socialistai tuomet atmetė
Panedely, 4 Rugsejo-Sept. y_
PEBĖGĖLIAMS
į
RUSIJĄ,
nervų išsėmimo
jiems pasiūlytas dvi vietas ėjo sau namo. Užrakintieji,
(per “Laoor Day.“)
kurių turite adresus;
histerijos
ir nerviškumo.
Kaštuoja $100
atlaikę
savo
mitingą
nema-,
Prasidės 2-rą vai. po pietų ir tęsis iki
komitete, pasiremdami tuo
12
valandai
naktį.
SUJIEšKOME
TUOS,
KURIE
PASILIKO
LIETUVOJE
ARBA
Rašykite
ir
reikalaukite
musų
cirkuliorių:
“
Severos
Nervotonas
’’
mi, kad neturi nuo visų So ža nustebo ir persigando.—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.
PABĖGO 1 RUSIJĄ.
LIETUVIŲ
SVETAINĖJE
kada patyrė, jog nėra jiems
cialistų Įgaliojimo.
E ir Silver sts.,
So. Boston.
LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus.
Sev'-ros Prepa^tai parsiduoda visur aplinkose. Reikalauk vardą SeveTokiu budu, komitetas li jokio iš bažnyčios išėjimo. į kamp.
ros. o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Preparašiuomi užkviečiame visus lietuvius
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus
♦
tų savo apielinkėje. užsisakyk ’esiai. adresuojant:
ko išrinktas iš šešių klerika Pradėjo visi kas tik išrėkt ir lietuvaites, kaip iš Eostono, taip ir
padarome atsakančiai.
W. F. SEVERĄ CO., Codar Rap<ds, Iowa.
aplinkinių
miestų atsilankyti kuo..
lų ir šešių tautininkų; so galėjo, šaukt. Galų gale po', yišskaitlingiausiai
ant šio puikaus Ba
aus> kuriame galės kiekvienas smacialistam leido trijų savaičių ilgo šaukimo ir storu gele- .liaus.
F. J. BA GOČITJS
žinių
durų
kumsčiomis
ir
.
riai
laiką- praleisti ir ikvaliai prisibėgyje išsirinkti tuos du na
Graiis J. Dragašiaus or
28 BROADtVAY, SOUTH BOSTON, MASS.
riu, jeigu socialistai norėtų kojomis daužymo, policma-; chestra visokius šokius. Bus skanių
Geriausiai garsintis "Keleivyje.” nes nėra Amerikoje
užkandžių,
<T>—-r!dalyvauti, tuomet du iš tau nas išgirdo juos ir pranešė įžanga:
Porai arba vienam vyrui 50c.
tininku. pusės turėtų rezig policijos nuovadon, kad šv.
Vienai moteriai — 25c.
miesto, kur "Keleivio” nebūtų.
ą
KOMITETAS.
nuoti, kad užleidus vietą so Povilo katedroj dedasi kas
♦
negerai. Kol policija sura
cialistams.
25,000 KATALIOGU DYKAI
do
zakristijoną
su
raktais
Socialistų proponavimas,
LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Turėk Savo Namą! JeięuSUneturi
kad pinigai surinkti eitų per bėdini parapijoms keikė sa
mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtmę markę, o tu
Kam mokėt brangias randas narni, •ėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ
dabar esančius fondus, liko vo kalėjimą. Kuomet juos savininkams,
už tuo-, pinigus
SKRIPKU. HRIUBU. >r dauęybę kitokių MUZIKALIŠKU INSTRU
išleido, buvo jau pusiaunak ; gali nūs.pirkt kada
savo namą. PER
atmestas.
MENTV. ISTORIŠKU IR M ALDU KNYGŲ, kokių tik randasi !iet’ivi«
Itis.
I SKUTIMUS DU METU MES PAR <cj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktaiKunigai kėlė triukšmą
_
DAVĖM 50v NAMU LIETUVIAMS ! Kaires labai prieinamos. Nanjausia^ Lietuviška*- Sapnininkas, dydžio
prieš socialistų delegaciją
apie
už pusę milijono dolerių vertes 5x61/2 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro p.-.Pereitą
nedėldieni
Saleme
tikrą lietuvį, o gausite teisingus taborus. Agentams parduodu pigiai
f
už vartojimą savo rezoliu
i ir jie visi užganėdinti
Rašykit tokį adresą:
kurios tik pasaulyje
gale
Grant
st..
Mikas
TwaDabar
mes
turime
daugybę
ger>
Gyduoles sutaisome 1 <
cijoj žodžio "klerikalai.” bet'
namų ir lotų ant lengvų tšniokep'tnų
įg/
priimtos ir yra
garauskis
belošdamas
iš
pi

ir
prisiunciame
Į
|
ę Wnidp1i<s 112 grand st.,
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ir žemo nuošimčio.
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butų pakeistas žodžiu "ka ši "Crap Game,” susiginčijo. ■lygų
Musų patarimas dykai.
Kalbam,
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
Pasternik rėžė T\vagaraus- ! lietuv
talikai.”
iškai.
Reikia tečiaus pastebėti, kiui kumsčia žandan, šis
JOHN A. SMITU & CO.
Ypatingai geros šios gyduolės:
kad kunigai daug manda i krisdamas užsigavo galvą i
(Kcal Estate ExchangeJ
atkreipkite š« apgarsinimą
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c Tikra Lietuviška Trajanka 35c
giau polemizavo su socialis ‘akmenis taip, kad užsimušė 1S 1REMONT ST.. Room 323.
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.0')
BOSTON, MASS
Merginų ir moterų ATYDĄi
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.00
tais, negu tautininkų atsto ant vietos. Pasternik pabė
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninirr.ui vidurių 50c
vai Šalčius ir šliupas. "Vi go. T\vagarauskiui trukusi
Pamoda plaukams__ _
20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
kaus kvėpavimo .......... 1.05
Vaikų ramintojas ........
25c
so labo tiktai mokytojas" kaukolė. Jis buvo 32 metų ’Jtfuviszkas 0-^i M Zisesma
f ji’'J
Gydu.
nuo “kornų” 15, 29 ir 25c
1.00
Nuo
suirimo
nervų
__
? Parroenter Sž
matyt turi didelį kerštą ant vedęs vyras.
Bobro lašai ................
1.00 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50?
Bostoi. Ą'asa
Nuo saulės nudegimo .
50c Proškos nuo nerviško galvos
socialistu, nes kada socialis
Visokias
Ilgas <?
skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Nuo slinkimo plaukų ir pleiPataisymas.
čaa
tus šmeižia, tai net negali
skanų ........................ ... 75c Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
A te. k : tie
Kraujo Valytojas ........ ... 1.00 Visokie kvepianti ir medikaton pusėn žiūrėt, kur socia Meldžiu atšaukti žinutę iusia'.
yt pas Tane L
liški muilai .... 10, 15 ir 25c
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0'J
listai sėdi, šalčius protes apie mane, kuri tilpo perei trepa:sf viršiį v.Z
Nuo Reumatizmo'.......... $1.0v Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
’kit į apt:eną
tuodamas prieš socialistų tam numeryje ”Keleivio.” ■ ae
■cano durys baiPerfumos visokių gėlių. 25c.. 50c.. 75c.. $1.00. $2.00 ir daugiau.
protestą sako: "čia jus nie Ten pasakyta, jog aš išva os arba Ye’efona
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
o aš atesiu.
paslaptingų ir kitokių ligų.
kas nenori pasikinkyt i sa žiavau Shenandoah’rin, kur duok
O'.so va'andos
Jeigu
norite
gaut
tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas
vo vežimą, tiktai duodama j organizuojama laikraštis. ; Nuo 9 iki 11 rvte
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
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I
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atstovybė pagal nuveikto j Iš to visiems aišku, jog dirbsąžiniškai patarnauta.
darbo didumą Lietuvos šel įsiu prie jo. Kadangi aš ser- 8 vakare. Telsph Richmond MM-K
VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
pimo reikaluose. Jus ma jgu džiova ir kreipiausi prie
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarą.
žiausia nuveikėte, tai ma j D. L. K. Vytauto Dr-stės
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiusim
H. S. Stone, Oph.D.
žiausia ir atstovybė jums Bostone sušelpti mane, tai
jums ekspresu.
priklauso."
draugystė, pasiremdama to
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
Akių
Iš to išeitų, kad tautinin kiu pranešimu, gali man su
Specijalistag.
kai, kurie nė pusės nesurin laikyti paskutini užlaikymo
ko tiek pinigų Lietuvos šel šaltini. Rodosi, kad keli ‘
t
10 m. So. Bostone.
pimui, kiek socialistai nu- metai atgal vienas iš Brook-1
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INTERNATIONAL
NOVELTY
CO
veikė
daug daugiau už so- lyno suteikė dr-tei lekciją, i
399
Broadway,
•
x
J V
! t
226 Broadway, Kampas c st. So. Boston, Mass.
1154 LINCOLN AVĖ., UTICA N.Y.
cialistus.
todėl dabar
gali1* būti labai ’ ■ 80. BOSTON. MASS.
kJ. Valatka.
Šliupas gi „paaiškino,” atsargi.
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Nerviški Žmonės
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Dr.Ignotas Stankus,®
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