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Metas XII.

Dobrudžoj bulgarai sumušė rumunus su rusais ir paėmė apie 20,000 belaisvių.
Silistriją, rumunų tvirtove Dobružoj, taipgi paimta bulgarų. Bet ilgai taip sektis bulgarams negali. Sąjungininkai rengiasi
užgulti Bulgariją iš trijų pusių. Susivieniję francuzai, anglai ir serbai Makedonijoj jau pradėjo ofensyvą prieš bulgarus. Prie
Verduno vokiečių pralaimėta; jie neteko tenai 500,000 kareivių ir francuzai juos vsro nuo tvirtovės jau šalin. Somos fronte
anglai buvo padarę didelį užpuolimą ant vokiečių, bet likos atmušti. Rusai atakuoja teutonus visu frontu.
I
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Francuzai pa dėjo mušti
Šiomis dienomis kaizeris! vokiečius utie Verduno
pavar
ivarp^ vyriausi
vvriaiiRi generalio
jrpnprahn j
*
rė falkenhayną?

SĄJUNGININKŲ UŽPUO
LIMAS ANT BULGA
RIJOS PRASIDĖJO.

Berlynas giriasi, kad pePaskutinės žinios iš karės
reitoj sąvaitėj vokiečiai su • stabo generolą Enchą von
i
’
lauko sako, kad sąjunginin New Yorke didelis strei
bulgarais paėmė rumunų i Falkenhayną, o jo vieton paVokiečiai prie Verduno
i
kų užpuolimas ant Bulgari kas. Visam mieste neina nė
tvirtovę Tulrakaną ir kartu į skyrė von Hindenburgą. dabar jau ginasi. Didieji
i
jos jau prasidėjo. Eina iš vienas karas. Tik požemi
su ja 20,000 belaisvių tarp^^on;-įab“‘“—^| mūšiai, kurie prasidėjo te
Albanijos susivieniję ang niai trukiai dar veikia, bet
kurių 2 generolai ir 400 ofi-I Šveicarijos
- - kad- —
- nai septyni mėnesiai atgal,
v
žinių,
Falj ir tai nepilnai. Todėl tuks
lai, francuzai ir serbai.
cierių. Be to da paimta 100 kenhaynas norėjo pasitrau- dabar jau pasiekė trečio
Anglai sudaro dešinį spar iančiai žmonių, kurie nega
,kanuolių.
,
, Bulgarai
c i • • sako, kti iš Balkanų ir užimtos ir turbut paskutinio lai
ną
sąjungininkų armijos li gauti karų ant viršaus,
kad tiek daug belaisvių Pa_ j f rancuzįj0Se jįs išreiškęs psnio. Francuzai nuolatos
Makedonijoj. Jie jau persi grūdasi į požeminius. Iš tos
imta dėlto, kad rumunams
. nuomonę, kad Bulgarija bus vis atsiima iš vokiečių savo
kėlė per Strumos upę neto ' priežasties požeminiuose ka
buvo atkirstas kelias pasi’l sąjungininkų sutriuškinta pozicijas. Ir taip po valiai
li Tohino ežero ir atmušė ruose jau kelis žmones už
traukti atgal. Po šitai per j ir apginti ją negalima, kada kovai po Verdunu nutils,
priešakinę bulgarų sargybą spaudė, o apalpusių daugy
galei kaizeris nusiuntė Bul Į ji liks užpulta iš šiaurės iir kaip išdegęs vulkanas. Dabė. Kompanijos prisisamdė
paėmė 4 kaimus.
garijos karaliui šitokį pa iš pietų. Puolus gi Bulgari- bar jau aiškiai pasirodė, kad
streiklaužių,
bet tų toli gra
Tuo
tarpu
gi
francuzai,
sveikinimą: ”Aš tik ką ga jai bus pertrauktas ir susi- vokiečiai nustojo vilties pa
kurie sudaro visą centrą, žu neužtenka. Atvažiavo iš
vau žinių, kad suvienytom nešimas tam Vokietijos ir (imti šitą tvirtovę. Jau sep
pradėjo baisiai bombarduo Chiagos ir pats streiklaužių
musų spėkom pasisekė pa l Turkijos. Todėl neužsimo tyni mėnesiai baigiasi, kaip
visą
bulgarų
frontą
tarpe
karalius.
Vienas► karas,
imti Tulrakano tvirtovę. 1 ka tenai vokiečiams savo jie pradėjo užpuolimą, o jie
•vti
-r
•
»
•
•
v
_
~
.
Vardaro ir Doinavo ežero, streiklaužių
operuojamas,
Priimk mano širdingiausi spėkų eikvoti, kur jie nieko turi paėmę vos tik du fortu
Serbai,
kurie
sudaro
kaisusikūlė
ir
daug
žmonių supasveikinimą dėl šitos musų negali laimėti; geriau Bal- ir pastaruoju laiku priversti
riajį sparną, pradėjo užpuo- žeidė.
pergalės, iš katros priešas k;5“"f“ntąj visai apleisti ir gintis, kad francuzai ir tų iš
Įima toliaus į vakarus, ne- i Į New Yorką pribuvo veik
pamatys, kad mes mokam tokiu budu sutrumpinti per j j neatsiimtų,
toli Ostrovo ežero. Jie pa visų unijų viršininkai, su
ne vien tik gintis, bet ir muš-1 daug ištęstą savo apsigyni
į
Šiomis
dienomis
aiškiai
ėmė jau du kaimu ir gulte kuriomis tik šis streikas tu
ti. Tavo ištikimas Vilimas.” i mo liniją. Iš šiaurės Franpasirodė, kad daug kariu
____________
l
gula ant bulgarų, kurie grei ri ką nors bendra. Norima
euzijos gen. Falkenhaynas
- , •
tai traukiasi.
surengti užuojautos streiką.
KITAS SMŪGIS RUMU  taipgi reikalavo pasitraukti, menės ir kanuolių vokiečiai
paėmė
nuo
Verduno
Somos'
(-"hutus t>\ A.neruan ("re»s Association.
Musys
siaučia
per
110
myJeigu tas pasiseks, tai ne
NIJAI.
o sustiprinti frontą apie sa frontan, kad sulaikius tenai
Paveikslėlis parodo Amerikos kariumenės stovyklą Ijų, nuo Florinos iki Stru mažiau kaip 700,000 darbi
Vokiečiai su bulgarais paė vo rubežių. Tuomet sąjun sąjungininkų ofensyvą. Tas Ii Meksikos parubežyje, į kur šiomis dienomis išsiųsta
mos Francuzų karės vy ninku,
kurie 11
priguli prie
mė Silistriją.
• • pames
•
gininkai vokiečių per 10 i labai blogai atsiliepė ant li i daug šiltų žieminių kareiviams drabužių.
riausybė, kuri praneša šitas unijų,
darbą. -KT
Norii
neįveiktų,
sakė
FalRumunams pradeda labai metų
kusių vokiečių ūpo. Vasa- J
žinias, sako, kad bulgarai: ra išvesti dafbininkus Į
nesisekti. Vokiečiai su bul- kenhaynas. Hinderburgas i rio mėnesyje jiems buvo sa i KARĖ TRAUKSIS DAR R.ilanrai imi
drūčiai laikosi. Į francuzų j streiką visose dirbtuvėse, su
garais įsiveržė nuo Juodųjų šitą Falkenhayno nuomonę kyta, kad Verdunas turi būt
du metu.
ouigarai jau
bombardavimą jie "atšaki- kuriomis tik karų kompanijūrių jau 50 mylių Rumuni pavadino kūdikiška ir bai ‘ paimtas. Liepos pabaigoj i
nėja su dideliu smarkumu.” įjos turi ką-nors bendra, kad
Londono "Timeso" kariš- j bombarduoja
jos gilumom Taip bent pra liška, ir netinkama vokie j jiems pasakyta, kad užteks
Ar šitas sąjungininkų - tokiu budu leisti jai smūgių,
Kaizeris tuomet ; tik išlaikyti savo _ rankose, kas ekspertas pranašauja, i
neša Berlynas. Eidami vis čiams.
lofensyvas Balkanuose tvers kur tiktai galima.
jytllHUnU miCStcl ;i]p-aii, ar po valiai jis vėl sugilyn, pereitoj nedėlioj vo Falkenhayną pavarė kaipo paimtas pozicijas. Bet kada kad karė trauksis dar, du
Buvo jau ir riaušių. Vie
-T-l
nnvv.nai
’
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baili,
o
jo
vieton
paskyrė
jų
skaičius
iki
tiek
sumažinmetu
ir
pasibaigs
1918
rne-i
kiečiai su bulgarais paėmė
Įstos, taip kaip sustojo 10 nas skebas peršautas. Nuo
)ta, kad francuzai pradėjo tuose visišku sąjungininkų; Vėliausios žinios sako, ' dienų atgal, tuo tarpu — da ' stogų pradėta akmenais
Dobrudžoi seną rumunų : Hindenburgą.
imti viršų, jie taip nupuolė laimėjimu. Šiuom tarpu są- kad sunkioji bulgarų ir vo- į negalima pasakyt.
tvirtovę Silistriją, kuri sto
bombarduoti
augštutinis
TURKAI
NARSIAI
KA

dvasioje,
kad dideliais bu- jungininkai pradeda jau kiečių artilerija jau bom- ■ Reikia pasakyti, kad tas eleveitorius. Sakoma, kad
vi a*nt rytinio Dunojaus
RIAUJA GALICIJOJ.
riais dabar pasiduoda nelai imti viršų, bet jie da netu-: barduoja Rumunijoj Giur- i sąjungininkų ofensyvas, ku Į ir iš revolverių į langus šau
kranto.
svėn.
FSeptintas ir paskuti- ri tiek persvaros, kad galė-'gevą. Šitas miestas stovi ris buvo pradėtas pora są- dyta. Keli žmonės likos su
Šitą tvirtovę gynė rumu- _______
,
Pasirodo, kad žinios anie
^,..ieralis
nai ir rusai. "Pastaromis atsiuntimą’ Galicijon turkų nis generalis vokiečių už- tų sutriuškinti teutonų ga- ant šiaurinio Dunojaus i vaičių atgal, įtraukė ir Ru- žeisti išmuštais stiklais. Po
dienimis telegramos sakė, buvo neišmislytos. Dabar !puolimas ant Verduno buvo lybę ir pastatyti jiems tai-:kranto, vos tik 35 mylias ! muniją karėn. Ji tikėjosi, , to atsitikimo ant visų stogų,
__ —
----rk.ymosi sąlygas,, sako tasai nuo Rumunijos Sostines Bu- ,kad dabar jau sąjunginin pro kur tik bėga eleveitokad toj apielinkėj verda patįs austrai prisipažįsta. Padarytas
10 liepos.
Fran-jJ
smarkus musys ir kad rusai kad Turkijos kariumenė vrai^^^ai tą užpuolimą sulaikė ekspertas. Da reikia dviejų kai este.. Jeigu bulgarai no- kai pradės šluoti Bulgariją riai, pastatyta policija.
pradeda jau imti viršų, jie pribuvus Galicijon jiems i i-* tuojaus pradėjo patįs už- metų laiko, kad tokią per- lės eiti ant rumunu sostinės, ir Austriją, ir kad dabar at Tuo tarpu atėjo pas majo
sumušė bulgarus ties Dobri- pa.ga.Iba. Oficialis Austri- i puolimą. Nuo to laiko jie s\arą įgijus. Gi pakol abi- tai piie Giuige\o. jie turės ėjo laikas jai iš to pasinau rą skebų išrinktas komite
cu ir atėmę iš jų šitą miestą. jos pranešimas 10 rugsėjo 'paėmė jau daugiau kaip 10 dvi pusi v ra beveikivgiu keltis per Dunojų. šitam dot. Jeigu tik tuo tikslu tas ir padavė skundą, kad
=ako' ””Rvtu
vokiečiu nelais
nelais- spėkų,
spėkų, taikos
taikos negali
negali būt,
būt, žygiui bulgarai turi gerą pa- sąjungininkai tą ofensyvą juos laiko daržinėj uždarę
_
į vokiečių
Bet vėlesnės žinios sako, sako:
Rytų Galiciioi
Galicijoj,\nie
apie tūkstančių
kad rusai su rumunais čia 50 mylių
........~ Į, pietus nuo Lvovo. vėn, paėmė daug jų kanuolių I nes kiekviena pusė da tikisi pėdę savo tvirtovėj, Rusču- buvo pradėję, tai reikia pa ■ ir muša, kada jie reikalauja
ke, kuri stovi tik už kokių sakyti, kad tą tikslą jie at I daugiau algos arba geresnio
' laimėti.
likos labai sumušti. Tik priešininkai
(rusai) vėl ir šimtą kulkasvaidžių.
I
penkių mylių Į pietus nuo siekė.
šiaurėje rumunams geriau | bandė prasilaužti per musų
į valgio.
sekasi. Jie čia įsiveržė T r am liniją, bet visur buvo atrem HALIČO FORTAI SU REVOLIUCIJA MASKVO- upės. Turėdami savo ran
kose Totrakoną ir Silistriją, i
silvanijon ir paėmė kelis tas su dideliais nuostoliais.
JE.
SPROGDINTI.
bulgarai dabar turi užėmę SUŽCIStS 200 ŽmOfUlĮ PRIVERSTINA KARE1miestelius.
Ypač reikia pažymėti nar
Berlyne
gauta
iš
StokholVYSTĖ KANADOJ.
67* mylių
___
"į*11 ruožą Dunojaus ’
sumą turkų kariumenės, ku Spaudžiamiems teutonams !mo žinių, kad Maskvoje šio-j”
į
pagalbą
pribuvo
Galicijon
RUSAI PERĖJO PER
ri kariauja šitam rajone.
Apie konskripciją arba
mis-------------------------------dienomis buvo
didelėj
----- Į
Colorado Springs, Colo.—
turkų, kurie prie Ha- ------DAUGUVĄ.
priverstiną
kariumenėn
Turkai paėmė 1,000 belais daug
d ;1 VOKIEČIŲ KARALIUS
Per Labor Day čia kumščiaI revoliucija, kurioj ufta!
ličo
atmušė
rusų
ataką
ir
pavosi du pugilistai (kumšti ėmimą Kanadoj kalbama
Iš Petrogrado pranešama, vių ir 5 kulkasvaidžius.”
:ėmė 1,000 rusų nelaisvėn pe- Ii žmonių sužeista ir užmušta. <
APIE
TAIKĄ.
ninkai), Freddie Walsh su vis daugiau ir daugiau.
kad Dvinsko šiaurėje rusai
į reitoj sąvaitėj.
Bet rusai I Sakoma, kad Maskvon pri-j
KITĄ
ZEPELINĄ
PAŠO

Žmonės nusigandę. Drąses
traukinys
I
perėjo per Dauguvą ir nu
j pradėjo sukti apie tą miestą . buvo
,
....
- su..-sužeistais
.
Nuremburgijos karalius Charles White. Vakariniam ni nori protestuoti. Bet iš
- - ■
VĖ.
varę vokiečius atgal užėmė
kalboj pe- šone miesto buvo pastatyta
' ratu ir austrai pamatę, kad kareiviais ir per ilgą laiką Liudvikas
jų pozicijas. Vokiečiai ke Iš Hagos pranešama, kad negalės atsilaikyti, pradėjo Jiems neduota jokios pagal- reit nedėldieni pasakė:
tam tikra platforma ir 14,- visko matyt, kad be konslis kartus ėjo kontratako grįžtant iš Anglijos po už kraustytis laukan. Iš Pe bos. Susirinkusii minia zmo-i „Mes ncžinom kaip ilgai 240 sėdynių. Sėdynių kaina kripcijos neapsieis. Vidaus
mis, bet rusai juos atrėmė puolimo vienas pašautas trogrado pranešama, kad nių pakele protestą. Vai- šita karė trauksiSj bet mes buvo nuo $3 iki $25. Tuoj dalykų ministeris Foster sa
ir užimtose pozicijose pasi zeppelinas nusileido Belgi traukdamiesi austrai su dzia.liepe kanumenei sau-^jnom tikrai, kad mes nie- po pietų vienoj vietoj lūžo vo kalboj 12 rugsėjo pasa
liko.
joj. netoli Monsų. Keliatas sprogdino paskui savęs til atsisakė. Tuomet pašaukta k’dos nesitaikysim tokiomis sėdynės su 500 žmonių ir kė, kad jeigu reikės daugiau
200 likos sužeista, vienas iš kareivių, o liuosu noru žmo
jo žmonių buvo sužeista šra tus ir fortus.
policija
ir
prasidėjo
krūvi-'lygomis,
katros
darytų
nės kariumenėn neis, Kana
SMARKUS ARTILERIJOS pneliais.
tų jau mirė.
Mes pri- i Ir šita nelaimė atsitiko da turės įvesti konskripciją.
.
MUSYS MAKEDONI
GALICIJOJ TEUTONAI nos muštynės. Daug žmo- ! mums zskriaudą.
nių užmušta.
Jimsime tiktai tokią taiką, dėl noro pasipelnyti. Ne taip kaip padarė Anglija.
ANGLŲ UŽPUOLIMAS
JOJ.
TRAUKIASI PRIEŠ
kuri užtikrins mums gėrės- vien, kad dėl pelno buvo suPER 10 MYLIŲ AT
RUSUS.
Graikų Makedonijoj, kaip
AN
9
qL^X?Zvd?t JAU nę vietą pasaulyje, negu fengta šita muštynė ir kum- RUSAI ATAKUOJA VISU
REMTAS.
iš Paryžiaus praneša, eina
FRONTU.
38,992 OFICIERIŲ.
Vokiečiai
prisipažįsta,
mes turėjom iki karės.”
štininkai daužė sau nosis,
didelis artilerijos musys są Pereitos sąvaites pabaigoj kad Galicijoj, tarp Dniestro
Nuo karės pradžios Ang m • j
•
i-,
bet dėl pelno rengėjai paeRusai atakuoja teutonus
kuop^ausi foitra£to. visu
jungininkų su turkais ir bul anglai buvo padarę Francu- ir Zlotą Lipa upių po kelių lija neteko jau 38,992 oficie- Tai da pirmą sykį karu-1
frontu nuo Rygos iki
garais. Iš to sprendžiama, zijoj per 10 mylių užpuoli dienų mūšio vokiečiai ture- rių._ T_
Iš to skaičiaus
0
padarė silpnas sė- visu frontu nuo Rygis iki
_______ 11,442 nuotas vokietys prabilo apie j
kad sąjungininkai rengiasi mą ant vokiečių, bet Berly jo prieš rusus pasitraukti, užmušta arba mirė nuo ’žai-! taiką. Nuremburgija, ku- Mynes iir________
žmonėms ant jų Rumunijos rubežiaus, bet
jau prie tikrojo užpuolimo nas praneša, kad anglai li Rusai vis veržiasi prie Lvo- zdų, 24,680 sužeista, o 2,809irios karalius taip kalbėjo.|prisėdus jos lūžo.
apie laimėjimus nepraneša
ant Bulgarijos.
kos atremti.
v°prapuolė.
yra dalis Vokietijos.
D. Pilipauskas. ma.
a
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Peržvalga.

KODĖL JIE TAIP PRIE
ŠINGI BAGOčIUI.

I

je. Tikrieji kaltininkai žmopriedo, tai mes jau jį gavom
gžudvstės-plieno trusto ’gun-J
ir persitikrinom, kad ištiesų
menai’— netik nenubausti, Į
bet ir visai išteisinti ir pa"Ateityje” da nespausdintų.
liuosuoti.
į Taigi tą klaidą, nors ji labai
darbininkai!
"Draugai
"Darbininko” redakcija ■ mažos svarbos, bet jeigu
demonstracijas.
Rengkime
protesto mitingus, reikalau prisiuntė mums šitokį pra , "Ateities” redakcija nori,
kime teisingo perkratinėjimo nešimą :
atitaisome.
jų bylos — reikalaukime jų
"Šiuomi pranešame ger- i Gi- kas dėl pinigų gražinivisiško pa! mosavimo. Musų
pastangomis buvo paliuosuoti biamajai visuomenei, kad ’mo, tai mums rodos, kad
Moyer, Haywood ir Pettibone .suvažiavimas dėl Lietuvos 'Ateities”
redaktoriaus
iš ldaho; Ęttor j r Giovanoti atstatymo įvyks 28 ir 29 įtvirtinimas neatsako tikra
iš Salėm, Mass.; ir mes turi i ugsėjo, tik ne Bostone, kaip jam dalvkų stoviui.
Nes
me paliuosuoti savo draugus buvo ankščiau garsinta, bet
mes turime ant rankų iš Aiš Duluth kalėjimo."
Brooklyne, N. Y., lietuvių

Suvažiavimas d d
Lietuvos atstatymo.

Pereitam "Keleivio" nu
KAS BUTŲ, JEI LIETU- ceryje mes jau rasėm, kaip
musų tautininkai csu” kleri
VA PAKLIŪTŲ KLEkalais
suskato darbuotis
RIKALAMS.
prieš Bagočių, kuomet iš
Klerikališkasis Kemėšio girdo, kad kongresmanas
vedamas "Darbininkas" ra Gallivanas
rekomendavo
šo, koks tai "rojus’’ butų psezidentui Wilsonui pas
Lietuvoj, jeigu po karės ji kirti jį (Bagočių) busimon
liktų neprigulminga ir, ži komisijon Lenkijai šelpti.
noma, jeigu jos valdymas Jie pradėjo net protestus!
patektų klerikalams. Gir rašyti Washingtonan, kad;
di:
tik jų nekenčiamo Bago
Nors su I.W.W. žmonių
"Didžturčių dar neturime, čiaus nepaskirtų ton komi
taktika mes nesutinkame,
buržuazija prieš karę dar tik
sijon.
Ir
štai
"Lietuva
”
jau
■
tečiaus kada kapitalistiški
tepradėjo rasties, o ko! ka
pitalistai ir buržuazija išaugs džiaugiasi, kad kongresmu-' razbaininkai kėsinasi ant jų
ir sustiprės — tai juk ir dar nas Gallivanas jai pranešęs, ■ gyvasties, mes turim prieš
bininkų luomas žymiai pakils jog savo rekomendaciją jis lai protestuot.
Protestus
savo susipratimu ir organiza jau atšaukęs. Ji išspausdi-Į
reikia siųst Minnesotos gu
cijomis. Jeigu politiška prie
no
ir
gautą
iš
Gallivano
lai

bernatoriui.
spauda varė musų darbininkų
ir ūkininkų minias i Ameriką, šką. kuris skamba taip:

į

f.

Polemika ir Kritika, i Puriškevičius ir
pabėgėliai.
NORĖJO NUGĄSDINT. Į
___________________

"Ateities” Kr. 99 tūlas
Musų patriotai ”rupinasi”
"ponas” J. Žukauskas para pabėgėliais. Jie skelbia, buk
šė, buk aš neteisybę rašiau daug gero padarę. Jie gi
"Keleivyje,’’ kad Lavvrenco ria valdžią ir įvairias valstitautininkų Sandaros kuopa jines įstaigas, ką buk irgi
teturi vos 8 narius. Taip, rūpinasi pabėgėlių likimu.
aš dalyką ištyręs dabar tu Ir kaipgi negirti, jei tos įs
riu pranešti, kad šita jų taigos suteikia patriotams
kuopa turi ne 8, bet 5 na tūkstančius rublių, kuriuos
rius ; 3 suspenduoti.
paskui galima bent kur su
Minėtasai Ji Žukauskas vartoti.
merican Express Co. doku
parapijinėje svetainėje (ant mentą, su assistant manage- norėjo mane nugąsdint. Jis Kai-kurie laikraščiai pa
kampo N. 5th ir Havemeyer i rio parašu, kur aiškiai pasa užprotestavęs
"Ateityje” sakojo, jog valdžia tyčioms
gatvių).
kyta, kad pinigai išmokami prieš mano pranešimą, pa- daugiau "pabėgėlių” vijo iš
"Suvažiavime galės daly į sulyg tos dienos kurso, ka Į siūlė man $5, jeigu aš priro- gimtinių kampų, kad tolyvauti su sprendžiamuoju ria išmokami. Mes stačiai dysiu, kad minėtoj kuopoj raesni gyventojai baisėtųsi
balsu atstovai nuo įvairių nesuurantam, kaip šita kom- yra vos tik 8 nariai. Jis te vokiečių žiaurumu, Ir žiaulietuviškų organizacijų (ne naniia galėtu Jurgeliunui nai rašė: "aš nuo savęs sky I resniais pasirodė vietiniai
daugiau, kaip po 3 atstovus kitaip mokėti. "Keleivio” rių $5; jeigu p. V. Želionis globėjai. Valdžia daug iš-nuo draugijos ar kuopos: iki , redaktorius buvo nunešęs nori būt teisingas žmogus, vijo, o išvytus visai nepajietai laisvė kaip tik duos tas
”Jusų laiškas, rašytas 15 d. KLERIKALŲ VADAS PA 50 narių
1 atstovas: virš American E.vpress Co. laiš tai tegul ateina bile vakarą gė aprūpinti. Nors ir daug
sąlygas, kurios patrauks dar
S. m., yra
gautas ir aš esu
50 narių galima 2 atstovu, ką parodyt ir "Ateities” re po No. 101 Oak st., o aš pa gyrėsi valdžia savo geradėbininkus prie savo krašto.
VARYTAS Už MAKA
persitikrinęs, kad jums bus
ir virš 100 narių galima 3 daktoriui, bet nerado jo na rodysiu Sandaros narių są jystėmis, bet tai buvo vien
Kad bus darbų ir uždarbių—
smagu išgirsti, jog aš atšau
RONŲ VOGIMĄ.
atst.);
dėl laiko trumpumo mie.
apie tai ir abejoti negalima.
rašą. Atnešk tamsta su sa pagirų puodai. Tai patvir
kiau savo rekomendaciją p.
Lietuva turi geras žemes, tur
Nelabai
senai
atėję
iš
Ru

atstovus išrinkti galėtų ir
vim 85, tai mano, ar tamstos tina ir Puriškevičiaus žoBagočiaus 14 d. šio mėnesio.
tingą gamtą; be to užima la
Aš rekomendavau ji. prašo sijos laikraščiai rašė, kad organizacijų valdybos.
bus pralošta."
žodžiai, pasakyti vasario
bai patogią vietą ant žemės
mas kelių žymių lietuvių iš pagarsėjęs klerikalų vadas
"Ingaliojame
gerbiamus
Aš perskaitęs tokį pasiū mėnesyj Valstybės Durnoj.
kamuolio: ir žemės vaisius,
mano distrikto, bet sužinojau , "tėvas” Alšauskas, kuris kun. N. Petkų, pp. K. Kru- MoitellieCiai surinko
ir padaromus daiktus lengva
lymą. dešimts dolerių i kiše Tie, ką palaiko valdžią, at
apie jo rekordą vėliaus.
yra žinomas da ir kaipo "po šinską ir A. Aleksandravi
bus gabenti į kitus kraštus
nių
ir marš p. Ramanausko sako ir už darbus. Lietuvių
Su pagarba,
dar 100 dolerių. krautuvėlėn
ir vesti su jais plačiausią
licmeisteris," beglobodamas čių iš Brooklyn, N. Y., kun.
(101 Oak str.), patriotai, Rusijoj pasilikę,
”James A. Galiivan.” Voroneže pabėgėlius prida
prekybą. Engti ir persekioti
J. Dabužinską iš Nevvark, N.
kur
randasi
vietos
tautinin palaiko Rusijos valdžią, o
darbininkų laisvoje Lietuvoje
Paskelbdama šį laišką. ręs tokių "zbitkų," kad Cen- J., ir p. A. Staknevičių iš
L.
Š.
F.
finansų
sekretokų headquarteris. Nuėjęs tuom atsako ir už jos darbus
nebus taip lengva, kaip Rusi
"Lietuva
”
parodė,
kad
ir
ji;
traliniam
(klerikalų)
komi

drg.
Dundulis
mums
rius
Bloomfield,
N.
J.,
sudaryti
joj, arba kad kajp ir čia Anusipirkau "Vienybę Lietu ir už tą vargą, kurį ji sutei
merikoje. ar kur kitur. Lie rašė ”donosą” ant Bago- tete kilęs net skandalas. suvažiavimo rengimo komi praneša, kad šiomis dieno- vninkų” ir lyg nieko nežino kė ir suteikia išguitiems
tuvos Seime, mes neabejoja- čiaus.
Komitetas siuntęs net komi- tetą, kurin kviečiame ineiti mis jis gavo iš Montellos, damas, kas buvo rašyta a- "pabėgėliams.” Per tai ir
me, darbininkai turės nema
siją Alšausko darbeliams patiems ir pakviesti kitų Mass., lietuvių dar $100.00 pie mane "Ateityje,” vartau lietuviams patriotams, lauža atstovų, Turto centrų juk< Dei tos priežasties "Nau
tyrinėti, Dabar laikraščiai sriovių veikėjus iš Brookly- Lietuvos Šelpimo Fondui.
Rrooklyno tautininkų orga-! kiantiems gero nuo valdžios
Visi augusieji jienos” rašo:
neivesime.
Pinigus surinko vietos L. ną ir žiuriu, ka jie tenai me-;malonių, vertėtų susipažinti
darbininkai ir darbininkės
"Taigi ’donosčikai’ atsiekė pranešė, kad Alšauskas pa- no ir apielinkių.
galės dalyvauti rinkimuose.
"Suvažiavimo programo Š. F. skyrius. Švento Roko';Įiuo.a.
savo tikslo. Bagočius nebus varytas nuo vietos, arba.
su sekančiais Puriškevičiaus
Darbininkai vėl-gi savo bal
____ _ _ kalba sakant — projektą 'Tautos Taryba A- draugija aukavo $50.00, L.S. I
paskirtas į minėtąjį komite oficialia
žodžiais:
sų nepardavinės, ir nepratą. Ir tautininkai padarė ta "paliubsuotas.” Už ką jis merikoje' netrukus nusiųs S. 17-ta kuopa—$5.00. ši I Prieina prie manęs J. Žu
"Lyg klausimas apie pabė
gers, kaip kad atsitinka čia Į tai, neveizint to. kad jie ne
kauskas ir sako: "Čia tau
toms
draugijoms
bus
pasių

paliuosuotas,
tečiaus
nepa

rengimo
komitetui.
Rengi

gėlius
yra normališku apsi
Amerikoje, nes, ačiū Dievui,
turi progos Į tą komitetą
nieko naudingo nėra. Ot,
sti
tam
tikri
Lietuvos
Šelpi

sakyta.
mo
komitetas
ingaliojamas
musų socijalistams ir bedie
įpiršti kitą lietuvį (apie tai
pasiimk ’Ateitį.’ tai tenai reiškimu?
viams dar nepasisekė galuti
patįs
tautininkai
kalbėjo
Bet štai šiomis dienomis programą savaip papildyti mo Fondo paliudymai, ku atrasi.” Aš vėl nuduoda ■ "Tie, ką matė bangas pra
nai musų tautos ištvirkinti ii
VVįlkes-Barre'o suvažiavime). d. V. Paukštys, vienas "Lai ar pakeisti ir pagarsinti vi riuos apdarius po stiklu ga
slinkusių pabėgėlių, kaip aš,
nužeminti.”
Geriemsiems musų "tautie svės” savininkų, gavo iš Vo I suomenei.
lima laikyt kaipo atmintį. mas, buk nieko nežinau,”,kas girdėjo tuos vaikų vaiklausiu: "O kas tenai yra?“
Vadinas, Amerikoj žmo čiams,” vadinasi, yra geriau, I ronežo laišką, kur sakoma,
"TAUTOS TARYBA Garbė montelliečiams, kad Žukauskas išrėžia man visą jojimus, pripildančius gikad
nebūtų
komitete
jokio
nės parduoda ir prageria
nukentėjusių
"AMERIKOJE.” neužmiršta
lietuvio, negu kad į jį patek kad klerikalų lyderis likos
' istorija.
istoriją, Gerai,
vrerai, sakau, pa- rias, tie, ką matė šiuos pasisavo balsus dėlto, kad jie
nuo
karės
savo
brolių.
tų nepakenčiamasai jiems pavarytas už makaronų vo
\ ‘kny-,; ................
- arklių valstierodykit Sandaros narių
likusius be
Keista, kad dešinioji srioyra socialistų "ištvirkinti”
Bagočius. šitą faktą žmonės gimą. Ir jį pavaręs ne Ygą.
’
Žukauskas
klausia
:
"O
čius,
atidavusius
už skatikus
vė
kviečia
kitus
Į
savo
suva

ir "nužeminti.” Taip išeina turi neužmiršti, idant jie ga-l čas, kaip pirma buvo mano
penkinę
turi?
”
Sakau,
tu!
puikius
arklius
ir ėjusius
žiavimus vis paskutinėmis
sulyg Kemėšio laikraščio lo lėtų teisingai apvertinti mu-1
ma,
bet
valdžia.
Su
Yču
Al

riu dešimtinę, bet galėsimei pėsčiom, besikabinusius už
dienomis, lyg ir tyčia, kad
gikos. Šitas klerikalas ge sų patriotų šauksmus apie šauskas ėjęs išvien.
Ne

tautos
meilę
ir
vienybę.
išmainyt.
(Prie to buvo vi- buf’ferų, tie, ką matė tat, gakiti neturėtų laiko apie tai
rai žino, kad taip visai nė gana to. kad tie ponai visuo-i
si Sandaros kuopos nariai:: Ii suprasti, kaip be-spėkis
ra. Jis gerai žino, kad joks met ardo vienybę musų vi-, Gal būt, kad tūli nenorės nė pakalbėti, nei delegatų iš
rinkti.
Gerbiamoji "Keleivio Re J. Sekevičius, Z. Jankaus- Į buvo valdžios galėjimas kas
socialistas savo balso kitos
suomenėje. kuomet tiktai jie tikėt, kad toks "didelis”
kas ir kiti.) Bet aš tėmiju,‘link pabėgėlių.”
dakcija !
partijos kandidatui už jo negauna patapti vadovais ko žmogus užsiimtų makaronų
i • • n
kius pinigus neatiduos. Jisai kiame-r.ors darbe (pav. tau- Į vogimu. Bet faktas juk lie
Rrisiunčiu $2.00 atnaujin kad mano Žukauskas nesi- : Vienok, reikėjo matyti ir
tininkų
atskilimas
nuo
L.
š.
;
ka faktu, kad jis jau pava
101710
gerai žino, kad savo balsą
damas "Keleivio” prenume skubina man knygos rodyt, daug daugiau. Reikėjo maF.), bet jie neša savo kerštus j rytas. Reiškia, turėjo būt
už stiklą alaus arba už ciga ir i svetimtaučių publiką.
ratą ant ištisų metų. Atsi- Vietoj to, jis stengiasi kalbą tyti, jog nukentėjusiems nuo
'tam kokia nors priežastis.
rą parduoda tiktai tie, ku
; prašau, jog čia nepažymiu, nukreipti kiton pusėn. Aš į karės reikalinga ne valdžios
’Tr jie giriasi tuo! štai. I Ir štai ateina dabar žinių,
rie priešingi socialistams ir
kada pasibaigs prenumera ir vėl jam primenu, kad lai- ir ne labdarių labdarystė,
Gerbiamoji Redakcija !
'Lietuva’ net pati pasiskelbė,
kas knygas peržiūrėti, o jis bet pačiu nukentėjusių savii
kad
ta
priežastis,
tai
maka

balsuoja tfž demokratus ar kad ji rašė laišką p. Gaili-■
Jūsų laikraščio Nr. 34 kai ta, nes prapuolė pirma kvi i vis
kitus dalykus.
į šelpvstė. Valdžiai rūpėjo
* kalba
’ ” apie
' f
’
ba republikonus, taigi tokie van’ui apie Bagočių. Didelė, ronai. Kažin kas atsiuntęs bant apie "Ateities" perėji tą.
žmonės, prie katrų priguli mat, garbė būti ’donosčikų vagoną makaronų, kaipo au- ma prie sąvaitinio ir jos mė
Ačiū "Keleivio” Redakci Ant galo žiuriu, kad mano' visą labdarystę paimti į sakompanijoje!
”
~
’
Į
Iką nukentėjusiems nuo ka nešini priedą, pasakyta, buk jai ! Praslinko tik vieni me Žukauskas jau smunka per,vo rankas. Atskirų tautų
ir kemešinė "publika." Tik
pasižiūrėkite rinkimų me- j Bet kodėlgi tie smalavi- irės. Tėvas Alšauskas paė tasai priedas "susidės iš tel-: tai, b jau aš daug kitokiu duris. JEi, sakau, palauk! 'patriotams parupo būti moNZ • • • « A
•,
Parodyk knygą. Kaip iuž~ nopolistais savo "tautos"
tu, kaip po rinkiminių pra riai taip siunta prieš Bago męs tuos makaronus į. savo pančių toj• pačioj
"Ateityj" pasijutau skaitydamas "Ke vuodegos pagautas, jis pra- šelpime. Kadangi patrio
kalbų klausytojai susirenka čių?
Kodėl jie jį visaip krautuvę ir pardavinėjęs už eilių ir geresnių straipsnių.” leivi”
: deda kalbėt nė-šį-nė-tą; pra- tams reikalingi buvo val
įsaliuną ir prasideda ”fun-' šmeižia, varinėja prieš jį vi j pinigus. ~
Tas yra visai neteisybė ir Alane atpratino nuo nedo i deda teisintis, kad dabar ne džios suteikiami pinigai, tai
dymas” — ar rasit nors vie sokias intrigas ir stačiai iš
"Ateities” Nr. 97 aiškiai pa- rų papročių; man parodė galįs, valgyt norįs — liepia jie greta patriotiškos labną socialistą tenai ? Vis tai i kailio neriasi, kad tik jisai
briežta, kad "Ateities" mė draugus neteisingus; man man ateit kitą syk. Taip ir darystės turėdavo pripažinbus demokratai arba repub-1 nepatektų geresnėn vieton? Skandalas kunigų tarpe nesinis
priedas susidės iš ei parodė visus skriaudėjus, likos knygos neparodytos. • t i ir valstybinę. Bet taip
likonai ir galima užtikrinti,1 Į tai labai teisingai atsa
lių ir straipsnių seniau at kurie tamsina mus. Aš ėjau
I tie patriotiški, taip valsty
kad visi jie bus tikintieji ko ”Laisvė,” kuri rašo:
siųstų "Jaunajai Lietuvai” bažnyčion ir išpažinties; aš Išėjęs ant gatvės susiti biniai labdariai nei pusės žo
Mums
prisiųsta
iš
St.
Ložmonės. Kemėšis gerai ta
"Varydamies prieš F. Ba
anglų dieraščio iškar ("Jaunoji Lietuva" neišeis makinaus gadzinkų ir lita- kau žmonių, kurie arčiau i džio nepasakė, kad patįs
tai žino, o tečiaus leidžia sa- j gočių, tautininkai ir klerika uiso
ir priedas bus siuntinėjamas mjų, bet iš to^ jokios naudos tautininkų stovi, ir viską
vo laikraščiui meluoti, kadį lai prikiša jam jo praeities pa, kur aprašoma šitoks at- buvusiems "J. L.” prenume- neturėjau! Tik mano min- : jiems papasakojau. Jie ma darbininkai, kad patįs valsPora metų tam
j tiečiai galėtų rūpintis savo
savo balsą prageria socialis paklaidas. Męs žinome, kad sitikimas.
ratoriams) ir niekur ne- tįs ėjo tamsin. Ačiū, "Ke ne paimformavo, kad prie 1 likimu. Tas buvo vieniems
atgal,
šv.
Baltramiejaus
ka

jis
jų
darė,
ypač
S.L.A.
rei

tų "ištvikrinti" žmonės.
kale. Bet męs galime tvirtin. talikų bažnyčioj buvo kuni spausdintų, taipgi iš naujų leivi," tu man pagerinai bu Sandaros kuopos buvo prisi
Taigi ir kįla klausimas, i tj, kad tautininkai ir klerika gų
rašę 8 nariai; vadinas, tiek, j ir kitiems neparanku, nes
tam priedui prirengiamų ir vi, tu man atidarei akis,
Įtaisytas
jomarkas,
arba,
kas butų, jeigu musų kleri-į lai viename akiesmirksnyje
kiek aš rašiau "Keleivyje;” ' netik labdariai tuomet nusatsiunčiamų
raštų.
I
kaip
jie
vadina,
"fėrai.
”
Aš
gyvenu
geriaus,
aš
dir

■ tos labdarystės aureolės, bet
pasidarytu didžiausiais Bakalai, kurie nesidrovi taip
Prie tos pačios progos at bu lengviaus, tai vis ačiū bet dabar 3 nariai esą su- kartu jiems pavojingos darTarp kitų daiktų ant loteribegėdiškai viešai ant sočia-1 gociaus draugais, jeigu tik ijos
įspenduoti, tai pilnų esą tik
buvo leidžiamas $2,200 kreipiu Jūsų domą į tai, kad ‘ tau, "Keleivi.”
butų jų pusės žmogus.
Ibininkų ir kitų demokratišlistų meluoti, paimtu į savo jisai
i penki,
Ne Bagočiaus dorumas ar ne ; vertės automobilius, kuri prieš kiek laiko "Keleivyje’’
Aš
dabar
mokinuos
ir
kar

1 kų sluogsnių organizacijos.
jėzuitiškus nagus Lietuvos I dorumas jjems rupi, bet jo
išspausdintas laiškas iš A- tu žinau, kas pasauly deda į. Taigi šiuomi pranešu
nupirko
parapija.
Žmonėms
valdžią? Pažangus judėji
simpatijos prie socialistų.
merican Express Co. dėl p.
mas butų tuojaus užsmaug Neapkęsdami jo, kaipo socia I teko visokie menkniekiai, K. Jurgeliuno paskelbimo si — tai vis ačiū tau, "Kelei- ntsTk ’TepržinS kad!ae!art Praša,iati- tet«
iL oi_
vi-”
I nešiu ir neprasine^iu, Kaa nandnti
listų simpatiko ir Įtekmingo automobilių gi "laimėjo" ku
naudoti savo lotmi
labui, :»•
ir jie
el
tas. Jau jie nesykį išsitarė,
apie pinigų siuntimą ir iš to į Butų linksma, kad musui duotumėt man savo kny- Į giasi netaip, kaip geriau bunigas
vikaras.
Bet
kaž-kokalbėtojo,
tautininkai
jr
kle

kad "bedieviška" spauda
rikalai pagatavi net pati šel dėl paskelbti to kunigai ne padarytas> priekaištas dėl i tautiečiai
visi "Keleivį" gas peržiūrėt; antra, ne- įĮ tų nukentėjusiems nuo kaLietuvoj negalėtų būt tole pimo
darbą
paardyti.
Tai
iki
lauksiu, pakol prirašysit jon i
drįso. Jie paskelbė, kad au- ’Ateityje” paskelbto K. Jur
- - - -bet taip, kad patiems
ruojama. Ir dabar "Darbi-į J“- k
'^mobilių laimėjo tūla Pa-- geliuno laiško taipgi neatsa skaitytų, tuomet daugelis daugiau vardų visai nesamų jrės,
I daugiau
.suprastų
savo
gyvenimą.
garbės įgyti. Pe
tyvis fanatizmas net šelpimo
ninkas" sako:
žmonių.
Reikėjo
pasirūpint
1
ko
tikram
dalykų
stoviui.
lazzolo,
bet
būdama
gera
kaj
Boleslovas Romanovski.
ir nestebėtinas Purišk
”Socijalistai, matyt, bijo, i reikaluose.
iškalno, jeigu norėjot penki i tai
Aš ir vėl pats mačiau nau
kad laisvoje Lietuvoje milži-į
Sud Amerika,
vičiaus nurodymas, jog vai
”Mes iš savo pusės pasaky talikė, ji dovanojo mašiną
niška didžiuma tikinčiųjų pi-! sime, kad šelpime nukentėju bažnyčiai. Ir visa parapija jausių dokumentų, kurie ro
Argentina. nę laimėt.
tojimai nebuvo nutildyti.
do, jog American Express
liečiu galės šiek-tiek varžyti' siu nuo karės F. Bagočius la tam patikėjo.
Dabargi penkinė pralai
Z-a.
viešą platinimą ištvirkimo,. bai daug pasidarbavo ir Į mi
mėta p. Žukausko. Tečiaus
Bet šiomis dienomis kuni- Co.
. -p. . Jurgeliunui
. . sugrįžu- .
kad Lietuvos mokyklos bus į nėtą komisiją jisai daug la
SUKILK!
PRISLĖGTA
pinigus išmoka '1SUaš svetimų pinigų nereika- ATRĖMĖ RUSŲ ATAKAS
su tikybos išguldjnėjimu, kad, biau tiktų, negu koks kuni gų melagystė išėjo aikštėn.
KRŪTINĖ...
i lauju, nes ir pats galiu užsi
darbininkų minios bus ap-' gas ar užaušęs tautininkas.” į Vikaras susipyko
su _prabas_ _
KARPATUOSE.
saugojamos nuo išnaudojimo,'
_______
į čium ir pasitraukdamas iš pasiųsta. Jeigu "Keleivio’’ , Sukilk! prislėgta krutinę... dirbti. Vienok jei p. Žukau- Berlynas sako, kad Kar
Redakcija manimi nei K. įVergybės pančius padėk!
bus keliamos doriškai, kultu-į
1 skas nori būt teisingas žmo
riškai ir medžiagiškai, kad j DARBININKĄ! TURĖTŲ į parapijos pareikalavo, kad Jurgeliunu netiki, lai atsiun
Paguosk, kurie nusiminę - gus ir guodoti savo žodį, tai patuose, ant Bukovinos ii
tokiuo budu bus išstumiamas
■patariu jam tą pralaimėtą Vengrijos rubežiaus rusa
SUKRUSTI.
j skolą už automobilių. Už-j čia savo atstovą įsitikinti ir i Kovoti už būvį pradėk...
pamatas iš po kojų socijalis■ penkinę nusiųsti Lietuvos su rumunais buvo padarę
tu... Taip, tas viskas gali • "Darbininkų Balsas” ra- mokėti už automobilių, kuri P?rzluret* dokumentus kuriuos
p.
K.
Jurgeliunas
turi.
Sukelk
tu
minią
vargingą,
Į Šelpimo Fondo kasininkui užpuolimą, bet buvo atmuš
"gera katalikė laimėjusi
ant
buti"
’šo:
-- -- .
Meldžiu šį mano laišką iš-Galingus jausmus išliek!
• šiuo adresu: K. Šidlauskas, ti.
Vadinas, 'laisvoj” Lietu-1
"šiomis
OIVII IO
uiCllvlluO aplaikė- fėrų paaukavo Dievui ant ! spausdinti ir įsiskverbusias Parodyk kelią teisingą—
dienomis
226 Broadvvay, So. Boston,
voj socailistai galėtų būt iš-' me nuo Jos. Ettor’o telegramą garoes.
iviiotokios
sKanaaias.
-----t Lygybę, meilę pasiek.
iš
Duiuth
’
o,
*Slįnnesoto7,
ku-j
Paaiškėjo,
kad
"geros
'
pataisyti.
Mass. Prie progos patar Suvienytų Valstijų prezi
naikinti, nes, anot kunigų, i
. _
,
,_
čiau
da p. Žukauskui pasi dento rinkimai jau visai nė
Vnrl
Vigeli
Ps*
riame
jis
praneša,
kad
Carlo
katalikės
_
___
_____
_____
;
Prieš
meilę,
lygybę
drebės
jie platina "ištvirkiną."
Juozas Schmidtas Į sjrodė, kad tas automobilius
—vergų, teisinimus ar atsakymus ra toli. Todėl, mes, darbinin
,
.
| Valdonai
divtuiiai pasaulio
Įjacaunu-----Bet kapgi bus, jeigu mes Tresca.
(lietuvis) Šamas Scarletas iri stačiai
— - iš
— fėrų
...
perėjo į kuni- ■
Ateities redaktorius. q vargšai tad tiesą regės
šyti visuomet į tuos laikraš kai, turim balsuoti už darj
pripažinsime, kad tikrais ' penki streikieriai likosi ap-H-------- ~
-- čius, kur telpa užmetimai. bininkų užtarėjus — už sd
L.Nuo Redakcijos:— Kas Ir jausis pilni džiaugsmų,
, žmonių tvikrintojais yra pa- kaltintais per Grand Jury go rankas,.
ialistus kandidatus!
Į
V. želionis
dėl mėnesinio "Ateities"
L. Studentas.
pirmo laipsnio žmogžudystėOt tau ir Dievo tarnai!
tįs kunigai?
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Už pagarsinimus nei redakci 1 šienės pastangomis. Stale
ja. nei administracija neatsako. lis buvo papuoštas žaliom
Skaitytojai patįs turite save rūtom ir raudonais kaspi
ta boti ir jokiems daug žadannais; taipgi buvo prisegta
'kmu už maža pinigų apgarsini
ir komitetui
mus netikėti ir pinigų nesiųsti i kalbėtojams
aeper<itikrinu> jųjų žadamais raudonos rožės su rūta. įs
teiktais. Dažniausia tokie skel pūdingos buvo
prakalbos.
bimai esti tik pigi apgavystė ir I Žmonės
užsilaikė
ramiai,
negudrių žmonių pinigų vi.
i
Visi
kalbėtojai
dėkojo
už au
lojimas.

-■!

darbai taip blogai eis, kaip
MONTELLO, MASS.
Kiti pasiekė net
Diskusijos, kuri spauda ge praeitą.
Detroitą, p. Fordo fabriką.
resnė.

.................... .

1
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MONTREAL, CANADA. ■ Kun. Urbanavičia pasakė: neleido. Tai tau ir "tautiš
Lietuvių vargai.
|”Mes (katalikai) naudojam ka” draugija!

Rugsėjo 1 d. Montreale svetainę uzdyką ir ant te
Šv. Juozapo draugija nu
Bet dažinoję, kad čia dar buvo socialdemokratų susi-)*“
P?]1}? tarė rengti pikniką ir nuga
Atvažiavau čia pasisve bai gerai eina, sugrįžo vėla rinkimas, kame buvo svars kos, o seniau norėjo kontro- benti keliolika bačkų alaus,
čiuoti ir 27 d. rugpiučio su į senąją vietą. Mat ir ka tomas lietuvių 12-tos kuopos ‘liuoti carukai net ir jūsų bet socialistų neįleisti, nes,
draugu nutarėm nueiti baž syklose uždirba nemažiau 5 įnešimas užprotestuoti prieš protą!” čionai reikia pa sako, socialistai pamatę kaip
nyčion. Išvydęs ją maniau, dol. už 8 valandas darbo, ir konskripciją
(priverstiną sakyti: atėmėt iš negudrių mes elgiamės, tuojaus rašo
kad tai kailių dirbtuvė, bet; neturi ant savęs boso.
kariumenėn ėmimą) ir neiti tautininkų bažnyčią ir pa korespondencijas, o šv. Juo
draugas
pasakė,
jog
tai
ba

Šiaip-gi svarbaus per vi karėn. Paprašyta, kad lie vertėt į svetainę, kur "Vy zapo draugija labai nemyli,
kas. Mes, rengėjai, taipgi
■ tariame širdingą ačiū vi žnyčia ! Man išrodė keistai! są vasarą nieko neatsitiko. tuvių delegatai paaiškintų, čiai" muštrą daro. Juk ne į kaip visi sužino jos "prakilsiems kurie aukavo, ir už Buvo tai gili duobė, plytom Jeigu lietuviai pakaušius ap- ką jie nori tuo įnešimu pa jus ją pastatėt, o naudojai I nūs” darbus. Rodos, už tei
I puikų užsilaikymą. P-as A. išmūryta, uždėtas stogas ir siskaldo, tai tas tarpe lietu sakyti, ką jie mano daryti. be jokio jiems atlyginimo; sybę nebūtų ko pykti.
Bulota pasakė, kad "Drau bažnyčia. Įnėjom it į klioš- vių paprasta, o ypač musų ! Lietuvių delegatai neatsilie- kur Kristaus mokslas: ne Rugpiučio 26 d. apsivedė
HARTFORD, CONN.
toriaus urvą... Po ceremo
skriausk kitų?
I du I.SS. 203 kuopos nariai:
"Vajaunas” lietuvių pikni gas” jį šmeižia, buk Bulota nijų kunigas pranešė, kad ‘ miestelyje — net baugu do įpia: sėdi ir tyli. Klausia an
ram žmogui ir ant gatvės tru syk: ką jūsų lokalas no Čia seniau nebuvo jokių IT. Gerbutavičius su p-le P.
turįs dvejetą vaikų ir gau
kas.
nąs užmokestį kas diena po vakare bus diskusijos temoj išeiti.
ri tuomi pasakyti, meldžiam "carukų," tik patįs žmonės
Rugpiučio 27 d. L. A. P. N. $25.00. Sako, tegul "Drau "Ar katalikų spauda gėrės-j ’ 'Beje, bučiau ir pamiršęs, paaiškinti. Ir vėl niekas ne įvaldė bažnyčią ir kunigus; I Kuzborskiute, o J. Blažonis
’ I — su p-le J. Aleksiute. ŠliuKliubo buvo piknikas arba gas” atsiima tuos du vaiku nė, ar socialistų?" Liepė ~
‘ ‘buvo privisę
...
Pas mumis
tiek atsiliepia. Visi sužiuro at tas kunigam baisiai netiko.
"šeimyniškas išvažiavimas.” ir $25.00, aš jam dovanoju, visiems dalyvauti ir už ge- ' slapių smuklių, kad vargiai gal, kur sėdėjo tris lietu ' Taigi kunigai ;vri tamsio ib? ėmė pa3 neP1'>g'Jln'->ng%
kunigą. .Vis mat neTikietas buvo $1.00 porai, nes mes nieko negauname. resnę balsuoti. Paskirtu butum radęs tą namelį, kur vių delegatai ir raudonavo Isios liaudies carukai; jie
davė
save
taip išnaudoti Ro
bet kadangi prie to buvo ke Vakare buvo suvienytų laiku suėjo nemažai žmonių,! nebūtų pardavinėjami svai iš sarmatos, kad negali p?.-’ kontroliuoja parapijonų vi
mos trustui. Velijam jau
liolika bačkučių šventinto draugijų komitetų mitingas. ypač moterų. Pirmininkas ; galai. Nekurie buvo įsitai siaiškinti, nes nemoka ang są turtą ir protą.
noms
porelėms laimingos
skystimėlio ir užkandžių už Nutarta pinigus pasiųsti į paaiškino, kad prieš disku sę tikrą "užeigos namą" (sa- lų kalbos. Kai kurie pradė Toliaus kunigas sakė:
dyką, tai žmonių prisirinko i Lietuvą nukentėjusiems nuo sijas bus rimta prakalba.! liuną) ir atvirai pardavinėjo jo juoktis; sako, lietuvių lo "Laisvamanybė eina iš ma kloties.
200 suviršum. Atsirado to i karės per Staehalm (? Red.) Ir tūla mergelė pradėjo:! alų ir degtinę stiklais. Da i kalas vis taip darbuojasi: dos, kaip drabužiai." Aš gi Nesenai sustreikavo čia
kių smarkuolių, kurie norė vardu Aukštolio 330 kronų "Socialistų spauda purvina, bar truputį jau apstojo. šiaip-taip padaro kokį-nors pasakysiu, kad krikščiony naktiniai amunicijos dar
jo Įveikti alų, bet jiems tas ir ant vardo adv. Jono Vilei- šlamštai; ’Laisvė,’ ’Kel.’; so Mat išrinktas naujas miesto mesimą, bet kada reikia da bė kaip nudėvėtas senas dra bininkai, reikalaudami 25c. į
nepasisekė ir alus Įveikė ; šio į Vilnių 500 markių per I cialistai bepročiai.” ir t. t. majoras prisakė, kad už 4
bužis eina iš mados; net ir valandą. Mat čia dirba die
lyką
paaiškint,
tai
tyli
ir
ga

juos. Prisimaukę alaus, vokišką konsulį bevieliu te i Per 3 minutes tą "rimtą dienų visas miestelis butų
parapijonįs pradeda atjau ną ir naktį. Streiką tikima
na.
pradėjo daužyti kitiems per legrafu. (O kodėlgi ne per prakalbą” užbaigė. Potam sausas. Kasžin, ar ilgai bus
sti kunigų tamsios skraistės si laimėti. Kompanija gra
Vienas
atsistojęs
pradėjo
akis. Tik reikėtų da padė- Lietuvos Šelpimo Fondą? pirmininkas perstato disku-;i "sausas?" Gal tik tol, kol
I slėgimą ir ją meta nuo savo sina partrauksianti darbi
sakyt,
kad
reikėtų
išnešti
kavot dievui, kad gerai pa Kas surinks tas atskaitas, isantus. Abračinskas (kata ; majoras negaus kelių "geli akių!
O laisvamanybės ninkų iš Portland, Me. Ke
rezoliuciją
prieš
konskripci

lijo, tai minkšta buvo griūti i jeigu visi pradės patįs siųsti likas) pasakojo, kad sociali Itonujų." O paskui-vėla tas
.šviesus
spinduliai apšviečia liatą skebų jau ir partrau
Į purvyną. Reikia pasakyti, pinigus ? Red.)
stų spauda baisiai prasižen- į pats atsikartos, kaip ir pir- ją. Kitas aiškina, ką mes jų protą—rodo kelią prie iš- kia, bet vyriausis dirbtuvės
čia galim padaryti vieni siliuosavimo iš po kunigų galva lankosi ant streikierių
kad musų gerbiamas vargo
Kaz. Brazevičius. ! gė už nerėmimą kun. Asau , ma buvo.
"foreineriai." Jeigu ir visi
mitingų ir siūlo daugiau mo
nininkas taipgi dalyvavo ta
sko ir Yčo misijų; kad buvu
Nepaimamas Verdunas. laikvtumėmsi krūvoj ir tai | vergijos!
me mūšyje ir buvo nabagas
sį socialistą pakorė, o jų
Potam kunigas ištikimuo- kesnes, bet streikieriai su
DETROIT, MICH.
niekas
musų
neklausys.
An

taip "ronvtas,” kad parpuo
spauda primeta jį katalikam
ST. LOUIS, MO.
Įsius skatino rengti parapi jo pasiūlymais nesutinka.
Lietuvių
gyvenimas.
glai
su
francuzais
tuojaus
lė. Mat jis norėjo parodyt
ir t.t. Paskui kalba Balsys- Pereituose metuose čia
jai fėrus. Mat, Liet. Tauu LSS. 203 kuopos knygy
suriks:
"šalin,
’
foreineriai,
’
kitam, ką jis gali, bet tuo
Čia yra nemažas būrys (socialistas), nurodinėda susitvėrė dailės draugija
Namo Draugija nutarė su nas vasarai užsibaigus keti
iš
musų
žemės!
”
Akmenais
tarpu pats gavo. Ant "vai j lietuvių vyrų ir keli desėt- mas, kad katalikiška spauda vardu "žiburys.” Pereitą
rengti fėrus namo naudai, na pilnai susitvarkyti. Šėpa
imtų
leisti
į
mus.
Nors
mes
nos” mat visaip pasitaiko.
kai merginų. Lietuviai pa j yra palaikytoja dabartinės žiemą draugija surengė apie ir angliškai kalbėtume, ir tai klerikalams norisi už jau ‘nupirkta ir viskas su
ruošta. Nekurie draugai
Na, kaip sau norit, vyrai, sidalinę Į partijas ir sroves: kruvinos kapitalistų tvarkos
vakarų su paskaitomis tai nieko nepadarytume, sa kenkti namo fėrams. Jiems pažadėjo ir knygų aukauti.
bet taip kelti savo tautą ne socialistus, laisvamanius ir I (katalikai kelia triukšmą.) porą
dainomis, ir sulošė apie ko, nes francuzai su anglais patartina prisilaikyti man Į LSS.'suvažiavimą musų
gražu. Gaila tik, kad jus į katalikus. Kiekviena srovė : Da kalba Ramanauskas, buk ir
veikalų. Bet šią vasa vistiek mums nepritars ir dagumo, nerengti pirma L. kuopa neišgalėjo nusiųsti
vadinat save tautininkais. : turi savo draugijų, todėl yra 13-tam šimtmety j "aukštes- porą
T. N. Dr-jos fėrų.
rą nieko neveikia; priežastSurengiat pikniką ir su a- keliolika organizacijų.
I nis mokslas buvo," "daugiau tis bus bene bažnyčia, nes pagelbos mums neduos. Sa Rugp. 20 d. "Vienybės” delegato Chicagon.
ko, mes būtinai turim susi
laus pagalba sutraukiat
Pinavijo žiedas.
Socialistai ir laisvamaniai ' mokinių buvę” ir nė iš šio, kaip girdėt, ją jau nusipirko, dėt su anglų ir franeuzų so Draugija surengė prakalbas
daug žmonių, o paskui muš rengia prakalbas, pasilinks nė iš to sako, kad socialistų tai "žiburiečių" ir dainos arI giraitėj. Kalbėjo "Kel.” lei
tynes keliate. Kartais ir vi minimus ir išvažiavimus į spauda šlamštas, negalima tik nevirs bažnytinėmis gie cialistais. Tik su jų pagal dėjas Gegužis apie draugijų
sai nekaltas žmogus gali parkus. Katalikai nenori :os suprasti; socialistai esą smėmis. Mat, lietuviai čia ba galėsime ką-nors nuveik j naudingumą ir uždavė vėjo Kas mums rašoma
gauti per galvą. Ar tai taip nuo jų atsilikti ir rengia pi kvaili, nori tik sau palocių, vis dar linksta prie bažny ti. Jeigu mes norime užpro kunigams. Kalba klausyto
Ottawa, III.— Rugpiučio
gražu? O kada socialistai knikus : prisiperka rudžio, ir t. t. Paskui kalba Vizba čios. Pašelpinės draugijos, testuoti prieš karę ir prieš jams patiko.
išvarymą
mus
atgal
į
Rusi

surengia pikniką, tai jus vi degtinės ir linksminasi. Ži ras (soc.) apie senovės mo 'nors ir turėjo savo Įstatuose
Rugp. 31 d. vaikų draugi 18 musų mieste atsitiko ne
ją.
mes
turime
šauktis
prie

sa gerkle rėkiat, kad žmo noma, prie gėrimų turi būt kslo bei spaudos netobulumą j įrašyta, kad "Draugija turi
jėlės "Žiburėlio” įvyko pik laimė ant geležinkelio: susi
angių
ir
franeuzų
socialisnės nedalyvautų. Tuo tar ir peštynių. Jei kada nėra lir kankinius už mokslą 16 būt liuosa nuo bažnytinių
nikas: draugijėlei liko pelno kūlė du prekiniai traukiniai.
Rock Island traukinys ėjo į
pu socialistų parengimuose pas juos piknikų, tai namie išimt.— Bruną ir kitus; taip bei katalikišku apeigų.” bet ! tų, kad jie užsistotų už mus. 15 dol. 65c.
’
(Žinoma,
kad
nė
patriotai,
vakarus,
o C. B. I. traukinys
tokių muštynių niekad nė kelia "vakaruškas.” Prisi jau skaito ištraukas iš Bib- ' dabar, kuomet parapijonai
Kariškas žvalgas.
j
nė
klerikalai
neužsistos.
ėjo i pietus ir ant skerskera. Laikas butų jau blogas perka subatoj gėrimų, o ne- ! lijos ir kitų "šventų" knygų į rengia pašventinimą bažnvMes turim prašyt NEW BRITAIN, CONN. lio susitiko. Ant stulpų bu
nuo gero atskirti ir eiti ke dėlioj iš bažnyčios susiren apie moterų pažeminimą ka i čios su paroda ir žada kvies Red.)
franeuzų ir anglų socialistų,
vo iškelta 30 pėdų rodyklių
liais dorybės.
Lietuviai rengiasi prie
ka, atsiveda mergų kokių talikiškoj spaudoj, nurodo ti tas draugijas, tai nariai kad jie pirmutiniai pradėtų
būda. Sugriovė tą būdą ir
"lietuvių dienos.”
Melagių Dėdė.
"grinorkų,” atsineša armo kunigų Šmidto, Macocho, karšti katalikai kalba jau j tą darbą varyti, o mes tuo
vieną
žmogų užmušė, o vie
niką ir kad ima ūžti, tai net iRichesono prasižengimus; apie prisidėjimą prie tos pa met dėsime visas pastangas, } Rugpiučio 30 d. Lietuvių ną sužeidė.
KENOSHA, WIS.
: svetainėje atsibuvo susirin
visos lubos braška. Už mer i juk jie sėmė peną iš katali rodos. Tokių yra dauguma i kad juos parėmus.
Ottawietis Vyras.
kų
spaudos
ir
t.
t.
Pašoka
kimas 8 vetinių draugijų
gas
kartais
prisieina
susi

Svečių iš Lietuvos prakalbos
ir be abejonės po bausme do
Trečias
atsistojęs
aiškina,
R. (katalikas) lerio jie ir kitus narius'išsi
komiteto busiančios LietuRugpiučio 27 d. atsibuvo pykti ir pakaušius apsidai- Į susinervavęs
ir pradeda plūsti socialistus I ves prie pašventinimo Dievo ikad ilgai laukti negalima ir ivių Dienos reikalais. Išrin- San Francisco, Cal. S.L.
linti.
Rugpiučio
27
d.
pas
čia prakalbos, kalbėjo pp.
kasnors reikia veikti prieš jkta per aklamaciją J. Ger- A. 106 kuopa buvo surengus
Į ir jų spaudą; girdi socialis
Bulotai ir Žemaitė. Prakal vieną kataliką buvo krikš tai pakvaišę, Biblija sako, namo.
rugpiučio pikniką p. Bri
Dabar, kąl-kas, nesusipra konskripciją, nes ji jau ne dauskas pirm., p-lė R. Pise- 20
bas parengė SLA. 212 kuopa tynos, tai ir čia neapsieita Judošius pasikorė, taip tu.
darže. Moterįs daug pri
Reikėjo
tę lietuviai šuoliais bėga betoli. Sako, reikia mušt Iravičiutė rašt. Valdybai už- ko
ir LSS. 58 kp. Žmonių pri be susirėmimo.
sidėjo
prie surengimo sve
partijos
Pildomajam
Komi

!... Bijodamas, kad prie bažnyčios.
! ėmus vietas, perskaityta nusirinko daugiau kaip 300, net policijos kad sustabdytų I| daryk
čiams
pietų.
pik
socialistai jo nesugėdytų,
Bėgkit, bėgkit, vyručiai; tetui telegramą į Torronio ■ tarimai atsibuvusios lietu- nike liko labaiBuvusieji
net sėdynių neužteko. Pir Įdukusius peštukus. Dakta i pradėjo
patenkinti ir
kad neturįs ar neprisieis paskui grau ir klaust, ką jie mano daryt • įvių srovių veikėjų suvažiamininkas Kaz. Brazevičius, ras taipgi tudėjo darbo, pa daugiau rėkti,
ketino
prisidėti
prie kuopos.
laiko ir šoko nuo dinti s, kaip kitur graudina Ar jie veiks ką-nors prieš ivimo 17 d. rugpj. Wilkesatidaręs prakalbas, ištarė kol sulopė suardytas nosis Į estrados virš
5 pėdų augščio.
Bijūnėlis. konskripciją, ar ne, nes ! Barre, Pa., ir po mažų gin- Piknikas davė truputį nuo
publikai ačiū už taip skait ir galvas. Girdėtis, kad šei- I Socialistai kalbėjo rimtai, si.
J. J. Adams.
mums, Rusijos valdiniams, |čų nutarta pagal to komite tolių.
lingą susirinkimą. Pirmas imininkas ketina dar skųsti
ENCENADA, ARGEN gresia didelis pavojus, jeigu to nurodymus darbuotis to- i
kalbėjo p. A. Bulota apie savo svečius už padarytus švariai, statydami faktus, o
pradės mus deportuoti Ru iliau. Neturint dar pilno Akron, Ohio.— Rugpiučio
katalikai koliojo, šmeižė so
TINA.
Lietuvą, neužgaudamas nei nuostolius.
sijon.
ir jų spaudą be fak
■ protokolo iš aukščiau minė- 27 d. pas J. Zablacką KenNežmoniškas kunigo
vienos sriovės. Ragino au Patartina lietuviams nuo cialistus
žodžiu, didžiausis mums I to susivažiavimo, nutarta more, Ohio, buvo krikšty
Turbut jie išsimokino iš
darbas.
kauti nukentėjusiems nuo tokių susirinkimų šalinties. | tų.
katalikiškos spaudos "Drau Jau kelinta diena, kaip pa vargas, kad nežinom ką ir laikyti antrą komiteto susi nos. Šeimininkui padarius
karės. Pirmutinę gausią ■Geriau dalyvauti su tais, go"
sumanymą, svečiai sumetės
ir "Da-ko" taip nešva : tiuyuv
sklydo oivctme
šitame mieste
įmcoic žiina, kaip veikti. O nežinom d ei rinkimą 13 d. rugsėjo, Į ku dolerius nukentėjusiems nuo
auką paaukavo p. A. Kamin : kurie rengia pramogas be
skienė $17.75 nuo moterų ir ! svaigalų, t. y. su socialistais. riai blevyzgoti! Man geres- kad parapijinėj mokykloj, to, kad nemokam anglų kal rį pakviesta vietinės para karės lietuviams.
Aukavo
Laisvės mylėtojas. inė socialistų spauda: ji gina jkuri stovi prie pat bažny bos. Ir Į anglų socialistų su pijos klebonas E. K. Grikis po $1 Jurgis Zablackas, Jo
merginų parengimo. Gaus I
■darbininkų reikalus: "Ko- čios, vienas kunigas bemo sirinkimą nuėję, negalim su ir kitos vietinės draugijos,;
paliudijimus nuo LŠF. p. A. i
: va," "Keleivis," "Laisvė” ir kindamas vaikus doros, iš- prasti, kas tenai kalbama. kurios šiame susirinkime nas Zablackas, Adomas ZaLIMA, OHIO.
Kaminskienė, p-lė M. Graįblackas, J. Milickis, A. TišNubalsuoti neleido, ' gėdino 10-ties metu amžiaus Visas pastangas lietuviai nedalyvavo.
balauskaitė ir p-lė M. Gau- i Ko reikia geram katalikui. Į kiti.
kevičia, N. Vaitkevičia, R.
, kuri geresnė.
vaiką.
Bet tai vis nebu i turėtų dėti, kad pramokus Išrinkta valdyba tolimes Trigaliunas ir A. Davidėnas.
šaitė. Pratarė keliatą žodžių
niam veikimui: pirm. J. J.
Gerbiamoji "Keleivio” reVVorcesterio parapijonas. vo dar tikros žinios, nes vie šios šalies kalbos. •
ir p. Kaminskienė į publiką,
Pinigai išsiųsti LŠF. kasieidakcija,
prašau
įdėti
Į
savo
apgailestaudama, kad lietu
ni sakė, kad teisybė, o kiti Darbai čia eina gerai ir Gerdauskas, vice-pirm. B. riui p. K. Šidlauskui.
šitą atsitikimą, WEST FRANKFORT, ILL. sakė, kad melas, kad tai esąs uždarbis neblogas. Darbi Salaveičikas, sekr. R. Pisevių tarpe pirmeivių mote i laikrašti
A. Misiūnas,
i
Aną
dien
aš
nuėjau pas JoDarbai eina gerai.
rų trūksta. Prasidėjo rin
socialistų išmislas. Bet 30 ninkai organizuojasi į uni ravičiutė, iždin. J. PašvencA. Davidėnas.
E. J. L. kas; Spaudos Komisija —
kimas aukų. Renka p. Bu iną B—šių ir pasiūliau jam Pastaruoju laiku netenka, liepos šių metų jau ta žinia jas.
p-lė Jieva Kazlauskiutė ir
lota ir p. Žemaitė; užrašinė užsirašyti kokį-nors laikaš- matyti laikraščiuose jokios1 paaiškėjo, kad minėtas ku
Lewiston, Me.— Rugpiu
Ant. Mikalauskas.
Į
tį.
'
"Keleivis,"
sakau,
yra
.
MONTELLO, MASS.
žinutės iš čia. Mat užstojus nigas tikrai su tuo vaiku be
jo d.d. H. Labanauskas ir A.
čio
27 d. buvo Lietuvos Duk
J. K., A. M.
w ;i dideliems karščiams, žmo-1 gėdiškai pasielgė.
Pakšis. (Aukavusiųjų var geriausis ir pigiausis laikra(Tasai Klerikalų prakalbos ir kitos
terų Draugijos piknikas.
au~
nel101^ ”KeleiV10,*
naujienos.
’ Ineliai vaikštinėja lyg žemes' kunigas yra lenkas, vardas
dų neskelbiam, pakol nt
negauMerginos, katros geriau panam iš LŠF. kasieriausSpa- ?a^,a?’ ta\Panį!S ^°.v,? arrJ
pardavę,
LOWELL, MASS.
-1—
J— nerupi nei rašy-' Franciškus, pavardės neži- Rugsėjo 3 d. Rymo katali
! dainavo, gavo dovanų. Vieliudymo, kad pinigai jau pri- ^.a Amerjkos Lietuvj. Bet mas.
žinau.)
kų Susivienijimo kuopos bu Lietuvių Diena ir kiti daly |na dovana prigulėjo ir vai
imti RpH I
iJis man atsake, kad jis gekai.
l
Dabar tas "doros” moky vo prakalbos. Kalbėjo tū
'
‘
. 'ras katalikas ir tokių laik- i Darbai šią vasarą eina la tojas tapo Įkištas i kalėjimą, las klerikalas, kurio pavar Pereitam mėnesyje LSS. kinui už padainavimą, bet
ibai gerai. Kasyklos No. 1
V1SO labo surinkta aukų
hm
kaž-kodėl ją atidavė mote
$84.56. Ant galo kalbėjo p. raSC1U ja™ nerelKiaC. W. F. Coal Čo. dirba pil i o tas vaikas tapo nugaben dės nežinau, nes ant jo per 203 kp. sumanė surengti riškei. Moterėlės turėjo ir
gyveną laiką; jeigu tik kokis tas Į ligonbuti, o tą baisų statymo suvėlavau. Jis sa "Lietuvių dieną" ir tuo tiks rudžio atsivežusios, bet ki
Žimontienė arba Žemaitė, Tas geras katalikas
x _
pagarsėjusi musų rašytoja. Pa Pas f/ * • a.nt Forest aye.: "trobelis” pasitaiko, tai ko kunigo darbą policijos vir kė: "Šis susivienijimas turi lu išrinko komisiją, idant tiems nedavė.
Pasakojo, kaip žmoneliai ].r an^1.en^Tl1?. Pa{°?e’. . ; kią dieną darbininkai gau šininkas perkratinėja iš- $80,000 ir remia geras Įstai nueitų ir pakviestų visas
Teisybės mylėtojas.
gas.” Taip remia bažny vietines draugystes. Komi '_________
vargą kenčia Lietuvoje laike ]arP ,r j ia- IsėJus seimmin- na pasilsėti. Kitos kasyklos naujo.
_________
karės ir kaip kareiviai elgias
1 aar., ?as £eras *ata- irgi pusėtinai dirba: po 4—5 Tai matot, kaip dūšių ga čias. Chicagoj davatkų klio- sija nuėjo šv. Juozapo Drausu moterimis, vaikučiais ir P kas atsikėlė ir nuėjęs prie dienas Į sąvaitę. Angliaka- nytojai pildo Kristaus prisa štorių ir t. t. Tos Įstaigos gijon ir ta prisiėmė dalyvau Kavą pirmu syk pavarto
geros tik liaudies mulkinto ti sykiu ir bendrai rinkti au jo arabas, kuris tyruose mi
t.t. ir meldė, kad kiek galint
seimininkės pra- 'siai šią vasarą turėjo gero kymus.
jam.
o ne proletaram.
kas tą dieną, kada prezden- rė nuo bado. Pirma jis pra
aukaut. Deklamavo eiles K. -10 kažin ką ten daryt. Mo- uždarbio, ne taip kaip praei Dėl tos priežasties vieti
Paukščiukas ”0 jus mergų- tens pabudus pagriebė laik- tą vasarą, kada dirbdavo po niai gyventojai ant 6 rug i Klierikas Juškaitis sakė: tas lietuviams paskirs. Po dėjo valgyt žalias vuogas,
žėlės.” Ant galo buvo keli r°di ir voz® begėdžiui į gai 2—3 dienas į dvi sąvaiti. piučio rengia didelę demon "Šis susivienijimas turi 50 tam komisija nuvėjo pas D. bet kad jos buvo labai negar
tukst. dolerių!” Gal sulyg L. K. Algirdo draugystę, džios, tai jis pradėjo jas ke
lausimai, Į kuriuos p. Bu- v3Daugumas angliakasių iš straciją.
maieiiianKos” tarpe oviNors
šita yra laisva draugi- pti ir mirkyti vandenyje. Ir
80
(Apie šita dalyką vėliaus jų "matematikos
matot,
lota atsakinėjo. Svetainės^ Tai
n
___ , ko reikia ge- ' pavasario apleido kasyklas
lir
50
tūkstančių
nėra
skirLia,
bet
to prisiimti nenori ir visai netyčiom jis išrado ka|ir ivšažiavo i fabrikas, ma- parašysiu plačiau.)
pagrindos buvo papuoštos p. ram katalikui,
Genis Margas, tumo?
kuopos delegatui net kalbėti vą.
p. M. Paukštienės ir K. PakNekaltas avinėlis, nydami, kad ir šią vasarą
f
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žemės per kopūstą pereina į darbininkus.
Darbininkai, savo už kreditus, kada
komisija, kuri Mockaus byla gali nueiti
kiaulę.
pamatę, kad jų vadai per-prasidėjo., Matoma, ir Šve- nis,• išrinkta
•
•
■
•
•
I
___ T visai
___ dijos social-liberalams ru-į; .apie tai pasiteiraus ir pa— Maike, kad aš kirsiu daug iškrypo, o
galėtų
i supreme courtą.
per ausį!...
įjuos išguiti. Kas kita ka- pi, kad Švedijos darbinin-' skelbs savo raportą organe. 1
I — Bet gali taip pasitai-i rėš metu, kada ir valdžia pa kai neitų toliau žodžių, ir Atsisakius d. Grigaičiui
kyt, tėve, kad tą kopūstą su-1 deda reformistams viršų im kad tuom karei prasidėjus nuo redagavimo "Naujosios Kun. Mokaus byla da ne
ės ožys. Tuomet tu, žinoma. ti. Be to, mažiau musų pra netrukdytų jiems balsuoti Gadynės,” o d. Vidikui nuo pasibaigė. Jį kaltina pikt
■ busi jau su ragais ir bliau-l tę darbininkai persiėmė pa už kreditus karės reikalams. "Kovos,” nutarta, kad apie žodžiavime prieš Dievą.
si ožio balsu. Bet neįsižeisk, triotizmu, ir reformistai pa Tuo tarpu jaunųjų sociali redaktorius turi pasirūpin Taip bent jį įskundė polici
tėve, nes taip gali būt su vi-i siremdami tamsesniųjų dar stų šalininkų dar ne taip ti Pild. Kom. su Lit. Ko-tu. jai vietos kunigas ir taip
sais. Taip gali atsitikti ir. bininkų "autoritetiškumu," daug. Už augščiau paminė Pakelta ir Lietuvių Die liudijo to kunigo parapijosu kunigu Maliausku. Jam, drąsiai pradėjo veikti. Vie tą rezoliuciją balsavo 305, o nos klausimas: prisidėt prie nai, kurie visai nebuvo ant
Bet kadangi
numirus, iš jo gali išaugti nok. ir ramiame laike, revi- , prieš—283. Nors skirtu jos, ar neprisidėt. Nutarta prakalbų.
Connecticut
valstijoj yra
taip:
Sąjunga
nedirbs
ben

mas
ir
nedidelis,
bet
jis
vis

kopūstas, o tą kopūstą gali zionistai mokėjo apginti sa
nuo
kunigų
viešpatavimo
suėsti kiaulė ir tas "metodo vuosius, kada tik įlysdavo i gi rodo, jog jaunųjų sociali drai su klerikalų ir tautinin
užsilikęs
toks
įstatymas,
ku
kų
komitetu
Lietuvos
Die

stų
įtekmė
auga;
kad
ir
koki-nors
skandalą.
Veid

logijos daktaras" tokiu bu
ris
kalbėti
prieš
Dievą
drau

nos
rengime,
jei
nebus
vie

du gali pavirsti į kokią de mainingi socialistai, ilindu- i Švedijoj neužilgo nuose
gląją. Taip yra su visais sieji į prieškambarius kara klesni socialistai liks didelėj nas trečdalis visų tą dieną džia, tai policija, kunigams
surinktų aukų pasiųsta tuo reikalaujant, patraukė Mo
žmonėmis po mirties, ir taip liukų, ačiū savo draugams, ■ daugumoj.
Aišku dabar, kodėl socia- keliu, koki nurodys Sąjunga ckų atsakomybėn ir nuteisė
pat yra su gyvūnais. Dabar atviriems arba slaptiems,
listai-reformistai
taip bijo ir Liet. Š. F. ir jei nebus li jį 10-čiai dienų kalėjiman.
reformistams,
netik
nebū

tu, tėve, turbut jau suprasi,
kodėl aš sakiau, kad po mir davo išmetami iš partijos, ! socialistų partijos kongreso., kusieji du trečdaliai suvar- Lietuvių kunigai turėjo net
pasisamdę, kad
gali
toti J —tiesiam
dėl
ties tu gali būt lygus su bez- į bet dar visaip teisinami. Ant kongreso
11
•
• 1 • pakliūti
1
• • susišelpimui.
• v 1 karės
•
• nu- 3tikadvokatus
Mockų
suėdus.
Iš to
kentėjusių
nuoseklesnių
socialistų
dau

Karės metu, toki veidmai
džione.
ningi socialistai sugalvojo guma, ir reformistams pri- Jei šitas reikalavimas liks jau matyt, kaip yra baisus
— Tviu!...
net švęsti Vilhelmo var ■ SI'etitų tuomet atsisveikinti atmestas, nutarta Lietuvių musų kunigams kritikos žoV
dadieni. O Danijos "socia ■su savo vadovavimu. Kaip Dienos reikalą pavesti Liet. Idis. Tečiaus nežiūrint di
pastatė už priedermę Rusijoj reakcionieriai rūpi Šelp. Fondui sutvarkyti ir džiausių kunigų pastangų ir
Dvi Srioves Švedijos listai"
socialistų atstovams seime nasi ilgiau šeimininkauti, atlikti, o Sąjunga pritars ir aukaujamų tam tikslui pini
gų, policijos teismas pasky
prieruminėse iš taip Švedijos socialstų parti padės jam.
SocialiistiĮ tarpe. dalyvauti
rė Mockui mažiausią baus
joj — reformistai. Ir vieni
kilmėse.
mę,
kokią tik sulyg įstatymų
Švedijos socialistams-re- į ir kiti tos pat taktikos lai
Tarp nuoseklesnių sociali
NEJAUGI?
jisai galėjo. Vadinas, poli
kosi : kaip galima ilgiaus užstų ir socialistų-reformistų formistams, ką ligšiol Šve tęsti
savo
šeimininkavimo
partijos
Nejaugi saulutė neb'švies? cijos teismas tuomi parodė,
vis didesnis ir didesnis da dijos socialistų
Nejaugi vis temdys rukai? kad Mockaus nusidėjimas
rosi skirtumas. Vis aiškiau vadeles laiko savo rankose, dienas.
čia visai menkas, o gal ir jo
Mes gi manom, jog anks Nejaugi vis ašaras lies
lieka, jog naujame Interna irgi rupi panašus dalykai.
kio nusidėjimo teismas ta
11 Pasaulio valdonų vergai?
cionale negalės greta gy Vienok, oficijališkiems Šve čiau ar vėliau proletariškai
me nematė, bet paskyrė novuoti revoliucioniški sociali- dijos socialistų partijos va susipratusiems Švedijos dar
bininkams
pasiseks
atsikra

Nejaugi vargdienis mie minalę bausmę tik dėlto, kad
štai ir socialistai-reformis- dams prisieina susidurti su
užganėdinus didelius kuni
tyti nuo negeistinų vadų, ir
tikrais socialistais.
gos
— Maike, tu man sakei, 'be šoblios, o su šoblia pora tai, arba kaip juos Vokieti
troškimus. (J teismą bu
Kai-kuriems
Švedijos I Švedijos socialistų partija
Prispaustas likimo sun gų
joj vadina — revizionistai,
kad socialistai nesikiša Į svarų daugiau.
vo
atlapsėję
net keturi juod
patriotams rupi įtraukti liks atsakančiu trečiojo Inkaus?
žmogaus tikėjimą, o perei — Gerai, tėve, sakysim Rusijoj— likvidatoriai. Ka Švediją į karę, kad pasi įternacionalo nariu.
varniai:
du
lietuvių ir du
Najaugi ramesnės die airišių.)
toj nedėlioj buvau ant pra 150 svarų tu sveri dabar. O rės metu tas skirtumas apsi naudojus nekokiu Rusijos
Žigas Angarietis.
nos
kalbų ir pats girdėjaus, kaip kiek tu svėrei, kaip ant šio reiškė nevien socialistų par padėjimu užgrobti Suomiją
Tečiaus pažangus WaterJis
šitoj
pakalnėj ne
tijose
iš
kariaujančių
valsti

jūsų kalbėtojas sakė, kad svieto atsiradai?
būrio žmonės už Mockų už
(Finlandiją). Švedijos gi
jaus?...
žmogus iš monkės paeina.
— Tu, vaike, kažin ko pra- j jų. Cimmervaldo konferen socialistai prieš karę, ir Lietuvių Social-sty susistojo;
jei ne už patį Moc
cijoj dalyvauja tik kelių par
— Man rodos, kad tu, tė i dėsi manęs klausinėti!...
kų,
tai
už
laisvę žodžio. P-as
jiems rupi taip dalykus pa
ve, meluoji. Socialistai to- — Na, sakyk, kiek? Pen- tijų oficiališki atstovai; iš sukti, kad Švedijos val važtvimo nutarimai. Juk aidas karžygių liuosy- Laskevičia uždėjo už jį kau
bės
kitų partijų dalyvauja arba
kiais klausimais nelabai už- žiau, kaip dešims.
džia neišdrįstų Įsikišti į tą
Iš
širdžių
banguoti nestos— ciją ir padavė bylą į augšmažumos
atstovai,
arba
tam
siima.
— Aš mislinu, kad nema-j
tikrų kuopų.
Lig-šiol ofi- baisią skerciynę. ką vis pla Pereitam "Keleivio" nu- Sulaužys retežius vergybės, tesnį teismą. Dabar yra pa
— Šiur sakė!
žiau, kaip šešis.
ciališkai pripažino tarptau čiau apima žemės pavirsi. Įmeryje jau rašėm, kad pir- Iš prietarų, skurdo vaduos. imti du geri advokatai ir
— O jeigu ir sakė ,tai tas
— Gerai, tėve. Sakysim, tinį Berno komitetą vien Švedijos socijalistai net i momis rugsėjo
dienomis
■ renkamos aukos bylai vesti.
juk da nereiškia kišimosi į kad tu svėrei 10 svarų, kaip
Išnyks tad sunkioji ver Žmonės aukauja. Pereitoj
Italijos, Rusijos, Rumunijos, rūpinasi visuotinu streiku, Chicagoj įvyko Lietuvių Sožmogaus tikėjimą.
nedėlioj Waterburio laisva
atsiradai ant šio svieto. Da Suvienytų Valstijų, iš dalies jei valdžia apskelbtų visuo cialistų Sąjungos 9-tas sugija
— Na jau geriau nesitei- bar tu jau sveri 150. Reiš
manių
kuopa buvo parengus
Žinoma, 1 važiavimas. Čionai gi pa
tiną mobilizaciją,
Ir sienos tamsybės su
sink, Maike. Prilyginimas kia, nuo to laiko, kaip tave Anglijos ir dar gal kelių val toks socialistų radikališku- duosime svarbesniuosius to
prakalbas ir pakvietus "Ke
grius,
žmogaus prie monkes yra garnys čionai atnešė, prie stijų socialistų partijos. mas labai nepatinka netik- suvažiavimo nutarimus.
leivio"
redaktorių S. MichelLinksmesnė tada bus
didžiausis įžeidimas mano tavęs pribuvo 140 svarų. Ai Nors kitose šalyse daugelis riems socialistams, t. y. sosoną kalbėt. Prakalbos paNutarta panaikinti Vei
žmonija —
socialistų ir prijaučia Cim
katalikiškų jausmų.
kyko
visais atžvilgiais. Ap
kiamąjį
Komitetą.
Užteks
ne taip?
cial-Iiberalams.
Beteisė ir skurdas pra
mervaldo mėginimui atgai
— Aš nekaltas, tėve, kad — Jes, Maike.
mokėjus
kalbėtojui ir kitas
Pildomojo
Komiteto.
Nesenai (12 kovo) Stokžus.
tavo jausmai taip greit įsi — Pasakyk, kokiuo budu vinti proletarišką Interna holme buvo darbininkų są Svarstoma, kas gali būt
L. Studentas. išlaidas, liko da apie $25.00
žeidžia. Dėl manęs tu gali i tie 140 svarų prie tavęs pri- cionalą, bet oficijališkoji, t. jungos susirinkimas, ką pa Pild. Kom. nariais. Nutar
pelno. Sąvaitė prieš tai te
y. vadų dauguma prieš tą I
sakyt ką tik nori apie žmo buvo?
nai kalbėjo F. J. Bagočius
mėginimą, nes ji mato, jog kėlė klausimą apie galimą ta, kad Pild. K. nariais gali
gaus išsivystymą, mano jau
ir Mockaus bylai surinkta
Be tavęs aš liūdžiu...
— O ką aš čia, vaike, ga su Cimmervaldo mėginimu Švedijos įsikišimą į karę. būti tik tie, kurie yra išbuvę
smai neįsižeis.
Sąjungoj
nemažiau
2-jų
me

liu žinot, kaip tas pasidarė! kartu eina besirupinimas at Susirinkimas priėmė sekan
(Auk. drg. M. Kai—tei.) $20.00. Tuojaus po pirmos
— Kibą tu, vaike, netiki į į — Nejaugi tu nežinai, tė sikratyti ir nuo social-pa- čią rezoliuciją:
bylos kalbėjo pats kun. Mo
tų.
dūšią, kad tu taip kalbi.
Apie
redaktorius
nutarta,
ve, nuo ko tavo kūnas au triotizmo. Socialistai-gi re
Ar bėdos pasaulį apnyktų, ckus ir surinko apie $50.00.
"Išlaukinis Šveidijos pa
— O ar tikint į dūšią ne- ga?'
formistai labai linkę prie dėjimas ant tiek svarbus, kad juos nominuoja susiva Ar svietas paskęstų džiaugs Keliasdešimts dolerių atėjo
galima taip kalbėt?
jau iš šalies. Aukos plaukia
— Aš žinau, kad kaip tik socialnacionalizmo, o per tai jog neatbūtinai prisieina žiavimai, o renka S-gos re
muos;
ferendumas.
— Nausa!
gaunu gerą burdą, tai tuo ir nesinori jiems atsikratyti pradėti energiškus žings
Ar gamta be grožės paliktų, per "Laisvės," "Keleivio" ir
— Kodėl?
jaus pasidarau diktesnis. nuo socialpatriotizmo.
nius apsigynimui nuo pavo Jei pasitaiko S-gai netekti Ar gėlės žydėtų laukuos — kitų laikraščių redakcijas.
Waterburio žmonės tvirtai
— Todėl, kad monkė du- Kaip Lietuvoj gaudavau
Panašiai dedasi Švedi jaus įtraukti Švediją į ka redaktorių da prieš susiva Be tavęs aš visad, o miela, yra
įsitikinę, kad jie šitą by
šios neturi.
krajavų lašinių su kopūs joj. Ir Švedijoj socialis- rę. Darbininkų sąjunga iš žiavimą, tuomet Pild. Kom. Tik liūdžiu, svajoju, ilgiuos..
— O ką tu žinai?
tais, tai buvau dusyk toks, tams-reformistams pasisekė neša pagirimą jaunų-socia- sutartyj su Liter. Kom. no Nerimsta krūtinėj man sie lą laimės ir Romos juodvar
niams snapus taip nutrins,
— Monkė po smerties ne kaip dabar.
la,
paimti į savo rankas parti listų sąjungos iniciativai minuoja redaktorius, o ren
kad daugiau jie jų nekiš kur
gyvena, o žmogus gyvena.
— Vadinas, tavo kūnas jos vadeles. Kol gyvenimo umu laiku sušaukti nepa- ka arba patvirtina juos Są Nes kenčia paskendus skau nereikia.
— Klysti, tėve.
smuos.
auga nuo valgio, ar ne taip, klausimai nebuvo statomi pratą socialistų partijos jungos referendumas. Tai—
— Kaip tai klystu?
Jeigu ir augštesniam teis
apie
pirmąjį
redaktorių
L. Studentas.
taip aštriai, tol reformistai kongresą apkalbėjimui augtėve?
— Beždžionė taip-pat gali
me
byla butų pralaimėta,
kiekvieno
S-gos
organo
;apie
Cambridge, Mass.
eidavo ant kompromisų, ir ščiau paminėto klausimo."
— Gali būt, vaike.
gyventi, kaip žmogus.
pažangioji
Waterburio vi
23. VIII. 16.
Išanksto buvo žinoma, jog sekančius gi, tai yra apgelšiame-tame
nusileisdavo
—
Taigi
ir
tie
140
svarų
— Nereiks tų baikų.
suomenė dės aukų ir eis į
prieš nuoseklesnius socialis- toks nutarimas labai nepa binius redaktorius nutarta,
— Ar žinai, tėve, kad aš susidarė iš valgio. O tu val listus,— ir rodėsi, buk re tiks sociaiistams-reformis- kad pirmasai redaktorius PAČTA DAVĖ 5,200,000 vyriausyjį teismą (supreme
viską: ir kiaulieną, ir ko
galiu tau pri rodyt, jog po gei
court). Apie laimėjimą vy
formistai net tarp vadų — tams. Jų vadas, Brantin- rekomenduotu juos, o Pild.
DOLERIŲ PELNO.
pūstus,
ir
duoną,
ir
bulves
ir
bezmirties tarp tavęs
kitokius daiktus. Taigi mažumoj. Švedijos refor !gas, kritikuoja rezoliuciją ir Kom. turės patvirtinti arba Generalis postmasteris 18 riausiam teisme negali būt
džionės nebus jokio skirtu- ir
mažiausios abejonės ir tas
pakol tavęs da nebuvo, vie mistai darydavo kompromi jišsitaria prieš kongreso su atmesti juos.
d.
rugpiučio
persiuntė
šalies
mo.
Nutarta, kad S-gos susi iždininkui Washingtone če laimėjimas butų tuo svar
na dalis tavo kūno buvo sus su tikslu privesti nuose laukimą. Mat, baugu jam,
— A, šerap!
kiaulėj, kita kopūstuose, klesnius socialistus prie pa ' kad kongresas nepriimtų važiavimai butų apskelbti kį ant penkių milijonų, dvie besnis, kad tuomet jau po
kad
po
— Ar žinai, tėve,
našių kompromisų. Jie šia nutarimo negeistino refor- apkalbėjimui per 6 mėnesius jų šimtų tūkstančių dolerių, draug butų sulaužytas ir tas
trečia bulvėse ir t. t.
mirties tu taipgi gali būt
— Tai tu sakai, kad aš iš me dalyke imdavo pavyz jmistams. Reformistai nori prieš įvyksiant. Trim mėne kuri tai suma yra grynas kvailas senovės įstatymas,
beždžionė?
dį nuo savo kaimynų, gyve pasinaudoti proga, savo va siais prieš jį turi būt pa šalies uždarbis, kokį davė kuris draudžia žmogui išrei
kiaulės paeinu?
kšti savo nuomonę apie Die
— Sakau, šerap, ba gausi
nančių ana-pus jūrių. Ka dovaujančiu padėjimu par skelbtas dienotvarkis ir jis pačta.
—
Taip.
tėve.
Tūla
tavo
vą. Taigi tuomet butų dar
per marmuzą.
rės metų atsitikimai parodė, tijoj, ir be kongreso, bet turi būt išdiskusuotas.
dalis
paeina
iš
kiaulės,
ki

Šalies
iždininkas
McAdoo
didesnis
smūgis Romos
— Neįsižeisk, tėve. Aš
jog Vokietijos socialdemo prieš partijos daugumos no Atrasta reikalingu išver
tos
gi
dalis
iš
kitokių
daiktų,
apreiškė,
kad
nuo
1836
me

juodvarniams.
nesakau, kad tu tikrai busi
kratijoj vadovauja socialis- rą, taip pavesti dalykus, kad sti į lietuvių kalbą socialis
kuriais
tu
maitinaisi.
Apie kun. Mockaus bylą
beždžionė; aš tik sakau, kad
tai-reformistai.
Socialis- socialistų kova neitų prieš tų Partijos konstituciją ir tų trečiu kartu pačtos pel—
Maike,
man
tas
nepa

v
__
___
nas
įneina
šalies
iždan.
Mat
su Waterburio katalikais
tu gali būt. Bet iš tavęs
pageidavimus, išleisti ją sykiu su S-gos
tams-reformistams (revi-( tautininkų
Nutarimas*^
tan
^^
būna
deficitas,
gi
manoma išleisti knygą, ku
gali būt ir naudingesnis dai tinka.
kontituscija.
2.
__
____
'
zionistams), išėjusiems tan-Įkad ji nekenktų patriotų
šiemet
gauta
gražaus
pelno.
rioj tilps teismo rekordai,
ktas, pavyzdžiui, arbūzas.
—Nieko nepadarysi, tėve: kiaušiai iš inteligentijos tar- machinacijoms. Anot Bran- perėjo veik vienbalsiai. Ši
patinka ar nepatinka, -bet po, tai yra, artimai stovin- tingo, ne darbininkai turi tą užduotį turi atlikti Pild. Pačta pradėjo nešt pelną tik advokatų kalbos, liudininkų
— Tfiu!
pastaruoju laiku, t y. tik Iiudyjimai ir kiti dalykai.
— Nespiaudyk, tėve, aš taip yra. Ir taip netik su tiems prie vidutinės ir smul- kovoti su karės pavojumi; Komitetas.
galiu tau ir prirodyt.
"Kovos” administratoriui prie dabartinės administra Medžiaga jau renkama.
tavim, bet su visais. Bet tai kios buržuazijos, pasisekė vieton to pakaks agitacijos
— Nagi prirodyk!
dar ne viskas. Aš tau pasa užimti partijoj vietas augs- tarp partijų ir spaudoj, tai paaiškinus, kad dabartinė cijos, kada prie pačtos pri
— Gerai. Pasakyk, tėve, kysiu, tėve, kad kaip tu iš tesnėse įstaigose ir tokiu bu- yra, kad vieton kovos su ka- spaustuvės vieta yra visai jungta "parcel post” ir tauORLAIVIŲ MŪŠIAI.
_________ 7 o......................
kiek tu dabar sveri?
keltis į kitą pomojo banko skyriai, taipkiaulės susidėjai, taip į kiau du sukti partijos gyvenimą rėš pavojumi, pasilikt išvien netinkama,
Iš Londono pranešama,
pačta
paliuosuota^
nuo
— O kas tau galvoj ?
lę vėl gali pavirsti. Ir aš tenai, kur naudingiau refor- "vadų” plepėjimai. Bran- vietą atsieitų beveik tiek
f
;.-.—
r
~;—
kad
pereitoj pėtnyčioj labai
— Aš noriu žinot tai dėl tau pasakysiu, kokiu budu mizmui. Kol nebuvo aštrės- tingui pavojinga tam-tikra pat, kiek ir į kitą miestą, nu- mokėjimo mokesčių uz_ pacdaug
veikė anglų orlaiviai.
pavyzdžio.
tai gali atsitikti. Tau numi nių klausimų, jie netaip drą- rezoliucija jaunujų-socialis- i tarta "Kovą” iš Philadelphi- tosvnJ^us, kūnų vertė yra
Jie bombardavo vokiečių už
— Aš, vaike, niekados ne- rus, tave užkas į žemę. Tu šiai veike. Be
. to, jie patjs tu siūloma, kur nurodojnas įjos iškelti, nes šis miestas ir.200,000,000 dolerių.
imtą geležinkelio stotį ir
sisveriu, ba tas kenkia svei supusi. Už kokio šimto me gerai nejautė savo spėkų, visuotinas streikas. Jau- abelnai lietuvių spaustuvei
:
ANGLAI
PRADĖJO
UŽ

pridarė daug blėdies tenai.
katai: vienais metais žmo tų toj vietoj galės pasidaryt ir užtai nebuvo pas juos tiek nieji socialistai mato, jog neatsakanti vieta. NomiPUOLIMĄ
ANT
BUL

Jie metė bombų ant vokiečių
gaus gyvenimas trumpesnis farma ir farmerys pasodins drąsos, kiek dabar. Iš kitos nors ir gražiai galima rašy- nuota šie miestai: WaterbuGARŲ.
orlaivių stoties ir suardė ke
pasidaro.
kopūstus. Iš tavo trąšos iš pusės, ramiame laike darbi ti prieš karę, bet rašyti žo-,rv, Brooklynas, Chicaga,
Iš Paryžiaus pranešama, liatą vokiečių orlaivių. Tris
— Na, bet maž-daug gali augs kopūstai.
Dabar de- ninkų minių gerklės ne už- džiai lieka vien žodžiais. Clevelandas ir Pittsburgas.
kad
anglai persikėlė per vokiečių orlaiviai likos nu
leiskim, tėve, kad tuos ko gniauž tas, ir vadams iš re- Daug rašė prieš karę ir, pa- Sąjungiečiai turės vieną iš
numanyt.
— Veli, aš mislinu, apie pūstus suėda kiaulė. Ir kaip formistų pavojinga buvo dėkim, Vokietijos ’’socialde- tų pasirinkti referendumu, Strumos upę ir užpuolė bul mušti žemėn iš oro. Anglai
neteko dviejų mašinų.
šimtą penkiasdešims svarų matai, vyčių generolas iš perdaug smarkiai eiti prieš mokratai,” ir visgi jie bal- Kad įgyjus daugiau žinių, garus.
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Pajieškau švogerio Jono Lekavi
čiaus, gyveno Barre, Ohio., dabar
siunčiau laišką, bet sugrįžo. Meldžiu
atsišaukti.
Jonas Danielius,
BOX 40,
East Arlington, Vt.

Aš Magdalena Stadalnikiutė su saAPSIVEDIMAI
ivo dviem broliais ir seserimis, pajieš
kome savo tėvo, kuris mus apleido
Pajieškau gyvenimui draugės, ku
jau trįs metai be jokios prieglaudos;
mes esame visi maži ir negalime už ri mylėtų dorų gyvenimų; meldžiu at
sidirbt sau duonos. Kas apie j; žino, sišaukti ir prisiųsti savo paveikslų.
meldžiame visa širdžia mums pra Kiekvienai sąžiniškai atsakysiu.
A. J. Vitautas,
(36)
Pajieškau dėdės Aleksandro Pakal nešti.
(39)
P. O. BOX 23,
Aurora, Iii.
niškio ir dviejų pusseserių: MagdeleMiss Maggie Stadalninkiutė,
nos ir Marijonos Pakalniskiučių, Kau !3 Shepherds Loon,
apsivedimui merginos,
no gub.. Raseinių pav., Veviržėnų pa
Dundee, England. i ar Pajieškau
našlės ne jaunesnės 20 metų ir ne
rap., Aleksandra ir Magdalena Liėpiciu sodž., jie gyveno New Yorke.
Pajieškau savo moteries Anelės Va j senesnės 25. As esu 25 metų, turiu
Mrijona Juodupio sodž. Meldžiu at reikienės, ji pametė mane 30 d. Rug I amatą arba biznį. Atsišaukiančios
anglų kalbą.
(36)
sišaukti.
piučio, pesiėmė su savim vienų vai (turi mokėti kiek R.
G.,
Jonas Vaitkus,
kų 5 metų ir mergaitę 2 metų; ji ma 1034 N. 13th st.,
E. St. Louis, III.
1709 W. 15th avė.,
Gary, Ind. žo ūgio, 30 met. amž., po tėvais Jankeliur.aitė, Kauno gub., Pušalotu par.,
Pajieškau apsivedimui merginos,
Prasišalino mano moteris Ona Sin- Daglenų sodž. Ji pati arba kas jų
kevičienė, po tėvais Petkevičiūtė, Ji žinotų, meldžiu pranešti, už kų busiu nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų
pažiūrų ir mylinčios gražų gyvenimą,
kalba tik lietuviškai ir lenkiškai: yra labai dėkingas.
(38) mokančios skaityt ir rašyt. Aš esu
apie puspenktos pėdos augščio, sve
Ign. Vareika,
25 metų. Su pirmu laišku meldžiu
ria 149 svarus, balto veido, tamsiai
Binghamton, N. Y. prisius savo paveikslą.
(36)
geltonų plaukų, kurius myii susigar- 11 Brown st.,
J. A. Z„
biniuoti; akys tamsiai rudos, myli
Mes, Alena, Vytautas ir Keistutis, 11314 Indiana avė.,
Roseland, III.
vartoti maliavą ant burnos
maži vaikučiai, pajieškome savo tė
vo Juozapo Viskoškos, kuris mus pa
Pajieškau apsivedimui merginos,
liko be duonos ir globos. Kadangi ne jaunesnės 25 metų ir ne senesnės
mes esame maži, mama negali mus 35. Aš esu 35 metų. Atsišaukusiom
palikus eiti darban, kad uždirbus duosiu kožnai atsakymų.
(35)
'duonos sau ir mums. Mums visiems
A. J. Lukas,
i bado mirtis žiuri į akis, todėi šau 611 De Koven st.,
Chicago, III.
kiamės prie tavęs, tėve musų, gelbėk
mus, ar jus geri žmonės, kurie turite
Pajieškau apsivedimui merginos,
'jautresnę negu musų tėvas širdį, bu
turinčios
kiek pinigų, as esu vaikinas,
kite malonus pranešti apie jį, jeigu
įkas kur sutiksite. Rašykit šiuo ad turiu namą ir laikau kriaučių dirb
resu:
(37) tuvę. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir paveikslą.
(37)
Mrs. Beatriče Viskočka,
Thomas Kassalis,
■33 Fillmore str.,
Trenton, N. J. 4008 E. lst str.,
Los Angeles, Cal.
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PARSIDUODA Spaustuve su lie
tuviškom raidėmis ir visom prietaisom. Mašina labai gera visokiems
spaudos darbams spausdinti. Parsi
duoda pigiai. Aprašysiu dykai vis*
pamokinimų kaip atlikti darbus ir
kur juos gauti. Tik vakarais turint
laiko dirbant galima uždirbti po $3 į
porų valandų. Priežastis pardavimo
tame, kad turiu tris mašinas ir nėra
vietos užlaikymui. Laišku kreipda
miesi įdėkite už 2c. štampų atsakymui.
G. A. BARONAS,
(36)
P. Office,
McKees Rock, Pa.

Chisagoje, Washington
” Keleivio” skaitytojas parke buvo atrastas andai
prisiuntė iš Wilkes-Barres nušautas James R. Barnes.
anglų laikraščio iškarpą, Dabar jo pati prisipažino
kur rašoma, kad Petras Bal policijai, kad jinai ji nušovė.
čiūnas (anglų
i
laikraštyje
'Girdi,
jis nenorėjo
i su ma'
;»• Raw.n.l
•
J- _
____ ....
prašoma Borcunas ir
Bercu- nim
daugiau gyventi; aš jo
nas) peršovė Oną Godwell (visaip prašiau, bet jis nesu
ir pats nusišovė. Ona God- tiko ; mes susiginčijom ir aš
PARSIDUODA Pulruimis, 4 stalai
well turbut irgi lietuvė, nes ji šoviau tris kartus.
su
visais forničiai. Gera vieta ir-bari pas lietuvius ir gyveno, tik
bernę uždėt, vietos užtenka. Geriau
jos pavardė suamerikoninta.
sia vieta Haverhilly, apgyventa lie
VILLA VĖL GYVAS.
tuviais ir lenkais. Priežastis parda
Šitos kruvinos tragedijos
vimo, einu į kitą biznį. Atsišaukit.
Amerikos
laikraščiai
vėl
priežastis buvo meilė. Bal- , , ,,.n
PETEK Mil.l.ER
(37)
82 River st..
Haverhill Mass.
čiunas, kuris buvo jau 49 ras<?’ kad ™a r.eLn^a
metų amžiaus, įsimylėjo į
ant Ameiikos. SąMONTELLO. MASS.
PRANEŠIMAS.
Oną ir ilgai su ja vedžiojo- ' aite
Jie iase’ kad
'
Gerbiamieji
viengenčiai!
si. Ji gyveno pas M. šidį po. a nunu0(lx tasŠiuomi pranešu, jog aš po vakacijos vėl pradėjau darbą iš naujo. Visi
No. 1425 Wood st., o dirb- '
pIdek y
kurie tik turite kokį nors darbelį,
davo
krautuvėj.
Iš
to
ji
j„rSi B«itra^us,'b„d.m.s
meldžiu kreipkitės į mano dirbtuvę,
—RAZBAININKAI PA
kuri randasi Tautiškame Name —
pragyvendavo pati ir uzlai- regiu ir iš tos priežasties negalėda670 Main st., Montelio, Mass.
pelnyti sau kąsnio duonos, esu
BRANGO.
kydavo 19-kos mėnesių sa ‘1 mas
. A. Liutkus, Kriaučius.
priverstas lankytis po lietuvių kolo
Visiems žinoma, kad A- vo kūdikį. Ji sakėsi esanti nijas pardavinėdamas visokias smulk
VISŲ ŽINIAI!
kad pelnyti pragyvenimą.
merikos kapitalistai per našlė. Ji yra jau 37 metų menas,
Atsilankiau ir į Cambridge, Mass.
Puiki Užeiga dėl Lietuvių
streikus visuomet samdosi amžiaus. Gal-but, kad ji Šio miesto lietuviai matydami mano
— pas —
padėjimų netik maloniai visur
''tvarkai užlaikyti” taip va butų ir tekėjus už Balčiūno, sunkų
J. PRANIS
priėmė, bet ir apdovanojo mane gau
dinamus ”gun-menus,” arba bet ji sužinojo, kad jis yra siomis aukomis. Taigi nuoširdžiai
708 South Fourth Street,
gerb. Cambridge’aus lietuviam,
Pajieškau draugų Antano, Olesiaus
ST. LOUIS, MO.
kitaip sakan, razbaininkus. vedęs vyras, pertraukė su .dėkoju
Pajieškau apsivedimui merginos
ypatingai šioms draugijoms: Lietuvos
ir Vlado Amulevičiaus, Suvalkų gub., arba našlės be vaikų, nuo 23 iki 30
Yra net tam tyčia susitvė juo visus santikius ir jau ■ Dukterų ir Sūnų, Liet. Sūnų, Šv. Juo
Kalvarijos pav., Liudvinavo valsč., I metų, laisvų pažiūrų ir mylinčios gy
CIGARETV KUPONAI
zapo ir Šv. Jono Krikštytojo, už taip
Buktos dvaro. Meidžiu atsiašukti.
rusios kompanoijos, kurios čieli metai kaip jiedu buvo į gausias
Išmainomi ant vertingų dovanų.
venti
ant
ūkės,
ir
kad
turėtų
nors
kiek
aukas.
Juozas Grigaliauskas
(36) savo turto. Esu 30 metų amžiaus;
Mes turime sandėlyje virš 700 skir
tokius razbaininkus organi susipykę.
Su augšta pagarba
236 E str.,
Detroit, Mich. turiu 160 margų žemės ir visų gerų
tingų daiktų ir priimame visokius
zuoja, lavina juos šaudyti ir _______________________
Jurgis ir Paulina Baltrušaičiai!.
Pastaruoju laiku Petras
pradžių ir noriu sau lygių draug tu kuponus. Atsilankyk.it ir pamatykite
Pajieškau Igno Sapovičiaus, Kauno rėti.
laišku prisiųskite pa musų daiktus. Neimkite patįs siuloant pareikalavimo visur Balčiūnas vėl pradėjo pas ją 125 Cogswell st-, Haverhill, Mass.
gub., Telšių pav., Veišnėnų parap. veikslų.Šu pirmu
Platesnes žinias suteiksiu mų premijų, mes esame vietos agenTuriu
svarbų
reikalų
ir
meldžiu
at

juos siuntinėja.
Vidutinė lankytis ir bandyti vėl užper laiški.
tais visų didžiųjų kompanijų.
(?)
sišaukti, ar kas žino pranešti, lėšos
C. A. Sookul,
tokio razbaininko alga bu- mėgsti su ja meilę. Jis net
AUKOS
BERNSTEIN & SON,
bus apmokėtos.
(36)
Dodson, La.
40 Beach st.,
Boston, M
Leonas Belevskis,
davo $3 dienai. Bet viskam grasindavęs jai mirčia, jei- LIETUVOS ŠELPIMUI
amž. Nežinia, ar ji viena, ar su vy 39 Market st.,
Brighton, Mass.
pabrangus, pabrango ir tie gu ji nesutiktų su juo susi
ru išvažiavo. Jei kas patėmytų jų
REIKALAVIMAI
Ar nori gražiai išrodyti?
SPRINGFIELD, MASS.
arba ji pati tegul atsišaukia. Kas
Pajieškau brolio Juozapo Šaulio,
razbaininkai. Išsilavinęs ge dėt. Aną dien jis atėjo pas
Taip. Puikiai išrodo žmogus, ku
Kauno gub., Šaulių pav., Papilės par., REIKALINGI
Mes, Springfieldo lietuviai, vestu pirmas praneš, gaus $10 dovanų.
ris tinkamai pasirėdęs, bet tai tik iš
rai mušti ir šaudyt razbai- Šidžius nuo pat ryto ir kal vėse
Mike
Sinkevičius,
(38)
Blalaukių sodos, gyveno Albert ViJono Rašio atminę kančias mu
tolo. Blogos išvaizdos žmogui geri
DARBININKAI
ninkas dabar jau reikalauja bino tą moterį visą laiką. sų brolių Lietuvoje pasirupinom nors 160 VVashington st., Peabody, Mass. lage, Me. Jis pats arba kas jį žinotų
rūbai tinka kai karvei balnas.
malonėkite pranešti. Lėšos bus suMes suteikiam pamokinimus, kaip
$19.50 už 56 valandas darbo, strei
$5 už 8 valandų ''darbo” die Kada ji griežtai atsisakė tu kiek padėt jiems jų varstuose. Pada Pajieškau švogerio Juozapo Ketu gražintos.
(36) ko nėra. Kreipkitės šiuo adresu:
prašalint saulerudžius, spuogus ir
rius sumanymą Stanislovui Marijo- rakio, Kauno gub., Šiaulių pav., Žaną. Negana to, razbaininkų rėti su juo ką-nors bendra, šiui ir Jonui Valintenavičiai aukavo
Mrs. Lucia Skirkevičienė,
83 SUDBLRY STREET,
(37) plėtmus nuo veido.
garėnių parap., Žūčių psodž., gyveno 273 Second st.,
So. Boston, Mass.
Rašydami įdėkite už 2c. štampą at
:
Amerikos kapitalistams da jis pasakęs: ”A11 right! Jei sekančiai
BOSTON,
MASS.
sakymui.
(36)
Agnieška Plusčauskaitė $2.00; <J o* Chicagoj. Meldžiu atsišaukti.
Jurgis
Pauliukas,
gu
tu
taip,
tai
aš
tave
už

bar sunku ir gauti, nes la
Pajieškau draugo Vilimo Budros,
APTIEKORIUS,
nas Rasis (jaunavedžiai) $1.00.
REIKALINGAS
Duonkepis
gerai
P.,
O.
BOX
553,
Oelwein,
lowa.
Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo mokantis darbą, _ blaivas ir patyręs Lineoln avė., cor. Warren st,
St. Marijošius, J. Valantinavičia, M.
.-x.
bai daug jų įstojo armijon, mušiu !”
nių miesto, gyveno bene Pittsburgh, tame darbe, atsišaukite, darbas ant
Utica, N. Y.
Overis, K. Noreika, B. Ambrazaitė,
kada išgirdo, jog Amerika Ištaręs tuos žodžius, Bal- B. Lusa, Liud. Racinskaitė, Pr. Ra- Pajieškau pusbrolio Antano Yočio, Pa. Meldžiu atsišaukti.
(36) visados ir gera mokestis.
(38)
Kauno
gub.,
Anykščių
Valsč.,
KriJonas Sakavičius,
GERA PROGA!
eis mušti meksikiečių. Mat čiunas išsitraukė revolverį avilavičia po $1.00; J. Valuckas 25c.; venskų sodž. Meldžiu atsišaukti.
20 N. Leonard st„
LITHUANIAIN BAKING CO.
Kiekvienas
gali išmokti
Šimtrotas 40c.; Jonas Mockus 35c.
Mrs. Amiiie Bulotienė,
vis tokie patriotai, kurie vi- ir paleido į ją tris šuvius. Viso ........................................ $12.00
Waterbury, Conn.
barzdaskutystės amato, plau
33 High str.,
Nashua, N. H.
409
Wayne
str.,
Jersey
City,
N.
J.
kų rėdymo, manikiurijos ir
sados nori muštis.
Viena kulipka pataikė pil- Pinigus pasiunčiame per ”Kel.” ir
Paješkau savo tėvo Petro Morkūno,
t. t į gana trumpą laiką;
REIKALINGI Darbininkai, Sidab
meldžiame perduot L.Š.F., kuris pa
Taip sako United Mine van, kita krūtinėn, o trečia sirūpins perduot pagal nurodymą. Pajieškau dėdės Vinco Urmanavi- 4 metai atgal gyveno Westville, III. ro, vario ir rudos kasyklose, kasyklos mažais iškaščiais. Mes mokinama
čiaus, Kalvarijos pav., Kirsnos gmin., Aš apleidęs kariumenę, noriu savo yra šlapios, reikia dėvėti guminiai moteris ir vyrus. Rašykit informa
nugaron. Moteris tuojaus Aukavusiems tariam ačiū.
Workers unijos veikėjas.
Prolončiškės kaimo. Taipgi pajieš
surasti, taigi jis pats ar kas jį ži batai ir apvalkalai. Paprastam dar cijų.
(?)
St.
Marijošius.
krito.
Tuomet Balčiūnas Pinigus priėmėm ir perdavėm L.š. kau dėdės Motiejaus Launikonio ir tėvų
no malonėkite atsiašukti.
(37) bininkui mokestis $3.50 į dienų, ma
Nossokoffs Barber School,
Vinco Launikonio, Pusbrolių kamo.
Petras Morkūnas,
Pittsburgh, Pa.
šinoms dirbantiems $3.75 į dienų, dir 1202 Penn avė..
LUZERNĖS FANATIKAI atsuko revolverį į save ir F. kasin. K. Šidlauskui.
Meldžu atsišaukti.
BOX 29.
Westville, III. bama 8 vai. dienoje. Maineriai apsiJ.
G.
Gegužis.
šovė
sau
į
širdį.
Namie
kilo
J.
Launikonis,
SIAUČIA.
pažinę su tokiais darbais lai kreipia
351 Maple str.,
Milwaukee, Wis.
Pajieškau Antaninos Visackiutės- si platesnių žinių šiuo adresu:
didžiausis sumišimas. Visi
(37) Mokinkis sint Czebatns
PALATKA,
MICH.
Juraitienės,
kuri
18
d.
liepos
išva

Vienas mainerys iš Luzer- persigandę ėmė bėgti ir slė
WILLIAM MOZETOVICTZ,
MAELDŽIU
ATSILIEPT.
Aš
Ale

žiavo kartu su Antanu Meškausku, BOX 849,
Varduvėse Baltram. Deskevičiaus
Park City, Utah.
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.
ne, Pa., mums praneša šito ptis, kad kulipkos jų nekliu tapo
suaukauta nuo karės nukentėju ksandra Baužys, Kauno gub., Telšių paimdama ir trijų metų mergaitę
Mes išmokiname minėtų amatų nuo
siems Lietuvoje musų broliams. Au pav., Skuodo valsč., Lenkimo, atsišau Juliją. Meškauskas paeina iš Kau
kių žinių: Lietuvių Luzer- dytų.
REIKALINGA Duonkepis. Pirma- pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiš
kiu prie Jono, Petrę Jankevičių ir Bu- no gub., nuo Kėdainių, mažo ūgio rankis,
vardai:
geras duonkepis, mokantis
nėj yra daug, bet apart gir Balčiūnas persišovęs mirė kautojų
(39)
driko
Valerijonos
Pranciškaus,
Maišblyškęs. Jinai 23 metų, turi ant j kepti visokias duonas, lai atsišaukia kai arba rašykite.
S. Zaleckis, B. Diskevičius, J. Brokaktos randą.
Kas apie juos greit tuojaus.
tuokliavimo jie nieko dau tuojaus, o peršautą moterį zeikis, M. Brazeikienė, A. Bailusis, no adresas:
GOODYEAR SHOE SCHOOL,
(37)
Aleksandra Baužys,
praneš, gaus 5 dol. atlyginimo.
K. Darocka, J. Krusius, J. Jonauckas
146 Court st.,
Brockton, Maaa.
O. ZARANKUS,
giau neveikia. Yra keliatas nuvežė ligonbutin, bet ir ji —
Gorod
Moskva,
3
Sokolničeskaja
ui.,
Petras Nevedomskas,
po $1.00.
(38) 299’/į Oak st.,
Lawrence,
Mass.
dom. 19, Kvartira 4.
RUSSIA. 2607 Westmoreland st.,
laisvų žmonių, bet jie bijosi turbut mirs.
F. Rimkus, A. Tamošauckis, M.
Philadelphia, Pa.
Jul. Kamp — po 50c.
REIKALINGA Moteris apžiūrėti
pradėt ką nors kultūriško Dėl šito atsitikimo polici Martunas,
Mokinkis Amato!
Aš Agota Paulikaičiukė pajieškau
Viso sykiu ............................ $10.00
namus ir vienų ypatų ir būti pilna
savo
trijų
brolių:
Andriaus,
Kasparo
veikti, nes fanatikai tuojaus ja areštavo keliatą žmonių, Pinigus perduodame L. Š. F. per
Pranešu visiems lietuviams, ypatin šeimininke, už tai bus duotas pilnas
REIKALINGI
VYRAI. Ar uždirbi
siuntimui nukentėjusiems. Visiems ir Petro Paulikaičių, Kauno guber., gai štorninkams, jei pribūtų kur pragyvenimas ir butas. Darbo ne gerai? Jei ne, mokykis siut čeveryužpuola. 1914 metuose 14 tų tarpe ir Šidį su jo žmona, aukavusiems
Raseinių pav., Jurbarko valsč., Ban Adolis Aleknis ir jo moteris, idant daug, užtai savo liuosu laiku galima kus. Mes išmokiname vyrus ir mo
ačiū.
birželio vienas socialistas kurių namuose tas viskas Pinigai priimti ir perduoti L. Š. F. dzinų kaimo. Meldžiu atsišaukti.
apsisaugotumėt nuo tos porelės. Jie savo darbu užsiimt, tai yra dėl savo teriškės amato per vieną iki šešių
Agota
Paul.,
K.
Ur.
paeina iš Kauno gub., Šiaulių valst., naudos. Meldžiu atsiliept greitu lai sąvaičių laiko. Sekančias darbo rųšia
Gegužis.
kasininkui
K.
Šidlauskui.
J.
buvo katalikų užpultas ir la atsitiko. Visus juos laiko
P. O. BOK 571,
Benld, III. Meškucų par., Jurgaičių sodos. Gir ku.
Gera vieta našlei arba suaugu- išmokiname už sekančią užmokestį:
bai sumuštas. Kitas pana kaipo liudininkus.
dėjau kad jie išvažiavo į Waukegan, sei merginai.
’Tnition Cutting” už $25.00; ”UpHAVERHILL, MASS.
Pajieškau
Mikolo
Grazevičiaus
iš
111., taigi pranešu Waukeganiečiams,
per Stitching” už $5.00, $10.00 ir
šus atsitikimas buvo 29 sau
Mikolas Dak—lis,
Aukos Lietuvos Šelpimo Fondui su Krušonių, Žiežmarių valsčaus. Prma kad apsisaugotų nuo virš-minėtos po
1246 E. Superior avė., Cleveland, O. $15.00; "Vamping Course” už $25.00;
sio šių metų, kada gauja fa VILUOS GAUDYMAS LĖ- rinktos krikštynose pas draugų J. gyveno Lineoln, N. H, o dabar, gir relės.
(37)
”McKay stitching” už $35.00; ”Hand
Keinį. Aukavusių vardai:
dėjau, esąs So. Bostone. Svarbus rei
F. T. Martin,
lasting and Pulling” už $15.00;
natikų sumušė ”šakės” par
ŠAVO $100,000,000.
PARDAVIMAI
J. Keinis 50c.; M. Sakalauskas, M. kalas. Atsiuaukite.
1209 S. 3rd st., Cedar Rapids, Iowa.
”Edge Trimming” už $25.00; ”Edg*
davinėtoją.
Jam išmušė Iš Washingtono praneša Matonis, po 25c.; A. Sakalauskas 20c.:
Jokūbas Silici as,
Setting” už $20.00.
(37)
Matonis ir M. Gozauskas po 10c. 15 Millbury str.,
PARSIDUODA Maža Ūkė — viens
Worcester, Mass.
Pajieškau pusseserių Barboros ir
ranką, kad visą mėnesį ne ma, kad sumanytoji Wilsono Mar.
Lynn Shoemaking School,
Viso ........................................ $1.40
Marijonos Aluniukių; girdėjau, kad akras geros žemes, stuba, sodas su
Lynn, Mas*.
galėjo dirbti.
M. Matonis.
Pajieškau Jono Aukštolio, Vilniaus ženotos, bet pravardžių nežinau, taip 35 vaisingais medžiais, arklys, veži 702 Washington st.,
ksnedicija Viliai gaudyt, $1.40 priėmėm ir perdavėm
L. Š.F. gub., Trakų pav., Valkininkų parap., gi pusbrolių Mykolo ir Jono Alūnų; mas, pakinkimai, 2 karvės, 6 kiaulės
Dargužiu sodžiaus. Gyveno Loveli, Kauno gub., Panevėžio pav., Kreki- ir viskas kas gyvenimui reikalinga.
imant apskritom skaitlinėm, kasininkui K. Šidlauskui.
PERKŪNAS UŽMUŠĖ
Mass.
Kas jį žino arba jis pats teik navos parap., Sislesių kaimo. Mel Tik 15 minučių ėjimo iki elektrakaJ.
G.
Gegužis.
’ėšavo Suvienytoms Vaisti
sis
pranešti.
(38) džiu atsišaukti arba kas žino praneš rio. Parsiduoda pigiai. Kreipkitės
LIETUVĮ.
(36)
nius jau $100,000,000! Ir
Ch. Aukštalis,
kite.
(37) platesnių žinių pas:
Naudingas visiems, sykiu rasite
S. PETRAITIS,
117 Ames str.
Montelio, Mass.
Elzbieta Gabuliukė,
Rugpiučio 19 d. Detroite Vilią vistiek nesugautas.
puikių dovanų. Rašykit tuojaus.
165
Elm
st.,
Lawrence,
Mass.
18 Štate st.,
Fort Plain, N. Y.
perkūnas užmušė lietuvį, Taigi 100 milionų dolerių vi
A. K. C. Maigia Co.
(36
Pajieškau Jono ir Adomo SimonaiPARSIDUODA NAMAS
Pajieškau draugui Motiejaus Kas
turiu svarbų reikalą jiems pra125 E. Main st.,
Amsterdam, N. Y.
Silvestrą Gavėną. Jisai bu suomenės pinigų išmesta Pajieškau sesers Viktorijos Navi- čių,
su dviem bizniais, štoras, poolruipučio ir Antano Milašiaus, gyveno
nešti.
vo daugeliui žinomas. Pir kaip balon. Bet tai da ne kiutės, Suvalkų gub., Kudrėnų gmin.,
Chicagoje. Jų pačių atsišaukti ar ži- mis ir 4 šeimynoms gyvenimai. BizMartinas Šimauskas,
Hamherst, Mass. nančiujų apie juos meldžiu pranešti, nis geroj vietoj ant kryžkelio, namas Aš Alena Kostovska, pasiraparap., Radziščiaus kaimo; P. O. BOX 91,
ma jis dirbdavo ant farmų, viskas. Sakoma, kad pakol 3Liškavos
Martinas Gudliauskas
(37) nėra metai kaip pastatytas, Reikametai atgal gyveno Ansonia, Conn.
bet prieš užmušimą atvažia paleis visą mobilizuotą mili Turiu labai svarbų reikalą; ji pati ar Pajieškau savo pažįstamų Pranciš 4920 Barring avė., E. Chicago, Ind. laujam $6,000 už namų.
(37)
MAR. MATIKONIS,
kaus ir Juozapo Sultių, Kauno gub.,
malonėkit pranešti
vo Detroitan. Jis paėjo iš ciją, pakol kiekvieną žmogų žinantieji ją Agota
Montelio, Mass.
Pajieškau savo vyro Adomo Andru- 173 Ames st.,
Šiaulių pav., Veikšnių par., Žibikų
Lodą,
Kauno gub., Ukmergės pa pristatys į jo vietą atgal, 4 High str.,
Ansonia, Conn. sodžiaus; gyveno Bostone; turiu svar levičiaus, 35 metų amžiaus, 6 pėdų 1
bų reikalų, todėl jie patįs ar kas ki col. augščio, veidas mainų angliniais
vieto, Kamajų parapijos, dar kitą $100,000,000 reikės
GROSERNĖ
inkirtimais sudėmiuotas, viena akis
Pajieškau Vlado ir Simano Miko tas juos žinotų, meldžiu pranešti.
Kuri
per
metų buvo vienose ran
Ne vėrių sodžiaus. Ameri paleisti. Iš viso šitas neap liūnų, iš Kauno gub., Ukmergės pav.,
Antanas Lizdėnis,
(38) stiklinė, 21 d. gegužės paliko mane kose, dabar12parsiduoda
dėl priežas
su
3
kūdikiais
dideliame
varge,
paim

Brooklyn, N.Y.
koj yra jo brolis Martinas galvotas žygis prieš Meksi Taujienų gmino, Švakauskų kaimo. 53 Hudscn avė.,
ties,
kad
savininkas
nepajiegia
val
damas iš bankos visus sutaupytus pi dyt. Kiekvienas gali apie tai persiTaipgi ir daugiau pajieškau nuo to
ir dėdė Stanislovas Gavėnas, ką atsieis šios šalies žmo krašto
Pajieškau Brolio Juozapo Svigučio, nigus. Kas jį žino malonės pranešti. tikrint. Apie sąlygas, išskyrus papažįstamų. Meldžiu atsišaukt.
Kauno gub., Raseinių pav., Kvėdanių
Mrs. Teresė Andrulevičiutė, (37) nedėlį ir utarninką, klauskite bile
Jurgis Valukonis,
Jeigu jie norėtų platesnių nėms $200.000,000, taigi po
Hazleton, Pa. dieną po šiuo adresu:
par., Gagučių sodž., gyveno New Yor 203 Broad st,
1353 E. Cherden st.,
(38)
žinių, lai kreipiasi šiuo ad- $2 ant kiekvieno gyventojo,
Dės Moines, Iowa.
ke. Taipgi pajieškau pusbrolio, Juo
M. MADEYSKI,
zapo Kazlausko, Kauno g^ Raseinių
resu:
skaitant visas moteris ir
Pajieškau dėdės Juozapo Dargio ir 1 Glover Court,
So. Boston, Mass.
Pajieškau draugų ir pažįstamų, aš pav., Peninių par., Nosvitonių sodž., pažįstamų: Petro ir Boleslovo MešPrie Andrew Square.
vaikus.
Frank Šūkis,
esu Kauno gub., Panevėžio pav.. Bir 6 metai atgal gyveno New Yorke. kiokų, Jurgio ir Juozapo Milasų, Jo
O kas-gi tuos pinigus su žių parap., Sapalatų * kaimo.. Mel Meldžiu jų pačių ar juos žinančiujų no ir Antano Snaikiokų. Visi Kau PARSIDUODA Keptuvė. Reikal?'
23 Parkwood st.,
pranešt
(38) no gub., Telšių pav., Ežerėnų parap. eina labai gerai, kiekvienų diena iš
ėmė? Suėmė juos geležin džiu atsišaukti.
Detroit, Mich.
P. Shlegeris,
Petras Svigutis,
Meldžiu atsišaukti.
(36) kepama 600 duonų ir nereikia laikyt
kelių kompanijos, suėmė 708 E. Wirhkah str.,
907 Oak st,
De Kalb, III.
Juozapas Antanaitis,
arklio. Parsiduoda dėl senatvės sa
Aberdeen, Wash.
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
1616 Madison st.,
Gary, Ind. vininko. Klauskite šiuo adresu no
PAKORĖ 12 PLĖŠIKŲ.
amunicijos fabrikantai, mai
čių ligų? Salutaras Bitteris.
Ai
Pajieškau savo vyro, Mikolo Rut
6-šių vakarais:
(37)
per praeitus 4 metus buvau vos tik
Meksikoj, netoli San Lou- sto trustas ir kitokie biznie Pajieškau Petro Mičiulio, Suvalkų kausko. Jis mane apleido Liepos mė- Pajieškau savo vyro Jono Rupšio,
M.
MADEYSKI,
Starapolės pav., Gudelių gmino, nesyje, šių metų., išvažiavo ir dingo kuris mane apleido 25 d. spalių mėn., 1 Glover Court.
So. Boston, M ass. gyva. Aš kentėjau nuo nevirinim©
is Patosi plėšikai užpuolė riai. Taigi kapitalistai iš gub.,
Pentupių sodos, 5 metai buvo Potts- nežinia kur. paeina iš Suvalkų gub., 1914 m., palikdamas su mažais vaipilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
Prie
Andrew
Sąuare.
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
pasažierinį traukinį.
Bet Meksikos ”trobelio” gausų villėj, Retikio biuroj, jis pats ar ži Degučių sodos., 5 pėdų ir 6 colių aug- kais dideliame varge. Paeina iš
man daug nesmagumo — at
meldžiu pranešti.
ščio. .Juodų plaukų, 27 metai kaip Kauno gub., Raseinių pav., Kvėdainės
PARSIDUODA Kriaučių ša pa su teikdavo
traukinyje buvo kareivių, turėjo pelną. Neveltui jie nantieji jįFrank
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
Balčius,
vedę,
paliko
6
vaikus.
.
•
Jis
pats
ar
parap.,
Alkupiu
sodžiaus.
Jis
yra
visu
gerai
išdirbtu
bizniu,
didelėj
lie

Minersville, Pa.
kurie 12 plėšikų suėmė, o ki I šaukė karės, neveltui jie
kas jį žino, meldžiu pranešti
(38) šviesiai geltonais plaukais, mėlynai- tuvių kolonijoj. Žydui galiu parduot gurgimas vidurių. Diegliai suimda
po krutinę, šonuose ir strėnose.
”
patriotai
!
”
Mrs.
Marijona
Rutkauskienė,
rudos akįs, ant nosies turi perkirstą nors ir šiandien, bet norėčiau vietą I vo
tus užmušė kovoje. Suimti
Niekus
aš negavau pagalbos dėl savo
Pajieškau brolio Juozapo Baužos, BOX 301.
Auburn, III. randą; 5 pėdų, 8 col. augščio; išsigė parduoti lietuviui.
Platesnių žinių 1 sveikatos.
Bet kada aš pradėjau rei
Kauno gub., Girkalnės parap., Pliunplėšikai likos nuteisti mir
ręs kvailioja ir trankosi; kalba gerai kreipkitės pas
436) kalauti Salutaras
Bitteris ir Salutagių
kaimo.
Meldžiu
atsišaukti.
angliškai
ir
lietuviškai.
Aš,
Marė
M.
W.
RAMYBĖS
DRAUGIJOS
tin ir pakarti ant telegrafo
Pajieškau Antano Antanavičiaus ir
i ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
A. Bauža.
Rupšienė, po tėvų Vaicikuniutė, Suv.
So. Boston, Mass. jau gerai jausties, gerai valgyti ir
stulpų.
7 Perry avė.,
Worcester, Mass. pusseserės Monikos Antanavičiūtės, gub., Mariampolės pav„ Krokalaukio 28 Broadway,
KONFERENCIJA.
i Vilniaus gub., Trakų pav., Merkynės
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
PARSIDUODA
par., Pagilsų sodž., taipgi pajieškau miestelio. Meldžiu jo paties arba ži
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
Pereitoj sąvaitej New
Pajieškau sunaus Juozapo Petraičio pažįstamos merginos Monikos Alek- nančiujų jį atsišaukti.
(36)
Lietuviška ir Lenkiška Pekarnė,
liu pažint ir palikau laiminga naudo
KUNIGAS Už MOTERĮ Yorke įvyko ramybės drau
____  25 metų amžiaus, 6 pėdų augščio, bal- siutės, Maksimų kaimo; meldžiu atsi
Mary Rupšis,
biznis geras, parsiduoda dėl sumažė dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00.
IŠVARYTAS Iš PA
ve‘d°- Gyveno Washington, W. Va. šaukti.
BOX 47,
Minden, W. Va.
jimo sveikatos. Platesnių žinių klau Galima gauti geresniuose sali u nuošė
gijos konferencija, kliri 10
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų
Teresė Okeliutė.
skite per laišką.
(37) i ir aptiekose, o kur negalima gauti,
RAPIJOS.
trauksis visą sąvaitę. ŠIOS reikalų.
Pajieškau
pusbrolių
Vlado
ir
Jur

i37 Clinton st.. So. Manchester, Conn.
FR. WISNIESKI,
kreipkis pas:
(f)
Marcelė Petraitienė,
gio Kaminskų Beržinių kaimo, Plu 22 Laurel st.,
Bristol
Conn.
Murphysboroj, netoli Chi draugijos tikslas yra suves 603 Bates st.,
SALUTARAS
CHEMICAL
INST.
Sc ranto n, Pa. I
Pajieškau švogerio Vinco Jurgelai tiškių par., Mariampolės pav., Suval- |; ----- ---------------------------------------------cagos, likos išvarytas iš pa ti pasaulio tautas į tokią su- į
Žolės nuo visokių blogumų.
čio ir pusbrolio Jono Kanevičiaus ir kų gub.. ir pusbrolio Pijušo Baltru- . PARSIDUODA Forničiai dėl ketu
Pajieškau Brolio Antano Laukionio, Kaz. Virškevičiaus; jie gyveno Det- šaičio, Gulioniškių kaimo, Mariamp. 1 rių ruimų. Forničiai visi geri. Par 1709 S. Halsted St.. Tel. Canal 6417.
rapijos kun. E. P. Fisher, tartį, kad visi tarptautiniai Suvalkų
gub., Seirijų par., ~
Paseirinin’
roite, Mich. Tūrių svarbų reikalų ir pav., Suv. gub., ir Pijušo Višakio Ru siduoda iš Drežasties, kad moteris
P. J. BALTRŪNAS, Prof.
nes prigavo vieną moterį, ginčai butų rišami ne ant kų kaimo;
dos parap.
malonėkite atsišaukti, ar meldžiu atsišaukti.
Chicago, IIL
(37) | serga ir išvažiuoja į ligonbutį. At
Meldžiu atsišaukti.
P. Mitchell,
sišaukit:
(37) , šitą apgarsinimą turėtų perskai
Apie tai praneša ’*Milwau- karės lauko, bet teismo ke- ba žinantieji J.pranešti.
Laukionis,
P. O. St. Calbcte,
Montcalm,
Liudvika Siliauskienė,
1
Zigmont Usavičius,
tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt
kee Leader.”
liu.
69 River st.,
Haverhill. Mass.
Holyoke, Mass. 35 Messer st.,
Canada. 5 Adams st.,
So. Boston, Mass. sau arba savo draugui.
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LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJU
vaiską, kad su nigeriais ga
DRAUGIJA.
Redakcijos
atsakymai.
lim vajavoti.
Waukegan. 111.
Su augšta paguodone,
Valdybos vardai ir adresai:
C. M. Skorupskiui.— Laiš Pirm. — Kaz. Vaitekūnas,
Generolas Cibukas,
822 Sth st., VVaukegan, III.
Glavnokomandujuščis kas nesvarbus, netalpinsim. Pirm. pag.
— M. Ambraziunas,
Lietuviško Vaisko
803 Sth st., Waukegan, Iii
A. G. J.— Juokų sunaudot
sekr. — A. F. Sabecki,
Paulsboroj.' negalime.
S02 Sth st., \Vaukegan, III.
sekr. — J. Buksia,
.
,Aug.
Stankevičiui.
—
Pa

Tie patįs žodžiai, bet kitokia
502 Uticą str.. VVaukegan, III.
tartam perskaityt Žemės Is- Kasierius — A. Kripas,
prasmė.
776 Marion st., VVaukegan, Ui
! tori ją.
Kasos globėjai — K. Dimsa,
Kurpių meistras ponas
ši 2 Sth st., VVaukegan, Iii.
Yla turėjo du mokiniu, vie J. Vilimauskas.— Eilučių
M.
Valentikonis,
1346 S. I’ark. av Waukegan, 11.
ną gudrų, o kitą žioplą, bet sunaudot negalėsime.
L. Studentui.— Straipsne Maršalka — F. Končius,
gerą. Vieną syki meistras
919 Sth st., VVaukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne
paklausė to gudraus moki lio išvedimai nesutinka su
tikrenybe, todėl jo nedėsi dėldienį kiekvieno mėnesio, l-mą va
nio:
■ landų po pietų, "Liberty ___
Halisve
” sve
803 Sth and Sheridan R<1
— Ką tu darytum, jei pa- me. tečiaus turim pripažin tainėje,
, matytum, kad i musų kiemą ti. kad tamsta turi gabumą Waukegan. II!.
rašyti, jei šitie rašymai yra LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
i nusileido zeppelinas?
DRAUGIŠK \S KLIUBAS.
— Aš sėdėčiau sau prie pirmutiniai tamstos bandy
Indiana Harbor. Ind.
mai.
Tamstai
patartume
savo darbo ir mislyčiau:
Valdyba:
"kurpius turi žiūrėt savo tiktai imti lengvesnes te Prezidentas — Pranas Her.dersonas,
SVARBI ŽINIA Iš
mas. nes tokia tema, kaip
2112 137th st., Ind. Harbor, Ina
kurpalio."
PAULSBORO, N. J.
Prot. rašt. — Vin. Čiparis,
meilė
ir
šeimyna,
reikalauja
— Gerai, sunau, labai ge
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ina
gabumo, kiek dalyko Kasierius
— Antanas Mikalocz,
rai. Tu esi puikus kurpius. netiek
* 2112 137th st.. Ind. Harbor, Ind
pažinojimo.
Eilutės
tams

Arba kaip lietuviškas vais- — gyrė meistras savo gud
rašt. — Pranas Vaitkus,
tos neblogos ir jas sunaudo Finansų
3619 Deodor st., Ind. Harbor, Ind
kas su nigeriais vajavojo. rų mokini.
Maršalka — Motiejus Drunginas,
sime.
Elm st., Indiana Harbor, Ind
Extra pranešimas vyčių ; — Ponas meistre — sako, Kunigo švogeriui.— Kaip 3730
Susirinkimai
atsibuna nedėliomis
generolo, kuris suorganiza nuolankiai vaikėzas — aš da buvusi "Santaika,” taip ir po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-mą
po pietų, Ant. Mikalocz, sve
vo čionai Švento Jurgio vai nesu joks kurpius, bet ačiū užėmusi jos vietą "Dirva” valandą
tainėj, 2112 137th st. Ind. Harbor, Ind
tamstos
pagalbai
ir
mokini

ską ir keli lietuviai priėmė
yra toks menkas daiktas,
šventą prisiegą jam viernai mui. iš manęs galęs išeiti ge-'ikad musų gyvenime ji nieko TAUTIŠKAS PAŠELPINIS SUSI
VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN.
tarnauti šitoj naujoj susai- ras kurpius.
VALSTIJOS.
nesverta ir todėl kalbėti apie
Šitokie
žodžiai
meistrui
NAUGATUCK. CONN.
dėj iki pat ščėslivos smertokius šlamštelius visai ne
ties, o po smerties ant am labai patiko ir tą gudrų mo užsimoka. Šitodėl ir tams Į Prezidentas — J. A. Shunskis,
183 Hillside avė. Naugatuck,
kini jis labai užtai mylėda
žių amžinųjų ir amen.
: Vice-Prezid.— W. Marcinkevičia,
tos
korespondencijos
nedė

4 Curtis st.. Naugatuck
Aną dieną taip pasitaikė, vo.— Kitas moKinys, kuris sime.
Finansų Rašt. — M. Povilaičiutė,
kad šitas vajaunas vaiskas
10 Hotchkiss st., Naugatuck.
Mažajai Varguoliai.— Eibuvo pakviestas pas palio buvo labai teisingas, bet žio lutės spaudai netinka ir pa Prot. Rašt. — J. J. Ynamaitis,
168 N. Main st., Naugatuck.
kus ant baliaus, kad savo plas. visa tai matė ir tarė tariame tamstai eilių visai Kasierius — J. Tankunas,
sau:
"Palauk,
jeigu
manęs
166 N. Main st., Naugatuck.
atsilankymu padarytų polc- meistras ko-nors paklaus, nerašyti. Už žinutes ačiū; Visi, kurie
nori platesnių žinių
kam narodui unarą. Ir pa
apie
m
’
nėtą
Susivienijimą,
kreipkitės
tai ir aš jam taip atsakysiu, jos visados reikalingos.
prie valdybos.
liokai musų vyčius mylėjo iš
~
-jis ir mane mylės." '
visos savo širdies: snapso ir* o tada
Ir vieną dieną meistras LIETUVIŲ DRAUGIJOS LIET. DARBININKŲ KLIUBAS
viskės buvo ik valių, o alučio žioplio
Plvmouth, Pa.
paklausė:
KURIOS TURI
Vaidyba:
nors maudykis. Tai atsiti — Klausyk,
ką tu dary
Prezid. — Krištofas Čekanauskas,
ko iš vakaro augusto mėne tum, jeigu poni meisterienė "KELEIVĮ” Už ORGANA
137 Plymouth st., Breslaw, Pa.
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
sio, dieną 20-tą, metų nuo pašauktų tave virtuvėn bul-j
259 Vine st., Plymouth, Pa.
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
viešpaties gimimo tūkstan
Prot.
sekr. — Jonas Balita,
KOMITETAS.
215 Villovv st., Plymouth, Pa.
tis devyni šimtai ir šešioli vių—skusti?
Prezidentas — K. Gugis,
Aš
sėdėčiau
sau
ramiai
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius,
ka.
1840 S. Halsted st., Chicago, III
18 E. Railroad st., Plymouth, Pa.
ir mislyčiau: "Kurpius turi Viee-prezidentas
2) S. Mankus,
Kasierius — Vincas Turauckas,
O kada vajaunas lietuviš žiūrėt savo kurpalio.”— at Cor. 12th and Vine sts., Phila.. Pa
575 E. Main st., Larksville, Pa.
Sekr. 1) M.M. Rice-Herman Maršalka — Mikas Raudonis,
kas vaiskas grižo iš to ba sakė teisingas, bet žioplas . Susinės.
140 E. 19th st., New York, N. Y
24 Elm st., Plymouth, Pa.
liaus namo linksmas ir chra- mokinys.
Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas.
Organo užžiurėtojas J. Stoskevičius.
1S3 Roebling st.. Brooklvn, N.Y
Mitingai atsibuna kožną mėnesį
bras, tai ėjo taip plačiai, kad
— Durniau, tu! Asile! — Finansų
Sekr. 1) T. L. Dundulis
trečią nedėldienį popiet, antra valan
užėmė visą kelią.
P. O. Box 511. Westville, III dą, Auusto Stravincko svetainėje,
sušuko meistras.
sekr. 2) J. Stasiulevičius,
į 40 Ferry st., Plymouth, Pa.
Ir taip pasitaikė? kad tuo — Aš dar nesu nei dur- Finansų
229 N. 6th st.. Philadelphia, Pa
pačiu
keliu ėjo
vienas- jjuodr------ -----------------------— nius. nei asilas— atsakė vai- Iždininkas — K. Šidlauskas.
LIET. DARB. BROL. PAŠELPINĖ
226 W. Broadvvay, S. Boston, Mass
DRAUGYSTĖ. COURTNEY. PA
veidis; tai yra toks žmogus, Rėzas. — ale ačiū tamstos į Kasos
Globėjai: M. Čėsna.
56 Market st., Brightcn, Mass D. Valdyba:
ką turi dvi kojas ir rankas, pagalbai ir mokinimui iš
Lekaviėia — pirmininkas.
J. Gegužis.
P. O. Box 138, Courtney, Pa
ale visas juodas, kaip nige- manęs galės dar išeiti dur<
28 Broadivav, So. Boston, Mass A. Poteliunas
-— finan. sekr.’
J. Gerdauskas,
ris. Kaipo juodas žmogus, nius ir asilas,
Box 155. Courtney. Pa
New
Britain,
conn.
žinoma, nėra taip cibulizuoPonas meistras taip per-' Pinigus siunčiant čekiais arba Mo Mikas Nagutis — Kasierius.
Bny 410, Courtnev, Pa.
tas ir nesuprato, kad čia ei- pyko, kad teisingąjį ssavo ney Orderiais, reikia išrašyt vardu Antanas Latvis
— protok. ’sekr..
Lithuanian
National
Relief
Fund.
na lietuviškas vaiskas, ku- mokini sumušė ir išvijo,
BOX 15, Courtney, Pa.
Visus pinigus reikia siųsti vardu
Draugystės adresas:
riam ištolo reikia duot ke' ---------kasieriaus per Finansų Raštininką
Box 64. Courtney, Pa.
T. L. Dunduli. P. O. Box 511. West
Aras ir juodvarnis.
lią. Jis ėjo stačiai per vidu
. viile, III., kuris po kaucija $1.000.
L. S. ir D. DRAUGYSTĖS
rį musų vaisko ir tuomi la Juodvarnis matydamas.
bai apibrozijo vajauną jo kad aras pagriebęs į savo t ER-0 VINCO KUDIRKOS DR-STĖ, Valdyba:Dės Moines. Iowa.
STEGER, ILL.
stoną. Lietuviškas vaiskas nagus aviną iškilo į padebePrezidentas — P. Dagilis,
Valdybos adresai:
1822 E. Elm st., Dės Moines, la.
įsižeidęs, kad toks juodas sius, tarė pats sau:
Pirmininkas — V. Stoškus,
Vice-prez. — V. Kasakaitis,
i
žmogus visai jo nepavožoja, — Gerai, kad nesu aras,
B0X 435, Steger, III.
1341 E. 25th st., Dės Moines, Iowa.
— K. Medelinskas.
Tartų Rast, ir organo užžiurėtojas:
.pradėjo jį muštravoti ir mo- tai bent nereikia man tokio Vice-pirm.BOX
381, Steger. III.
J. P. Shepetis, 1935 E. Walnut st.,
kinti lietuviškos disciplinos.! didelio avino nešti.
i Nutarimų sekert. — A. Urbonas,
Dės Moines, Iowa.
BOX 475. Steger, III.
Prot. Rašt. — V. Baranauskas,
Juodveidis pradėjo rėkti 1
510 S.E. Allen st.,
Išsiplepėjo.
Finansypnvr ^ F- Schukauska-.
”help.” Ant riksmo atbėgo
T
, ...
.
. v , • |
B0X 148, Steger. Iii.
Dės Moines, Iowa.
— J. Skrandelis.
Kasierius — J. P. Shilaika,
daug nigerių ir tada prasi-I1 JuodveidlS Stovi prieš tel- ' Iždir.inkacBOX
377, Steger, III.
21 < S.E. 9th st., Dės Moines ,1a.
j sėją apskųstas už pavogimą
Iždo Globėjai:
dėjo tikra vaina.
Susirinkimai atsibuna kas antra ne
-J. Vaitkus, Box 374, Steger, III.
vištos. Teisėjas klausia:
dėldienį kiekveno mėnesio 1:30 vai.
Lietuviškas vaiskas vaja- j — Ar turi advokatą*?
i B. Povilauskas, Box 407. Steger. III. po pietų. K. of P. svetainėje, po No.
; Maršalka — A. Salaseviče.
504-506 E. Locust st., Dės Moines,
vojo su nigeriais labai šau — Ne.
BOX 141. Steger, 111.
niai ir mušis buvo toks dide — Jei nori, tai paskirsiu Knygyno sekr. ir iždin. -J. Damidaviče. Iowa.
—
BOX 407, Steger, III.
lis, kad rodėsi, jog lietuviai tau apgynėją iš valdžios.
Knygius — A. Salaseviče,
čia paims kokį Verduną.
BOX 141, Steger, III.
M. GALLIVAN C0
—
Nereikia.
Verduno nepaėmė, ale už i — Kodėl?
Organo užžiurėtojas — A. Urbonas,
Užlaiko geriausį
BOX 475, Steger, III.
tai parodė lietuvių narsumą — Aš juos žinau: tuojaus
Susirinkimai būna pirmą nedėldie
ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR
ir vajauną jų dvasią.
nį kiekvieno mėnesio. 1 vai. po pietų
KITOKIUS SKANIUS
su manim tą vištą pas
p._ A. Salasevičių. Knygos taip
Šitam myšyje iš musų pu norėtų
GĖRIMŲ.
gi sudėtos pas p. A. Salasevičių, kny
sės dalyvavo šitie ricieriai: pasidalyt.
gas gali gaut skaityt ir neprigulintie- Taipgi ir geriausio tabako Cigarų
į Draugystę, bet reikia turėt paliu1. Čali Pienužis, pats starMeldžiame užeiti, o visados
Tai ne jo dalykas. -j- jidymą
nuo pilno nario Dr. V’. Kudirrasite
gražų patarnavimą.
šas kapitonas ir staršas šta
Sedl
kos
Draugystės.
Iširęs profesorius
bo pisorius.
savo raštinėj ir greitai var
362*366 2nd st., So. Boston.
LIET.
NEPRIGULM.
KLIUBAS
2. Tonis, jokio cino netu- to popieras. Įbėga tarnaitė
Chicago. III.
rįs, bet šiaip sau smat vy ir šaukia ne savo balsu:
Prezidentas — Juoz. Kriščiokas,
— Dega, dega visas na
ras ir geras vajokas.
2027 Union avė., Chicago, III.
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskas.
3. Y’gnas Tepleris, prie vy mas apačioj!
923 W. 33rd pi., Chicago, III.
čių dą neprisirašęs, bet šiaip — Sakiau, kad pas mane Prot. rašt. ir organo užžiurėtojas — S. Baracevičius
Keniutis,
buvo įsimaišęs kaip ir vol- sut naminiais reikalais nelis-! Petras
GRABORIUS.
3238 *°So. Haistea
Halsted st..
st., cnica;
Chicago, III
'
ti
.
SUSUKO
profeSOriUS.
Finansų
rašt.
— Ant Staniulis,
Palaidoju visuose aplinkiniuose
noprideliaiuščis, nes smar
’ '• ?!
I
--------“ *
miestuose.
3220 So. -----tv'allace st., Chicago,
111
kus muštukas, o vyčiams tik Šalin
Kasierius — Kaz. Šilas,
PATARNAVIMAS GERAS
tokiu ir reikia.
3342 So. Halsted st.. Chicago
IR PIGUS.
Zakristijoj
Susirinkimai atsibuna kas paskutiDidelį
palaidoju
už 45 dolerius,
4. Džian Didelis.
_ Užka tau vakar kuni- nę subat$ kiekvieno
—( mėnesio, 7:30 I
mažą už 15 dol.
o. Čali, kurio pavardes ne-:
LZK^_yau v anai Kum ,vaiandą vakare, "AušrosAušros” svetainė•sližinoiail
gelis po mišių aUSĮ užsuko—,ję. po No. 3091 s. Halsted st.. Meti
_ ’
klausia vienas berniukas
nė
Bertaininiai: Balandžio ir J
Špa
6. Džian Malūnas, buvęs Drje mjgįu tarnaujantis kito ’nes!.).
:,i mėn. Pusmetiniai I.ieoos mėn
tos susaidės prezidentas.
įavo draug0.
KUNIG. VYTAUTO
Buvo dar tris vajokai, ku- — Užtai, kad nepilna tau-. DIDŽIO LIET.
DR VUGYSTĖ,
>■? v.vno Jam pripyliau.“
St. Charles, III.
tautos istorijon Įrašyti, bet!
.Pirmininkas — R. Griciunas,
Parduodu Paminklus ir Kviet
579 W. 6th sL, St. Charles, Iii.
aš nesužinojau, kaip jie va-!
kas. Užlaikau automobilius grei
Blogu už gerą.
Pirm. Pagelb. — A. Urpolis,
tam susinešimui. Atsitikus rei
dinasi.
— Nuo ko-gi tau, Balt-,
5? 2nd st., St. Charles, Iii.
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
;| Turtų rašt. — W. Eidrujrevič,
aš pribusiu greičiau, negu vieti
Tai matot, mieli broliai rau, taipv veidas
sutino?
i
i
— i
••
Ben su.,
st.. vrenti
Geneva, III.
niai graboriai, nes mano automo
lietuviai, kaip Paulsboro lie- j — Ne klausk, ne k<į. Pati Kasierius121—joen
S. Vogulis.
bilius stovi visados ant kelio.
47 W. 7th st.. St. Charles, III.
tuviai moka kelti savo tautą
,
užtiko
mane
bučiuojant
tar-j
S. Baracevičius
, -■
..
,
. . _ _.
> D. L. K. Vytauto. Draugystes mi-

J

I

J

I

i

„..k-.-

svetimtaučių akįse. Į de- j naitę, ant nelaimes nespėjau
šįmtį metų musų čia gyva- pasitraukti, tai, bestija,’ U2
vimo mes jau sutvėrėm tokį bučkį Įgylė.

I

tingai laikomi paskutinį nedėldienį
kiekvieno mėnesio. Metiniai susirinkimai būna Spaliu mėn., pusmetiniai
Balandžio mėnesyje.

258 Broadway. So. Boston, Mass.
Telefonas: So. Boston 839-J.

į;

Seniausias rusiškai-amerikoniškas - •
Gydytojas Bostone

Dr. 8. L. BERNARO

I 195 Dorchester st.,
So. Boston.
I Musų specijališkumas yra priI vatiškos moterų ir vyrų ligos.
* Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3
ir nuo 6 iki 7 vakare.
Telefonas So. Boston 864.

Tel. Richmond 311.

Dr. Wni. A. Green
259 HANOVER STREET,
BOSTON.' M ASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas
Mano specijališkumas, tai gydy
mas užsisenėjusių ligų.
Visokis

Dr DuV

g

ii Rosen

h

t«a LivluVi--<*r. L.-i.k.
<usi- >i ii v U..1SLUI
<• i DO V .SOK1AS LIG 'S.
Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.
HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.

Gėris, sias būdas dšl itrinimo
Ne: .ri stokuot nei viename name
Orę Richter'io

IIN-EAPELLER

i
Jau r- ■ 50 metų yra vienu iš numylėtų
: ..minių būdų pas letuvmkus ir
visame pasaulyj.
Tikras tiktai su pažymėta marke
"ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visoje aptiek^se arba
stačiai nno

74-30

F.

Mrcci,

5- co.

Ncw York N. Y

DENTISTAS

/

I
(

nę kainą, kaip
bent kas kitas Broektone.
nas užganėdinimas gvarantuojamas. Mokslas ir patyrimas Rusijoj ir Amerikoj yra geriausiuliudytoju to. Ateikite patįs persitikrinti.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

h

(((
j!
M
j!

64 W. Elm street
Brockton, Mass.

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas
TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFIJOS.

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

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

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla
čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymą
KAINA KNYGOS 20c.
Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laišką arba
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

KELEIVIS,’’ SO. BOSTON, MASS.

KELIAUJANTIS KRIAUŠIUS
įs Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė įįį
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR i
GERIAUSIA.
|
i
Mes dirbame RAIKOTUS ir !į
’j SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir jį
!> Vaikams. Dirbame dėl KRAU-M
j! TUVIŲ, AGENTAMS ir P AVIE- }!
j NIAMS iš geriausios materijos ('į
>" ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė įjį
■i! Materijas mes imame iš dide- (j
» liu firmų ir daug ant karto, to-

STIPRIUS IR GERUS RUBUS«
Į) PIGIAI, visados kreipkitės pas )
mus. Tolimesnieji per laišką: o (
.»----(v vietiniai ypatiškai.
i
( Kriaučiams. Agentams ir Krau- t
į(
tuvininkams sampelius paj'
’
siunčiame dykai.

ijravelers Rainccat Company
(d G. A. Romanas, savininkas, jį;
13 Harrison Avė.,
Ii

,

kampas Essea St.

H

BOSTON. MASS.
»

Iii
s?

Siuvam visokius MOTERIŠKUS 'ir VYRIŠKUS RUBUS. Taipgi
parduodam tavorus jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams
arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą perkant
pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Conn. val
stijas ir ant pareikalavimo pribunu visur. Reikale adresuokit:

I

D
r. DiiiiKonis

48 Millbury str.
worcesti
WORCESTER, MASS.

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai nrisiusk už 3c. pačtinę markę, o tu
rėsi (Mėlį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ
SKRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTV. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietiviš
knj kalboj. Puikiausias koncertinjs Armonikas su «6 ir 102 raktais
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa«
Hkra lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau
Rašykit tokį adresą:

W. s. VVaidelis

112 GRBROOSKLYN. n. y

et 4 t

n i

ircmacm
pie Joniškį (Šiaulių apskr.) Taip, Žaslių, Trakų, Liu- toli augusi uju javų. Kadan- Į
, r
i
— sudegę 4 sodžiai, Šeduvą bavo ir kitose apylinkėse gi daugely vietų pjutįs ir ru
Lietuviai Kliaučiai I
j >
i f
(3 sodžiai), Jurbarką, Drus gy vulių visai beveik nelikę, dens sėja esti vienu metu,
Visokius Vyrams Drabužis*
Teisingiausia ir Geriausia
apie Širvintus po 1 karvę, tai ten sėklai reik imti perkininkus ir t.t.
Siūtame ant Užsakymo
it
Išvalome, sutaisome ir iaprval
Karės sunaikintos vietos, — per 100 gyvenimų, Pilviš
Sutaisom Receptus su di
_ į'
Likusiųjų
be pastogės apie Simną, Punską vos tre- nykščių javų. Atskyrus,
name senus.
atyda, nežiūrint ar itLietuvoje eina maždaug kių — 130, Paluobių ir Viša j žmonių padėjimas, ypač gi čia dalis, kiaulių visai nema- kiek reikės maistui gyven- džiausiu
Lietuvos atvežti ar amerikoniški
Vienintėlė Kriaučių kccinpanij*
šiais žymesniais ruožais: kio Rudos po 50. Mažiau i žiemos laiku, visur la- tyti; Boguslaviškvje išlikę, tojams, likusioji žiemkenčių Gyduolių galite gauti, kokias t>l
So. Bostone, kur visame Juoda
pasaulije vartoja, taipgi visadugerą ir gražų darbą uz prieiną
pirmasis jų, palyginti, siau nukentėjusios vietos toliau : Lai sunkus.
penkta
dalis,
Joniškyje
'javų
dalis
turi
likti
sėklai.
Kas negavo
randasi lietuvis aptiekorius.
mą kainą
resnis ir trumpesnis, eina nuo to ruožo skaito nuosto ! pas kaimyną prieglaudos, (Šiaulių apskr.) arklių 20’. Ten, kame sėklos trūksta arPASIŪDINK PAS MUS 81U 1'4
EDV4 RO DALY, Savininkas
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSI
pačiu valstybės pasieniu, lių maždaug taip: Šunskų tas lindi laikinai padarytose Daugiau kiek galvijų (60'«): ba ūkio tvarkytojai randa,
18 Brja'way, So. Boston. 5 į Todėl, kurie norit pasisiudint
pradedant Vištyčiu ir bai ir Gižų parapijose po 20 gy iš rąstų ar šiaudų palapinė Kelmės pusėje pas kai-ku-, kad vietos sėkla sėjai nebegerą siutą, išvalyt arba suprasit,
i
Galite
ir per laiškus. <! •
venimų,
Sintautų
ir
Šakių
giant Baltijos pajūrio Pa
kreipkitės pas tuos.
se, „zemliankose’’ ir net bu riuos dvarininkus iš 80— tinka, turi iki birželio 15 d. S- o mes perreikalaut
ekspresą gyduoles at
SOUTH
BOSTON CL8TOM
langos miestu; antrasis išsi po 10.
vusiuose apkasuose. Naujai 100 galvijų palikta 2—1, iš* reikalautij?ėklos iš vokiečių. uiųsime.
TAILORING CO.
plečia ilga ir plačia juosta | Persimetęs per Nemuną trobos retai dar kame sta 20—30 arklių, palikę tik 2. Pirmiausia busią atvežta r-rH-ž
278 Broadway, So. Butttua. ■
nuo Suvalkų miesto per Kal tas antrasai griuvėsių ruo tomos, ar tai dėl karės ug Sulyginamai daugiau kiek Petkuso ir Liubnico rugių ir
variją, Marijampolę, pasi žas tiesiasi visa juosta Pa nies baimės, ar dėl lėšų ir gyvulių maišosi Žemaičiuo palaidvarpių kviečių.
jj REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROs" ^TRE^I
suka viena šaka Kauno link, dubysiu ir pavenčiu, kame medžiagos trukumo, paga se, Panevėžio apskrityj, Su
kita gi eina Visu Dubysos ir du mėnesiu neperstojamai liaus, ne visur dar ir leidžia valkų gubernijos pasieniu
Jf JOS DEV YNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
Ventos pakraščiu ligi Kuršo rijos mušiu. Čia 200 vars ma statyti. Sanitarinės to ir Panemuniu, toliau nuo RUSAI PAĖMĖ 15,790
’ ■ Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tii i
BELAISVIŲ.
sienos; ir, pagaliaus, trečia tų tolumo plotas tiesiog, ga kių padegėlių gyvenimo są Kauno.
1 j rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiani 35 c-, u I
sis, gavęs pradžią nuo Bau- lima sakyti, suliepsnojęs ug lygos labai blogos. Pav.,
Pašaro, kaip antai dobilų, { Pereitoj sąvaitėj rusai į '»
sko, eina pamuštais per nyje, nes išnaikintųjų gyve i Liubavo padegėliai gyvena šieno, avižų ir net šiaudų vieną dieną paėmė 15,790 tuojaus apturėsite.
Krinčiną, Pandėlį, Skapiški, nimų nuošimtis neretai sie : rūsiuose arba trobose, susi- žmonės, ypač arčiau buvu- belaisvių, kuriu tarpe buvę
toliau — šetekšnos, Jeros, kia ligi 70—75. Ta naiki kimšę po 25 ir net 49 žmo- : šiųjų pozicijų,
pasigenda vi 2,400 vokiečių. ‘
...............................
Šventosios paupiais, plačiau namosios ugnies liežuvio , nes vienoje troboje.
sai. Kitur, pav., Telšiuose,
—
šakodamasis artyn
Vil juosta, vietomis išsikišdaAtskirų nukentėjusių vie šiaudų trūksta ir dėl neuž- 500,000 VOKIEČIŲ ŽUVO
niaus, kame jis nuo Maišio- , ma nuo upės 15 •20 varstu tų tar])e daugiausia tenka derėjimo. Žmonės verčiami
V) N °
PRIE VERDUNO.
galos riečiasi iš vienos pu i (pav., Šakynos linkui), sie- minėti Lietuvos miestai ir (kai kur ir administracijos
sės plačiu tarpu pro Paber i kė šias apylinkes: Arioga miesteliai: Palanga, Drus įsakymu) pakratoms kloties Franeuzai apskaito, kad
O
žę, Pabradę, Švenčionių lin los, Čekiškės, Girkalnio, U- kininkai, Tauragės miestas eglių šakų, durpių.
nuo 21 vasario, kada vokie
kui, iš kitos gi nusisuka pie- ’ gionių, Betygalos, Lydavė- su savo gimnazija, majora
Patsai maisto klausimas čiai pradėjo atakuoti Vertuosna pro Vievį, Trakus ir nų, Liolių, Tytavėnų, Šidla- to dvaras; Suvalkų guber sodžiuje tuo 1tarpu *), ap- duną, iki šiol jie neteko prie
J----- jau apie 500
Varėną.
vos, Kelmės, Baisogalos, nijoj du apskrities miestu— skritai kalbant, dar nėra la- tos tvirtovės
‘
Daib
Savo keliu patyrė ugnies Bazilionų, Kartuvėnų, Šiau Kalvarija, beveik visa išde bai opus, išskyrus labjau. tūkstančių kareivių,
TREJOS DEVYNERIOS
arba
nuteriotojų
vietų,
Kur
uz
giau
kaip
43,000
sužeistų
kur
už
l"
”
’
”
ir Kauno gubernija
lių, Kužių, Šipulių, Gruz gusi, ir Naumiestis Vilniaus
sd .m
TREJANKA
> *
' mėnesio-kito gali pristigti vokiečių franeuzai paėmė
džių,
Kuršėnų,
Micaičių,
gubernijoj
N.
Trakų
mies

Susideda «j .7 jimni| gydančių žolių ir šaknų.
(Cenzūros išbraukta.)
Raudėnų, Triškių, Papilės, tas; Viekšniai, Kuršėnai, ir duonos, nekalbant jau a- nelaisvėn,
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
* S
yra geriausiu vaistu a-ba karčiu
labiausiai nukentėjo pasie Viekšnių, Mažeikių, Lecka j Mažeikiai, Kelmė, Gargžda:, pie kitus produktus. Tos ■
<ZJ -2,
vynu dėl skilvio.
nio parapijos — Tauragės, vos. Ties Šiauliais tas mir į Ariogala, Kaunas, Panevė- vietos—tai Padubysiai, Pa- ‘ BRANGUMAS RYGOJ.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
05
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, liemenį,
Vėviržėnų, Naumiesčio, An- ties ruožas išsiplečia ant 30 . žvs, Šeduva, Panemunis, venčiai, šetekšnos, Jeros pa-!
£
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
„Rygos
Garsas
’
’
rašo,
kad
driejevo, Gargždų, Palan 'varstų platumo, kame pele 5 Vabalninkas, Anykščiai,
upiai, Pašventijos apie
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
k b
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
gos ir kitos. Tik tas kraš kais ar griuvėsiais virtę a- Kavarskas, Vidiškis, Gruz Taujėnus, Kavarską, Vidiš- Rygoje neišpasakytas bran
Z TT 3
pataiso apetitą.
tas, seniau aptilus ten ar- pie 40—50 sodžių, vienkie- džiai, Triškiai, Kartuvėnai, : kį, Kurklius, Leliūnus, to gumas dabar. Svaras cuk
VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų gydančių
augmenų užmerkti j vieną kvortą čysto spiruto
Boguslaviškį, raus kainuoja 70—80 kapei
motų griausmui, ima kiek imių, dvarų, kartu su Bubių Kužiai, šišpyliai, Micaičiai, liaus apie
“a“ be u
ir
tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
9
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio
taisvties nuo smūgių, ypač ! pavyzdingojo ūkio triobė- • Raudėnai, Bazilionai, Tyta- Rumšiškį ir didžioje dalyje kų, svarui muilo mokama 65
9
arba mažiau.
kad jo nenualino taip ka isiais, puikiai iškilusia pieno : venai, Šidlava, Čekiškė. An- Vilniaus gub., kur ir papra- kapeikos.
X "O
C 9> '
riuomenių stovėjimas.
; mokykla, laukai gi ir dar- ' d rej ievas, Vėviržėnai, Pum istajį laiką žmonės stinga
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
1
229 Bedford Avė» BrooUljrn, N. Y.
a >
Daug žymesnių ženklų įžai vingių-vingiais išrausti pėnai, Betygala, Juodaičiai duonos; apie Kalvariją, Liu 25 ŽMONĖS SUŽEISTI
3
Kampas North 4-tos gatvės.
2Ž
.
-w
bavą,
Mariampolės
apylin

ANT GELEŽINKELIO.
palikus yra karė antrame . giliausių apkasų, išduobėtų ir kiti Kauno gu’o.; Žasliai,
H
kėse
ties
Igliauka,
Mete

ruože, kame jo frontas vie granatų.
(Vievis, Maišiogala, Varėna,
Netoli Mancelona; Mich.,
y
tomis (pav., Kalvarijos ir į ■ 1915 metų vidurvasarį, Šen. Trakai, Vilkininkas liuose, Leipalingyje ir t. t. 2 rugsėjo ant geležinkelio
Kai kuriose vietose mais j Įvyko nelaimė: nulužo viena
Mariampolės apylinkėse) iš ' vokiečiams paėmus Šiaulius (susprogdinta
fabrikas),
to
klausimas pasunkėjo dęl relė ir 9 vagonai nuvirto nuo
stovėjo apie 6 mėnesius, ki ir Kauną, visas karės fron Perlojus, Alytus, Užuguos
atsiuntimo
naujų gyventojų kelio. 25 žmonės likos sužei
tur gi. padubysiu ir paven tas kokiam mėnesiui susto tis ir kiti Vilniaus gub.; Pil
Siutus ir kitokius
čiu, didžiausi mūšiai truko jo trečiuoju, augščiau mi viškiai (6,350 gyv.). Kibar- nuo fronto linijos, pav., Ka- sti.
daugiau negu 2 mėnesiu.
nėtuoju, ruožu: Mūšos, še tai, Garleva, Griškabūdis, šedoriuje laipkričio mėnesį
buvo apie 13 tūk
Ant 2 I
Visa Suvalkų-Kalvarijos- tekšnos. -Jeros i’’ Šventosios Barzdai, Alvitas, Žalioji, laukiama
stančių
tokių
gyventojų,
akmens
Marijampolės paplentė ko paupiais su dviem juostom Meteliai, Leipalingis, I.iubaDUOKIT PASIŪT MUMS
kurie
turėję
būti
išdalyti
i
nuo
Maišiogaios
—
V
arenos
vas
(visas),
Vištytis,
KrosGelžkelio
laik
kio 10—15 varstų platumo
rudis šrubeliu
po 5G0 žmonių.
Užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigu ir
(pradedant Cipliškiais ir 'pusėn, o Paberžės — Šven : na. Beržininkai, Kančiamie- parapijomis
už-ukamas, vy
turėsite
GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
Šių
metų
javų
derlius
Lie

riško didumo
Liubavu, per Kalvariją iš čionių link. Ypač nukentėjo . stis. Simnas, Igliauka, Liš- tuvoje, galima sakyti, buvo
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
rašytais
dubel
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
Krosnos pusės ir Liudvina čia šios apylinkės: Vaškų, keva ir kiti Suvalkų gub. pakenčiamas, nors vietomis,
tavais viršais
išvaizdos ir būna tvirtesni.
■
Biržų.
Krinčino,
Panemu

žodžiu, iš viso ligi šiol jau
ant 20 metų au
vą į Sosnavą ir Igliauką) vi
padėkim,
Suvalkų
ir
Vil

ksuotas su iš
nio,
Pandėlio.
Vabalninku.
suskaityta
daugiau
ne
60
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOsiškai išgriauta, išdeginta ir
Labai teisinga1niaus
gub.,
dėl
sausumos
Skapiškio,
Subačiaus,
Šimo

TUS PASIUVAM PIGIAI IR G ERAI.
nukentėjusių
Lietuvos
mie

ypatingai gelžkeliu vaziuojantivm
išnaikinta. Kalvarijos pa
silpnai
užderėjo
vasarojus,
reikia
visuome
kuriems
žmonėms,
rapijoje išdeginta 14 kaimų nių, Salti, Svėdasų, Indro- stų ir miestelių.
TAIPGi IŠVALOM IR IšPROSINAM
Ikras laikas žinoti. Gvarantuot»
Nežiūrint smūgių ir nuo apie Telšius gi dėl pavasa ant 20 metų, Ypatingas pasiutyp
ir visi dvarai, Krosnos par. niškio. Anykščių, Kavarsko,
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
šalčių iššalo rugiai ir jų mas. Mes
r ’. išsiusime šj laikrodėlį an
DRAPANAS.
— daugiau negu 100 ūkinin Kurklių, Taujėnų, Vidiškio, stoliu, didžiuma kooperaci rio
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i
derlius
buvo
vidutinis,
tik
Maišiogaios,
Paberžės,
Giejos
draugijų
stengiasi
užsi

persiuntimo
kastus,
su
teise
jums
vi
Tikras
Jūsų brolis lietuvis
kų. Liubavo par. į plento
Joniškiečiuose
ir
Panevėžio
ską
peržiūrėt.
Jei
busi
neužganėdin
'•.raičiv,
Joniškio,
Rumšiš

laikyti ir nepertraukti savo
pusę belikę po 2—3 trobeles,
tas. nemokėk nė cento. Atsiminkit,
buvo augščiau už i jus
užmokėtumėt už tokį pat laikro
sudegę 9 sodžiai ir beveik kės, Žaslių, Žiežmarių, Vie veikimo, kitos gi naujai ka apskrityje
Ant. Januška
vidutiniškąjį.
Vasarojus
už-'
dėlj apie $25.00 jei pirktumėt kitur
vio.
Trakų.
Valkininkų,
Vabinasi;
taip,
Joniškio,
Pašrisi dvarai (kiek dar išliko
»222 W. BROADVVAY,
derėjo geriau kiek Kauno i Puikus auksuotas lenciūgėlis ir (?)
nesudegusių į Vyžanių pu •’ėnos, Daugų, Pevlojaus, tinio draugijos spalių mėne gub.,
SO.
BOSTON, MASS.
kur jis davė nuo 3—10 ■ būtis dvkp; su kiekvienu 'aikroelenu
Gerviečių, Alytaus ir kitų. sį dar turėjo ligi 1,000 rub.
sę).
i
Telefonas: So. Boston—21018
ENCELS1OR WATCH CO.
grūdo.
Suvalkų
gi ir„Vil-i
apyvartos
kas
mėnuo;
Šiau.
,
..
..
-,
v
..
$
Tain.
nav..
vienoje
Skapi

Arčiau Panemunio nunio
liuose naujai susitvėrė koo-■ n?aus
J.1S ^džiūvo. Bul-, 906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL
kotieji r’otai eina panemu škio anylinkėie, ne daugiau, peracijos pamatais 3 moteUZ(ferejimas bmo visur
Sveikata
nių nuo Zaniškio į rytus ir į kain 5 varstu radijusu, su i*u ”darbiečių” krautuvėlės , nePaprastai geras,
naikinta
8
didžiuliai
sodžiai;
nietus 'igi Veiverių ir Pae
r pamiegos
žerių. maždaug 10-ties var-! Salų parapijoje — 5 sodžiai; Į su kepykla, naujai steigia *) Šis straipsnis rašytas tuoj po
užėmimo
Lietuvos.
ma
vart.
draugija
Kelmėje
stu radiiusu. Čia beveik vi-i Šimonių — 7. Tose apylin
ir
(Toliaus bus.)
sa išnaikinta. Taip. Garle-j kėse, reikia pastebėti, žmo ir 1.1.
energija
vos, Paežerių parapijose iš nės gyvena ilgiausiais so Vartotojų draugijos šiuo
džiais,
kurie,
vidutiniai
komercijos
iširimo
metu
at

degę ligi 90 nuošimčių gyve
VADAS 1 SVEIKATA
nimu. Pavyzdžiui. Trakiš j imant, turi po 20 kiemų, ke lieka svarbų darbą, apruli
gi
sudegę
Salų
apylinkės
pindamos
žmones
reikalin

kiu kaime iš 56 gyventojų
Jame aprašoma aiškioje, paprastojo kalboje apie tokias
išliko 10-ta dalis, Padainu- sodžiai, kaip Gučiunai, Jur-j gais produktais, kur galima,
ligas,
kaip sifilis arba kraujo uŽEucdijimas, spuogai, odos ligos,
VOKIEČIAI
DUODA
ĮSA

nustatydamos
kainas;
dėlto
kupiai, net 1 varsto jlgumo
pio iš 50 nė vieno neliko, Rupiai,
ilgumo,
reni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
KYMUS,
KAIP
LAUKUS
Dievogalos iš 52 liko 1. Paturi daugiau negu aOO gy-| skaitosi su jomis ir admini
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir
DIRBTI.
ligos lytiškai-šla pinto organu ir kitos ligos, kurios tik kankina
ežerių iš 40 liko 8, Šilelių iš ’yontojų (galvų). A isa Lk- I stracija ir per jų tarninkai
vyrus
ir
moteris
ir
pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
Vokiečių
vyriausybė
savo
vimą kartais suteikia pre
40 liko 1. Padrečių iš 40 —
namuose už labai mažą atlyginimą.
ne 1 tiek
tik 1, Veiverių išdeginta
~
UC4 puĮ7kA pač »nukentėjusi
• • nuo
• • kių žmonėms, aplenkdama įsakymais nori viską sutvar
šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
U<^nies’
nuo rekvizicijų,, šiaip sankrovininkus. (Pav., kyti — net laukų darbų dir- !
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prletvarius, raudonoji
sė visos parapijos. Labai
7
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
nukentėjo ir tolesnio rajo ! grobimo. Kurklių apylin- j Viekšniuose vartot. draugi . bimą. ‘ Vyriausias rytų va
no — Skriaudžių parapija, kėje sudegę 4 sodžiai, Rum-, jai žadėta už 8 tukst. rublių das tam reikalui išleido spe
AR TAMISTA KENTI
kurios išdeginta trečia da šiškės — 30 ūkininkų, Žiež prekių, kurių ji jau nuo sa cialių nurodymų, kuriais,
žinoma,
visi
ūkininkai
turi
mariuose
—
50,
Kaišedaruo-,
vęs
galės
paskirstyti
šiaip
lis — čia ilgiau kiek truko
nuo skaudėjimų strėnose; nno skaudžią ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu;
mūšiai delei Kauno tvirtu- Į se — du sodžių. Trakų gi' sankrovininkams už 1—2% vadovauties.
nuo
vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
apylinkėje
sugriautų
ir
su

komiso).
Pabaigus vasarojų sėti,
mos. Nuo čia karės ugnies
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje f Ar
pėdsakai eina pagiriais ir degintų gyvenimų skaitoma Nupieštasai aukščiau ište- reik tuoj ruošti dirvą žiem
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas} draugijos? Ar
ten
liki
80
nuošimčių,
Valki

riojimo vaizdas nebus da pil kenčiams. Dirvą reik gerai
tarpugiriais Kauno ir Jesos
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą f Tie symptoinai nurodo, kad jūsų kūnas
ninkų
apylinkėje
—
10
so

yra
blogose eanlygoso ir kad jums reikalinga mcdikališka priežiūra ir patarimas.
išdirbti
ir
tai
pabaigti
ru

nas,
jei
nepaminėsime
nors
girių ir pačių pajesių ligi
džių,
Žaslių
—
7
sodžiai,
Musu
brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
giams
bent
liepos
vidury,
o
paviršium
kitų
karės
nuos

Kaunui.
Nukentėjo tam
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
Gerviečių
—
9
sodžiai.
tolių, surištų su kariumenės kviečiams — rugpiučio viruože Ilguvos, Lukšių, Pa
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų.
.
Tai yra sandelis žinios ir užturi gera, sveiką patarimą ir informacijas kurias
žygiavimu,, kurių ypatingai dury. Mėšlas visas išvežti ir
i
Be
minėtųjų
čia
labiau
luobių, Višakio Rudos, Bakiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
gotosios, Griškabūdžio, Pil • nusistačiusiojo fronto vietų, prityrę valstiečiai ir maž- tuoj kuoploniausiai aparti,
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangu vadą j sveikatą ir pasinaudokite
viškių ir Sasnavos parapi ■yra dar ir šiaip nemaža iš daug vienodai visais krašto Dirbtines trąšas taip-pat
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
jos. Sasnavos par., imant naikinimo salų, kur kartais pašaliais, nežiūrint—ar bu- reik tuoj išbarstyti. Tie,
geresniuosius gyventojus, Į susimesdavo trumpam lai vo ten karės frontas, ar ne. kurie neturi barstomųjų maPristiiskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
sunaikinta dvi trečios dalis kui mūšiai, palikdami vie-į Delei įvairių rekvizicijų pas šinų, priversti barstyti ran•_.. mažai t.,.,..
DR. J. RUSSEI.L PRICE CO.. L.501 Madison A CKoton St.., Chicago, DL .
visai
beliko korrLis- Bet kadangi tai ne
visos parapijos; Lukšių, Į nok žymių pėdsakų. Pav., i žmones
Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysal dykai, apmokėta
Griškabūdžio ir Bagotosios [apie Baisogalą prie plento,' gyvulių, ypatingai arklių, malonus darbas, tai yra įsa
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.
j poros varstų platumo ruožu,, kiaulių ir paukštienos, paša kyta valdininkams žiurėtt,
•) Šis straipsnis buvo atspausdin sudeginta po šimtą ir dau- j ro ir javu, ir ne vienas ūkis kad butų išbarstoma po visą
Vardas ir pavardė............................................................................... .............. ............
tas "Vilniaus Aido” kalendoriuje 1916
giau ūkininkų, ir toliau Lie-i dėl to lieka iš pamatų iš dirvą. Tai padaryti reik ruGatvė ir Noė....................................................................................................................
metams, kuri išleido lietuviai vokie
čių užimtoj Lietuvoj. Mes jį dedam pojos-Vilniaus geležinkeliu, j griautas, patsai gi savinin- giams iki liepos 15 d., kvieValstija
taip, kaip ji perspausdino sutrumpi (kaip anie Žeimį, Kėdainius;i kas neretai nustoja duonos čiams — iki rugpiučio 15 d.
nus "Naujoji Lietuva.”
yra dar išnaikintų vietų a- kąsnio.
Sėklai nurodoma imti ne

Lietuvos stovis karės metu

aPTIEKA

♦

i

•r

i? i

I

I

DYKAI

ŽINIOS

i

ŠITAS BRANGUS

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis
kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.......................... 25c

LSS. 60-tos kp. narių
atydai.

!,z

Didžiausias Piknikas!

Ii

Ei. Vyrai, Visi Pas

i

yUDEIKO!
Ateinančioj nedėlioj, rug
Vienatmih lenkiškai*
Rengiamas 60 So. Bostono, 71 Caabridgiiits ir 67 Brightooo L.S.S. kuopos
Jis užlaiko gerą Restauraciją,
sėjo 17, TO vai. ryte, atsibus
visokios rųšies Alaus, Degtini.
i‘U;
ii UAMį kuli. '
Subatoj, 16 RUGSEJO-SEPT., 1916
Vyno ir Cigarų.
Paskaita apie civilizaciją ir kuopos svarbus susirinki MaterijalistisKa*is istorijos aupraO
Pradžia 2 vai. po pietų ir tra ksis iki 11 vai. naktį.
mas. Delegatas J. Smelsto mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
Pirmiausia ir parankiausia
»!j U Užtaisau pasigadinusius dant:- ir
karę.
saulije įvairius nuotiki us, tai perj(. b dedu naujus, lutiką g varant'ju.
rius,
išduos
raportą
iš
IX-to
vieta
lietuviams.
Gražiausioj ir Didžiausioj Bostono Apielinkės Vietoj
sasuiyk aitą knygutę. Kama lengva
Mus prašo pranešti, kad
(į,
Ištraukiu dantis be jokio ska <no
17 rugsėjo Dudlev Opera 'LSS. suvažiavimo. Be to. ir labai aiškus išvedimai........... S0,
3048’0Jir 259 0 Strub jį! (((|( I7fi IiH AKR1SON
TJNITY
C
A
MP
\RR1SON AVĖ
AVĖ.. Hos j i’N.
House teatre, 113 Dudlev st., lyra ir kitu svarbiu dalyku Musų, padėjimas. Vaizdelis iš gyve
(Unity Camp randasi gražiam, pušyne netoli ežeru)
SO fcCVTON, KASS.
nimo. Parašytas pagal naujausius
apkalbėjimui.
Todėl
visi
6 vai. vakare p. Oberučevas
atsitikimus........................................ 10c
Ten yra graži svetainė dėl šokių Be to, bus gardžių valgių, tikrų lietu i
--------------turės paskaitą temoje: “Ci nariai malonėkit atsilanky Į
viškų ir visokių gėrimų. Važiuokit visi. Važiuojant iš So. Bostono, iš
Davatkų gadzinaos. Padidinta ir pa
Cambridge, ar Brighton, reik imti čekį už 8c. ir išlipus ant Scollay Sq. ar
vilizacija ir karė.” Įžanga ti paskirtu laiku.
H. S. Stone, OphD
^jnnta o-ta laida juokingų uaino
Adams Sq., reikia imti Saugus Centrai karą, nuvažiavus į Cliftondale,
P.
šolomskas.
sek
r.
iių, pašiepiančių davatkas ir kitus galima išlipti ir nueiti peštiem į 5 minutas. O jei kas norėtų važiuoti iki
Irlephone: K.
bus 10c. ir surinkti pinigai
prietarus ...................................... IK pat kempės, tai visai iš karo nelipkit, kol nenuves į kempę, bet reikia mo
Akių
I
eis karės belaisvių naudai,
DARI \RAS
kėt kitas "fėras.” Einant peštiem, reikia eiti trekūm, kol prieisite kitas
Gaisras
Paragon
Parke.
i
p. Oberučevas yra buvęs
trekes, ir tomis trekėmis pasukus po kairei rasite kempę. Jei butų lie
Specijalistas.
Anarchizmas. Pagal Proudono mok
KOMITETAS.
"Keleivio” redakcijoj ir Paragon Parke, ant Nan- šio parašė d-ras Elzbachar, vant tus, tai piknikas bus sekančią subatą.
"Keleivyje,” o taip pat ir tasket "byčių” pereitoj są- Briedžių Karaliukas ................
10 m. So. Bostone.
M. ANDRll’ŠILTĖ,
UKAIAIKO AKINIUS
kituose vietos lietuvių laik vaitėj buvo didelis gaisras, Legalški žmogžudžiai. Trijų aktą
Ar nori būti gražus?
399 Broadu av.
(Andrews)
tragedija, paimta ii revoŪucijos
raščiuose tilpo jo gana įdo kuris padarė arti $100,000 laikų
(( ValaudiHt:
..............................................
I*
Jeigu
taip,
tai
nusipirkite
Mosties,
MtHEKKkV
RŪBŲ
SIUVĖJA.
SO.
BOSTON, MASS. :Į
\'uo ’ ki X dieną.
mus straipsnis apie karės blėdies. Sudegė visas pasi
kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi
\'uo 7 iki 9 vąl. vakar*
musų bočiai gyveno. Tai yra U daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
belaisvius; jis yra buvęs Ru linksminimų pavilionas su Kur
rinėjim3S. kur buvo pirmutini tmo
• H B<n L> rox STR.
Spėjama, nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa riausia.
sijos kariumenėj pulkinin šokių svetaine.
Ištepant moste veidą prieš einant
mokinanti.
Parašyta
Z.
Alakaua
kad
ugnis
kilo
iš
cigareto,
Saite 119. 420 ir 421.
gult per kelis vakarus padaro veidą
ku ir tik kelios sąvaitės kaip
kuris daug darbo pašventė tirinšji
tyru
ir
skaisčiu.
Mostis
išima
viso

Ac.vu
luieoiv Kuyiryuu,
atvažiavo čionai iš Šveica numesto išeinamoj vietoj.
mama lietuvių praeities .......... z*. kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
BOSTON, MASS.
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
rijos rinkti pinigų karės be
Džian Daubos Spyriai ir kitos fone* žutės 50c. ir $1.00.
(39)
Streikininke
nubausta
$50.
laisviams šelpti. Yra tai
Daugiau juoki} negu saliuna alaus
nori gardžiai pasijuokt, tad na
J. RIMKUS.
iškalbus ir inteligentiškas
East Bostone "Victoria” jei
aipirk tą knygą .......................... JI BOX 36.
Holbrook. Mass.
vyras ir kas supranta nišų dirbtuvėj streikuoja mergi
LIETUVĖ KRIAUČKA.|
ir kūdikiai. Kas yra arba
kalbą, patartina nuvažiuot nos. Kompanija paėmė jų Alkoholis
buri kūdikių tėvais, būtina:
vieton streiklaužių. Viena tikisi
LMszkas
H Z’iseima
jo paskaitos pasiklausyt.
Ona Čepulionis |
turėtų perskaityti šitą knygutę.- 16
? Parmenter ėi
žydelkaitė. Gertrude Fišer Byla Detroit’o Katalikų su SocijallSiuvu visokias moteriškas
I
Sustos, Kasa
Drg. Kirpatrick kalbės
vardu, apdaužė streiklaužei stais. Knygelėj atspauzdmta visas
7isokiaa
ligas
z?
DRAPANAS
§ f. MAUMUS !;l
tardinėjimas kaip vienos taip ir ii
Viso, tems daiktams labai _pabrangus,
_
j
Bostone.
antausius anądien ant gat tea
dau
pasekm:-gią
pusės, todėl bešališkai parode
teci-us aš nieko nepabronginau.
Vasarines ir žiemines, pagal J
geriausias Lietu*
usiąL Ateikit t;eGeorge R. Kirpatrick, ku vės Teisėjas ja nubaudė už ant kiek išauklėtas pas mus žiau cok
Visokias
naujausias madas ir už priei- ± (SALOVAS IR RESI Al K 1G1JA )
pas
mana
1
rumas.
Naudinga
perskaityt
lygiai
>
namą kainą.
j
ris pagarsėjo savo veikalu tai $50. Žydelkaitė apelia katalikui kaip ir socijalistui. Su pa •.repais 1 viršų tik
L 11ESES ir KITUS KUBUS
j dvem, geriausiom rųsles gėrimą, B
Visokį darbą gvarantuoju
neikit Į aptiek|
pasiuku
gerai
ir
pigiai
iš
gerų
mate

”War—What For?” ir kuris vo.
veikslais.......................................... if i ano durva ba •
Už gerumą ir gražumą mano T' (ir užkandžiai. Pataruav.u.as prie >
rijų ir darbą gvarontuoju. Reikale
>
lankus.
darbo gvarar.tuoja mano
dabar yra paskirtas Sociali
:os arba telefoną
pasit
u
bile
rūbą
į
24
valandas.
To

Lengvas būdas išmokt angliškai 1*
pažįstami.
(911)^'
duok
o
aš
ateaiu
>
So. Bostone prakalbos.
dėl t-rsitikrir.kit mano užtikrinimu
j j Parankiausia Lietuviška užeiga
stų Partijos kandidatu i yiknyga sutaisyta taip lengviai ir «u
. >
Ofiso
-•aiandos
ir
nc-int
t
’
^ėt
r-'-us
rūbas
pig
’
a
:
,
—
ONA
ČEPULIONIS,
kad kiekvienas gali iš
ce-prezidentus, 23 rugsėjo
Lietuviu Darbininkų Lite prantamai,
ii
J. MATE L S
duokit pasiūt man.
Nuo 9 iki 11 ryte
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
252 *t«i St., So Boston. Mass
>
•'l :'2 Broadvvay. So. Boston,
sakys
Bostone prakalbą ratūros Draugijos So. Bos ris tik bent kiek gali lietuviška nuo 1 iki 2 Ir d ik:
324 E strect,
kampas Brozdway
>;»
skaityti.
Joje
telpa
netik
atskir
SO. BOSTON. MASS.
Tre'mont Temple, salėj.. Jis tono kuopa rengia ateinan rodžiai, bet ištisi sakiniai, pasika! o vakare. Teleph. Richmond 26SS-M
aiškins, kaip socialistai ma čio] nedėlioj prakalbas so bėjimai darbo jieškant, važiuojant
kur nors, nuėjus krautuvėn, pa*
no perorganizuoti pramonę. cialistų salėj. 7:30 vai. vaka daktarą,
pas barzdaskutį, pas siu
VAŽIUOK KUR TIK NORI
Kas supranta anglų kalbą, re. Kalbės S. Michelsonas vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir
gramatika
...................................
ž>
patartina nueit jo pasiklau ir J. B. Smelstorius. Įžanga
3
syt- Prakalba prasidės 8 visiems dykai.
'.yriškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų.
vai. vakare. Tremont Tem
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 16- C Papirkau dar du nauju automobilius su minkštomis sėdynėmis ir su
ple randasi ant Tremont ga i Rugsėjo 17 d. socialistų
k.
”Shock Absorders;” labai gerai veža. Galima važiuoti pažiūrėti
dainos. Yra tai gariaesją
yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
d
tvės, netoli sodo.
salėj 8 vai. vakare bus „Bi Amžinos
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos
Farmų, Namų, Lotų Dykai,
nariu toki vaistą vartoti.
rutės Kanklių” choro susi oopieros ir graži s nauda .......... 1W įj
Sugavo spintų sprogdintoją. i rinkimas, i kuri kviečiami Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak čiį Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose vietose South
:! Bostone, o dabar tiktai pradeda pirkti apie City Point, vėliaus pradės
tu komedija, pajuokenti amerikie
Roxburyje policija sugavo visi nariai.
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir U pirkti Dorchesteryje ir kitose aplinkinėse geresnėse vietose.
žydą, kuris buvo pasislėpęs
lengva perstatymui .................. Ilk
Taigi, kodėl negalima ant syk padaryti didesnį žingsnį: pava
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks
žiuoti toliaus ir pažiūrėti NAUJŲ. PIGIŲ ir su daug žemės
po lova, ir kurio ji senai jau
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35
Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
NAMŲ FARMŲ IR LOTŲ.
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
jieškojo. Šitas žydas yra i
kia ir tt............................................ 15< |
turėti palengvinimą nuo
i
atvažiavęs iš New Aorko ir l MKELEIVIO” SPAUDOS ”O. S. S.” arba šliubinė iškilmė. Tai ((( Mes vežam visus dykai su visom šeimynomis Nedėliomis arba Paprasyra geležinių spintų sprog
vieno akto farsas, juokingas ir ge S tomis dienomis, tiktai duokite žinią į musų ofisą patįs, arba per savo
reumatizmo, neuralgijos, niksterėjimų, užsiga
o mes atvažiuosim prie tamistų durų išvežti ir aprodyti
dinimo ekspertas. Kaip po Amerikos "Macochas” arba kaip kn. zas perstatymui ............................ 10c (J;į(\ draugus,
I
gražių naujų namų ir Vištų Farmų arti Bostono.
rimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo
supiaustė merginą Ona
licija gerai ji užkure, jis Schmidtas
Aumuller. Knygelėj surinkti visi Naujausios ir visokios dainos. įvai
sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
prisipažino išsprogdinęs Bo ruma kurie buvo prirodyti teisme, rių autorių, naujų ir senų, rankius
Kaštuoja 25 ir 50 centai.
stone jau 3 geležines šėpas. naudinga perskaityt kiekvienam 10c gražiausių dainų..........................
Toje knygutėje
-Jisai vadinasi Epštein ir po
halsai. J. B. Smelstoriaus Popas ir velnias.
Skaitykit* ši laišką: *"Severos Gothardiškas Aliejus pasirodė labai reiklus.
315 Broadway, So. Boston, Mass,
”
J
telpa
labai
graži
apysaka
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti
eilės.
Knyga
didelė
su
gražiais
pa

licija mano, kad jis priguli veikslais, popiera ir spauda graži, ir Jieva” ir kiti dalykai, "Adomas
Pilna juoSeveros Gotliardišką Aliejų skausmas pradėjo mažintis ir kol suvarto
Tel. So. Boston 605.
jome pusę bo:;k •> tie skausmai visiškai išnyko.
prie vagių šaikos, kuri vei- poezija užimanti......................... 75c kų ir nubudimo ............ ............ 10<
John Mikulastik. R. F. D. 1. Box 96. Iron Mountain. Mich.
visuose didesniuose mie Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00 Reikalaudami knygų kraipė**
stuose, o ”headquarteri” tu Dievo žmogus. Labai užimantis ir šitokiu adresu:
Gaukite Severos Preparstss nuo S3vo aptiekoriaus. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!
naudingas papasakojimas iš dar i
„KELEIVIS”
ri New Yorke. Tie vagis bininkų
gyvenimo ..................... 15c
255 Broadway,
visi esą susivieniję ir turi sa
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
|
Delko
žmogui
reikia
gert
ir
valgyt
?
So. Boston, Mass
vo ekspertus šėpoms sprog- Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga
MUSŲ PASIŪLYMAS JUMS NAUDINGAS.
dint. Apėję kur parankią knyga kiekvienam ..................... 15c
rietą ir tikėdamiesi tenai • Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės
Turėk Savo Namą!
daug pinigų, jie reikalauja i turinys šitoks: 1. Giria ir moterų
Geriausiai garsintis "Keleivyje,” nes nėra Amerikoje
Kam mokėt brangias randas narni
2. Lietuvos moterų ir vy
iš ”headquarterio,” kad pri- j vogimas;
savininkams,
kada
už
tuos
pimguriškių šventės: 3. Lietuviai lieka
^Jmiesto. kur "Keleivio” nebuių.
siustų jiems ekspertą šėpai j ve’niais; 4. Paskutiniai lietuvių die gali nusipirkt savo narna. PER P A
vai
.................................................
10c
SKUTIMUS DU METU MES PAR
išdinamituoti. Epšteinas ir .
DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS
esąs vienas iš tų ekspertų. Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. apie
už puse milijono dolerių vertės
i
t

Į

Iii

GERAS
LINIMENTAS

f AUTOMOBILIAIS DYKAI!|

I

n SEVERAS GOTHARD OIL

KNYGOS

Antanas Ivaškevičia

į/

I

Kautski parašė Z. Aleksa Kiek ir jie visi užganėdinti
vienam darbininkui, kuris nori pla
Dabar mes turime daugybę gero
Pametė pinigus.
čiau suprasti dabartinį surėdimą namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų
-eikėtų tą knygą perskaityti .. 16c Tik biskį įmokėk ir turi savo narna
Nedėlioj, 10 rugsėjo, apie į
Mes parupinam taipgi pirmą ir
lietuvių gyvenimas Juš antrą paskolą, duodame statymam.4 vai. dieną p. Jonas Janiu-į šeimyniškas
kevičiaus dainoje. Jei nori žinot (constructior.) paskolą ant lengvų iš
nas lipant Į karą ant Sulli- kaip senovėj lietuviai gyveno, tai lvgų ir žemo nuošimčio.
šitą knygą. Iš jos dasiBOSTON. MASS
van Square pasigedo savo perskaityk
tinosi, kada musų protėviai vegdaMusų patarimas dykai.
Kalbam,
pinigų, kurie buvo sudėti j vo sau žmonas, paskui pirkdavo, lietuviškai.
motinos parduodavo savo dukteris.
pinigų krepšį Jeigu kurie Dasižinosi,
JOHN A. SMITH & CO.
kad vyrai turėdavo dau
radote iš lietuvių, malonėki gelį pačių, o žmonos po kelis vy(Real Estate Evchange)
->s. Labai užimanti knyga. Su pate sugrąžinti, už ką p. J. Ja veil
18
TREMONT
ST.. Room 323,
slais .......................................... 35c
niūnas skiria $25.00 atlygi Ta pati apdaryta ..................... 50c

nimo. Adresas: 255 Broadway, So. Boston, Mass.

WihiMstai arba užmušimas caroAiek•■andro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas
•r nelabai sunkus perstatymui. Iš
viso reikalaujamos tik 28 vpates 25c

Tą pačią dieną važiuojant
namo iš Spot Pondo pasige trnogaus išsivystymas. _ Kaip ir iš
do savo pinigų Pranas Ver kur atsirado ant žemės žmogus?
iš beždžionės nekurie satikas. Jis turėjo susukęs Išsivystė
Ko. Bet iš kur atsirado beždžionė
krūvon $60.00. Jeigu butų Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai
išriša knyga. Kiekvie
radęs kas-nors iš lietuvių, irnasnuosekliai
turėtų ją perskaityti. Ant gramalonėkit sugrąžinti po nr. cios popieros, kalba legva, su daupaveikslų .......................... 35c
56 Whittier st., Roxbury, eoliu
Ta pati apdalyta ...................... 50c
arba i "Keleivio” Redakciją.
giesmės. Knyga dide
Verbickas skiria $10.00, jei Revoliucijos
lio formato, su gaidomis (notomis
gu kuris sugrąžins.
sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal
Pasarga. Bet mums taip sų. Lengvos mokinimui............... 35c
išrodo, Ikad čia pasisuko Kaip senovės žmones persistatydavn
iai paukščiai’”7 ir
ž«m«-daleidimai apie musų
sen«^«
"kišeniniai
i. vei. — filosofų
ž*kiaušiai bus apkraustę da mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10
ir daugiau žmonių. Lipant
j karą paprastai būna dideIS
lis susigrūdimas, O Čia kaip kurie žmones išsitikėję i visokius
15c
bartus ir tt.
tik gera proga kišenvagiam. burtus ir n............. _•..........
Todėl patartina pinigu SU Per Skylę ir Panelė Sv. Sasnavoje,
Dvi juokingos ir kartu pamekinansavim niekados daug r,nei.
nesi-, ėjos
10c
apysakos
nešioti, nes kišenvagiai taip
aš netikiu j Dievą? arba tikAyra išsilavinę ištraukt iš ki- Kodėi
Hmo kritika. Pariš Iksas. Kny
šenio, kad ir saugojanties gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras
negalima pajaust kaip iš katalikas,
valnamanis privalo ją
traukia.
<. 1.13 perskaityti...................................... *0»

•
Geriausia
Lietuviška

j Gyduoles sutaisome
ir prisiunčiame
visokias,

”KeL” Administracija.

Iii
’i

’/r

' kurios tik pasaulyje
priimtos ir yra
Į
vartojamos.

įKjT Į

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

Į “Keleivio’’ Skaitytojus
kurią. preGerbiamieji
_ _
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg krasos taisyklių priversti busim
sulaikyt.
Taipgi meldžiame
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį,
kuris prie kiekvienos progos
šventai gina darbininku rei
kalus.
Mainydami adresą būtinai
turit priduoti SENĄJĮ ir
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už
tenka parašyt atvirutę, nes
tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy
dami adresą arba klausdami
ko-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc
markę.
Persergime visus,
kad tokiu laišku niekados ne
siųstą, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas.
turi būt pridėta markė už 2c..
kitaip tą laišką numeta arba
reikia už jį primokėt adresa
tui.

Aptieks

•
So. Bostone
ir apielinkėj

Ypatingai geros šios gyduolės:
TOILET LABARATORY

i LINCOLIN AVĖ., COR. WARREN ST.. UTICA, N. Y
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REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TURITE,
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;
UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE,
jeigu
turite dabartinį jų adresą;
T
PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ,
¥
kurių turite adresus;

>

X Šidlauskas

F.J. BAGOČIUS
SOUTH BOSTON, MASS.

Perfumos visokių gėlių, 25c.. 50c., 75c., $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio ifradimo, nuo visokių
paslaptingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
sąžiniškai patarnauta.

nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarą.
Gyduolią galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiąsim
jums ekspresu.
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

LAIVAKORTES i visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus.
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus
padarome atsakančiai.

253 BR0ADWAY,

Tikra Lietuviška' Trajanka 35c
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
Gyduol. pataisymui apetito 1.00
Gyd. suvalninimui vidurių 50c
Gyduolės nuo kosulio ir sun
kaus kvėpavimo ........... 1.00
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
Froškos nuo nerviško galvos
skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
Visokie kvepianti ir medikališki muilai__ _ 10, 15 ir 25c
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI

SUJIEšKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA
PABĖGO I RUSIJĄ.

I

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

PROVIZORIUS

I

226 Broadiny, Kampas c st. So. Boston, Mas.

p

