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Metas XII.

Didele rumunų pergalė Dobrudžoj; 25,000 teutonų ir bulgarų paimta nelaisvėn.
Graikija nusiuntė kaizeriui ultimatumą, kad paliuosuotų suimtus Kavaloj graikų kareivius, tuotarpu spauda ir žmonės reika
lauja kuogreičiausio paskelbimo karės bulgarams ir teutonams. Somos fronte francuzai su anglais paėmė 55,800 vokiečių
nelaisvėn. Hindenburgas bandė francuzus sumušt, bet pats gavo į kailį. Anglai vėl nušlavė 6 mylias vokiečių pozicijų, kartu
paimdami tris fortifikuotus sodžius ir daug belaisviu. Londone zeppelinai užmušė 30 žmonių, o sužeidė 161.______

Didelis vokiečių orlaivi,
užpuolimas ant Londono.

Spiegę Kkakd"jų veidų

HINDERBURGO BANDY
MAS PASIBAIGĖ DI
DŽIAUSIA NELAI.
ME.

Vokieči u sutriuškinti
15-os myliu fronte.

Antras Graikijos
į kimijau sektisdeda Montellos Lietuviai
Ultimatumas Kaizeriui. Sulyg oficialių vokiečių
parode susipratimą-

vlS gXabbuv°o <Kt
„ ....
.
, . Ižinių, didis mušys DobruGraikija nusiuntė kaize-j1 džoj pereitoj savaitėj išėjo
tvt, kad visi jie buvo jauni
Į 10 valandų prakišo 75.000
DIRBS "LIETUVIŲ
riui jau antrą ultimatumą, ant naudos vokiečiams. Te30 ŽMONIŲ UŽMUŠTA, vyrai, gerai apsivilkę ir tu
kareivių.
Po trijų dienų pašėlusiai
DIENOJ" VISI
reikalaudama, kad Graiki ičiaus tos žinios labai skurėjo ant savęs storos odos smrakaus bombardavimo,
166 SUŽEISTA.
IŠVIEN._________
Likęs
vyriausiuoju
vokie

jos kareiviai, kuriuos bul pios ir kiek čia vokiečiai tos
ploščius.
pereitą
panedėlį
francuzai
čių kariumenės vadu. Hin garai suėmė Kavaloje, o vo
Du zeppelinu anglai nušovė Kitas zeppelinas likos
Mass.— Rugsė
su anglais padarė milžinišką denburgas pradėjo lankyti kiečiai išsivežė Vokietijon, , "naudos” turėjo, nepasako. jo Montello,
žemėn.
24
musų
tautininkai ir
taip-pat pašautas, bet jis lai . antpuolį ant vokiečių Somos
Rumunų pranešimas apie
visus
frontus.
Pereitoj
są

tuojau^
b
”
tų
paliuosuoti.
Pereitos subatos naktį vo mingai nusileido ir 23 vokie fronte ir uždavė jiems tokį
tą patį muši sako, kad teu klerikalai sušaukė viešą su
kiečiai vėl padarė ant Ang čiai likos paimti nelaisvėn. smūgį, kokio nuo 1 liepos jie vaitėj jis nuvyko šiaurės Taip-pat reikalaujama pa- tonai čia likos sumušti visoj sirinkimą „Lietuvių Dienai”
Francuzijon, Somos fron- Huosavimo ir tų kareivių,
lijos užpuolimą iš oro. Šį
Abudu nušauti zeppelinai da nebuvo ragavę.
linijoj nuo Rasovos iki Tu- aptarti. Dalyvavo jame ir
.
tan,
kur
dabar
francuzai
su
kuriuos
bulgarai
išsivarė
su
nu^rustHoli ateal progresyvis elementas. Po
kartą užpuolikai pasiekė buvo naujo typo ir labai di Sąjungininkai užpuolė ant anglais veda prieš vokiečius —'---j—- -- fi--:— .žios ir nugrust
g • ilgų svarstymų ir ginčų pri
savim bėgdami iš Florinos. Vėliau išleistas vokiečių
Londono ir gana daug blė- deli.
syk 15-kos mylių fronte. ofensyvą.
Hindenburgas
Žmonės ir spauda tuo tarpu
prie balsavimo: ar pri
dies tenai pridarė. Pačiam
Kiekvienoj vietoj vokiečių pripratęs mušti rusus smar reikalauja, kad bulgarams ( pranešimas sako, kad eida eita
Londone 28 žmonės likos už RUSAMS JAU NEBESI apsigynimo įtaisos likos su
mi kontratakomis aplinkui imti Wilkes-Barre seimo nu
kiais
užpuolimais,
nuspren

ir
teutonams
butų
paskelbta
tarimą kaip jis yra padary
mušti ir 99 sužeista; provin
SEKA.
triuškintos ir sąjungininkai dė pabandyti tokios taktikos .karė. Graikijos karalius, priešininkui iš šono ir užpa tas,
ar pataisyti jį. Pataisy
cijose užmušta 2, sužeista
visu frontu nuėjo mylią pir ir prieš francuzus. Jis įsa kuris turi vedęs kaizerio se kalio, teutonai varo rumu mas buvo šioks: į komitetą
17. Išviso -užmušta 30, su Rusų pirmynėjimą, kaip myn.
pilnoj betvarkėj.
. '
kė padaryti užpuolimą Com serį ir iki šiol vis linko vo nus
turi įneiti trečia dalis socia
žeista 116. Tarp užmuštų matyt, teutonai jau visiškai
Paėmus
į
rankas
žemlapį,
bles
miestelio
apielinkej,
kusustabdė.
Jau
kelinta
savai

Tris
stipriai
fortifikuoti
kiečiu
pusėn,
dabar
jau
apir sužeistų yra 45 moterįs ir
tikras dalykų stovis sulyg listų ir trečia dalis aukų
20 vaikų. Be to da sunai tė rusai ima Galicijoj Hali- sodžiai, keliolika mylių ap- rį francuzai turi veik iš tri- reiškė, kad jis stos su sąjun- ^“žinFu7'pasirodo toks turi būt pasiųsta tokioms
crinin Lraic kaip
Lroin tilt
otPic rinc
•
• __ ••
gininkais,
tik ateis
tin —Rumunai
kinta viena geležinkelio sto- čą. Daug jie padėjo tenai kasu, pvlimu, kalvu, liabi- jų Dusių apsupę,
su rusais nuvijo šelpimo įstaigoms, kurias
ir daug iššaudė rintu — viskas likos paim- Kaip paprastai yra daro- kama valanda. Žmonės ne teutonų spėkas atgal nuo nurodys E Š. F. ir LSS. Bal
tis, keliolika tuščių vagonų. Jžmonių
“ '
išdraskyta bėgiai, sugriauta amunicijos, bet ir šiandien ta urmu. Be to paimta dau- ma. visų pirmiausia vokie- rimauja ir kelia revoliuciją. Konstancijos uosto beveik sai pasidalino sekančiai: Už
keliolika krautuvių ir šiaip
J?®ra .h®1
arčiau prie gybė ginklų, belaisvių ir vi- čiai pradėjo bombarduoti Ant graikų salos Kretos re- iki Kobadinos. Šita linija Wilkes-Barre nutarimą 110,
■ Driešininko pozicijas 1C
iš sun voliucijonieriai paėmė jau eina iš šiaurryčių į pietva už W.-Barre nutarimą su
namų, uždegta viena koply-! Palipo, kaip jie buvo 3 są- sokios karinės medegos.
kiųjų
kanuolių.
Apšaudžius
Visų pirmiausia pėstinin
ir valdžią į savo rankas. Re- karius, bet nuo Kobadinos pataisymu —149. Tokiu bu
vaitės atgal.
čia ir sandėlis.
priešininką
iš
artilerijos,
voliucijonieriai
suorganiza pasisuka stačiai į šiaurę. du dirbsime visi sykiu, bet
kams
kelią
praskinė
sunkio

Anglijos valdžia tečiaus! Pereitoj nedėlioj rusai at
prasidėjo
pėstininkų
užpuo

sako,"kad šitie nuostoliai yra akavo Galicijoj teutonų po- sios sąjungininkų armotos limas. Metėsi atakomis 20 vo ant salos iš 30,000 vyrų Todėl rumunai eidami pir darbo vaisiais dalysimės, ko
visai maži palyginus juos su zicijas prie Dniestro upes ir ir pagarsėję anglų „kubilai” vokiečių batalionų. Fran armiją ir pasiryžę eiti su myn atidengė savo armijos reikalauja šventoji teisybė,
šoną ir užpakalį, ir todėl nes mes, pirmeiviai, negali
dideliu skaičium numestų Zborovo šiaurėje jiems pasi- arba šarvuoti vežimai, ku cuzų kulkasvaidžiai pasiti sąjungininkais.
rie
važinėdami
sulygina
su
kontratakos, taiko me juk sutikti, kad musų ba
bombų.
Zeppelinai buvę sekė paimti teutonų apkako juos balta ugnimi. Pir ANGLAI LAUŽIASI VIS teutonų
žeme
ir
triobas
ir
didžiau

mos ant šito šono ir užpaka daujantieji draugai butų
gausiai aprūpinti bombomis sus. Bet vėliau, jie buvo iš
mutinės užpuolimo eilės tuo I
TOLYN.
sius
medžius.
Kada
vokie

ir sėjo jas labai tankiai, tenai išmušti su kruvinais
lio stačiai iš Kobadinos Kon diskriminuojami, o už musų
jaus sutirpo. Paskui šitų
čių
apkasai
likos
visiškai
su

Anglų
generolo
Haigo
ar

pinigus pašalpai surinktus,
Daug bombų nupuolė į ju- nuostoliais_ir paliko austrų
ėjo naujos, o po tų vėl nau onija Francuzijoj nuolatos stancijos link, privertė trau perkamos maldaknygės ir
ardyti
ir
spygliuotos
tvoros
res ir atvirus laukus.
■ nelaisvėje 700 savo kareivių
ktis rumunus atgal.
jos. Kulkasvaidžiai tarškė
Užpuolime dalyvavo, kaip £ keliolika kulkasvaidžių. nušluotos, tada žengė pir jo. kaip budilninkai laikro žengia vis pirmyn, vis artyn Taip dalykai stovėjo pe rožančiai.
Pastebėtina, kad dienos
spėjama, 12 zeppelinu. Ka- laiP sako Berlynas ir Y le myn sąjungininkų pėstinin džiai. Vokiečiai atakavo 10 prie Bapaume miesto. An reitos sąvaitės pabaigoj.
kai. Tris sodžiai, Rancourt,
glų
pėstininkus
nuolatos
vis
pirmininkas,
buvęs L.Š.F.
na.
gi sąvaitės žinios ro
da pasigirdo bombų sprogivalandų ir galų gale liovėsi. turi pridengus smarki jų ar doŠios
Morvel
ir
Les
Bouefs,
kurie
skyriaus
pirmininku,
A. Čiujau daugiau vilties rumu
mas, zeppelinu da nesimatė, i Petrogradas tečiaus sako,
Sakoma, kad tose vietose, tilerijos ugnis, kuri trupina nams.
su
stipriomis
vielų
tvoromis
Rumunai užatakavo žauskas, laikėsi tautininkų
Bet .tuojaus per tamsų nak- kad šitam ruože rusai paė- ir vingiuotais apkasais su kuriomis ėjo vokiečių pul
vokiečių
fortifikacijas
vie
jau abu Mockenseno sparnu ir klerikalų pusės. Netik
ties orą šovė nuo žemės svai- mė 1,500 vokiečių ir austrų darydavo
neprieinamas kai, žemė praskydo nuo ną po kitos. Yra tai ko Dobrudžoj, vieną prie Juo sunku buvo balsą gauti, bet
domos šviesos spindulysrTnelaisvėn. Teutonai atėmė tvirtoves, likos paimtos kraujo, o lavonų krūvos vie
Šovė da tris spindulai ir rai- kelias pozicijas iš rusų Kar šturmu. Vokiečiu garnizo tomis siekė 4 pėdų augščio. i va sunki ir lėta, bet neat dųjų jūrių, kitą prie Duno ir gavus balsą čiužauskas
iaidi ir visuomet pasekmin
progresyviam žmogui kal
dydami tamsą pradėjo jieš- patuose.
Kai kurie regimentai likos ga. Kad ir nekažkokie ang jaus. Visa turkų-bulgarų- bant bandė daryti visokių
nas,
kuris
vis
dar
laikosi
vokiečių armija šitam fron
koti užpuolikų. Į 15 sekundų Iš Petrogrado pranešama, Combles miesto griuvėsiuo išskinti iki paskutinio ka
lų
laimėjimai,
bet
jie
gali
Berzis.
te iš užpuolimo perėjo į ap kliūčių.
zeppelinai likos šviesasvai- kad vokiečiai buvo pradėję se, likos visiškai atkirstas reivio. Sąjungininkai ap
pasigirti,
kad
jie
ima
viršų.
sigynimo kovą. Vokiečiai
džių apšviesti ir artilerija ofensyvą apie Naručių eže- nuo savų ir turės arba nelai skaito, kad šitų savo bandy
jau
nesigiria pirmyn ėjimu,
AMERIKA EUROPOS
pradėjo juos bombarduoti, rą. Anksti pereitos nedėlios svėn pasiduoti, arba bus vi mu smarkusis Hindenbur
AMERIKIEČIŲ
LAKŪ

tik praneša, kad atmuša ru
NUKENTĖJUSIEMS
Šoviniai sprogdami apie rytą jie padarė ataką nuo-! sas išmuštas.
gas prakišo 72,000 kareivių
NAS
UŽMUŠTAS.
munų
užpuolimus.
SUAUKAVO
28,896,277
juos sėjo šrapnelėmis, taip dingais gazais, kuri tvėrė 2
ir nieko nelaimėjo.
Pereitoj
sąvaitėj
FrancuDOLERIŲ.
Transylvanijoj
rumunai
kaip raketos žvaigždėmis, valandas. Sustabdę žmog- :
Mat francuzai, tai ne ru zijos karės lauke likos už
nuveikė teutonų kariumenę
Vienas zeppelinas staiga iš- žudingus durnus, vokiečiai j 50 ORLAIVIŲ ŽUVO Į
Carnegies Taikos Institu
sai.
muštas
amerikiečių
lakūnas
VIENĄ
DIENĄ.
ties
Janošigais ir Berlynas tas Washingtone šiomis die
____
nyko visiems iš akių, kaip bandė atakuoti rusus su-;
kad butų ore sutirpęs, bet glaustomis eilėmis, bet buvo! Pereita subata buvo ne VOKIEČIAI NUTEISĖ 22 Rockwell. Jį nušovė vokie su Viena prisipažįsta, kad nomis paskelbė šešiosdešimčių lakūnas, su kuriuo jis teutonai turėjo čia pasi
bombos vis nesiliovė iš jo atremti rusų karabinų, kul- paprasta diena orlaivių is
čio Amerikos fondų surink
BELGU SUŠAUDYMUI buv susirėmęs padangėse.
traukti atgal.
pulti. Šviesasvaidžiai raižė kasvaidžių ir artilerijos ug- torijoj. Veik visu frontu Iš Olandijos pranešama,
Rockwell tarnavo francu Šita žinia buvo jau visa tų aukų nuo karės nukentėorą šiaip ir taip, bet zeppeli- nimi.
Francuzijoj ėjo atkakliausia
Belgijos miestelyje Ha- zų armijoj Verduno fronte parašyta, kaip iš Londono jusiems sumas, iš ko pasiro
no nesimatė. Pasirodo, kad! Baranavičių pietryčiuose kova tarp orlaivių. Vokie kad
vokiečių kariškas teis nuo pat karės pradžios ir atėjo trumpa telegrama, ku do, kad ikišiol išsiųsta Eu
jį apsupo debesys durnų, pereitoj nedėlioj vokiečiai ■ čių lakūnai veržte veržėsi sselt
nuteisė sušaudymui 22 pasižymėjo dideliu drąsu i rioj sakoma, kad gen. Ma- ropon nukentėjusiems nuo
Kanuolės jį kirto ir jis jau taipgi bandė išrūkyti rusus’ sąjungininkų pusėn, norėda mas
kaltindamas juos mu. Jis vienas yra numu I ckensenas Dobrudžoj likos karės arti 29 milionai dole
degė. Staiga iš už debesio iš pozicijų nuodijančiais ga- mi apžiūrėti jų spėkas ir žmonės,
šnipinėjime.Tarp nuteistųjų šęs 4 vokiečių orlaivius, už rusų ir rumunų visiškai su rių, t. y. 28 milionai, 896 tū
pasirodė ant dangaus kaip žais.
prisirengimus.
Francuzų yra 4 kunigai, 3 moterįs ir ką buvo apdovanotas meda muštas. 25,000 turkų, bul kstančiai ir 277 dolerių.
ir žiburėlis, panašus į jau- Iš visų šitų žinių matyt, orlaiviai jų neleido ir kilo
Fondas Belgijos nukentėju
jaunos mergaitės. Sep liais.
garų ir teutonų paimta ne siems šelpti surinko $10,najį mėnulį. Laipsniškai jis kad rusams jau nebesiseka j mūšiai. Šituose susirėmi dvi
iš jų jau sušaudy
Jeigu pasirodys, 269,000. Francuzų organi
ėjo vis didyn ir raudonyn, taip, kaip jiems sekėsi kelios muose žuvo 50 orlaivių: 24 tyniolika
PRIE SOMOS PAIMTA laisvėn.
ta.
kad
šita
žinia
teisinga, tai zacijos surinko 2 milionu
iki pavirto į smarkiai lieps- sąvaitės atgal,
55,800 VOKIEČIŲ.
francuzų ir 26 vokiečių.
bus
didelė
rumunų
pergalė. Anglijai surinkta 496,000;
nojantį stulpą ir su dideliu
Francuzų karės valdyba
RUSAI
BOMBARDUOJA
užimu leidosi galu žemyn. ;MACKENSENAS BLOGA SĄJUNGININKAI JAU
oficialiai praneša, kad nuo TEUTONAI APLEIDO Serbijai — $313,000; Rusijos
BULGARŲ MIESTĄ.
Žmonės supratę, kad tai
nukentėjusiems
išsiųsta
SILISTRIJĄ.
ME PADĖJIME.
SERBIJOJ.
Telegramos praneša, kad 1 liepos, kuomet sąjunginin
puola artilerijos uždegtas
kai pradėjo Somos fronte Iš Šveicarijos pranešama, $12,000.
rusų
laivynas
smarkiai
bom

zeppelinas, pradėjo ploti ■ Londono „Chronicle
_______ ” koPaskutinės žinios iš karės
ofensyvą, iki šiol paimta jau kad Mackenseno armija Do Įvairių tautinių fondų šel
delnais ir rykauti iš džiaug- respondentas iš Romos te- lauko sako, kad sąjunginin barduoja Varną. Varna y- 55,800 vokiečių nelaisvėn. Iš brudžoj vis traukiasi atgal piančių savo tautos nuken
smo.
legrafuoja, kad Mackense- kai jau dviejose vietose įsi ra didelis bulgaru uostas to skaičiaus į francuzų ran ir kad teutonai jau apleido tėjėlius surinkta apie 9 mi
Degantis zeppelinas nu- no armija Dobrudžoj randa- veržė Serbijon ir eina ant prie Juodųjų jūrių.
kas pateko 34.050 belaisvių. rumunų tvirtovę Silistriją, lionai dolerių.
puolė ant eilės medžių ir du si tragiškam padėjime. Lie- Monastirio, kame yra bulga
kurią jie buvo andai paėmę Teutoniškų valstybių nu
-- u:
_ ________________________
•_
BULGARAI
GIRIASI
PA

BOMBARDAVO
KRUPPO
kentėjusiems surinkta 3 mimedžiai išlindo __
per_ jį
kiau
 tus išardė visus kelius ir
rų kariumenės papėdė.
prie Dunojaus.
SISEKIMAIS.
FABRIKAS.
lionai 750 tūkstančių dole
rai. Tuojaus atvyko ugna- pertraukė visus susinėsi
Serbai kariauja jau savo
gesiai ir degantį baisūną mus. Armija negali gaut žemėj.
Bulgarai sakosi atrėmę Du francuzų lakūnai buvo Oficialių žinių iš karės lau rių.
Bulgarai sunkiai
pradėjo lieti vandeniu. Už nei maisto, nei amunicijos. spaudžiami. Veik visa teri anglų užpuolimą prie Stru nulėke pereitos nedėlios na ko Rusija neskelbia. Gi ne- Vadinasi, Amerika dange
gesinę ugnį ugnagesiai tuo Bulgarai siuntė jo armijai torija, ką bulgarai turėjo mos. J pietus nuo kaimo ktį j Esseną ir metė 12 bom oficialės žinios praneša, kad lį žmonių papenėjo, bet ne
jaus išvilko žmones iš orlai maisto Dunojum, bet ramu- Graikijoj užgriebę, jau są Popla jie sakosi paėmę svar bų į Kruppo kanuolių fabri rusai rengiasi didelin ofen- maža europiečių ir Ameri
kos kulipkos išskynė.
syran.
vio, bet gyvo nebūvi jau nu artilerija jį paskandino. jungininkų rankose.
kas.
bų kalną.
,

I
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Sujudinanti Istorija

Mainierių reikalavimai.
žiu surinktos aukos turi būt nekaltybe dūsauja, kad ”ne- Tame pačiame to L.D.S.
Povaliai
iš streiko išaugo
siunčiamos, tai juk turi bu- galima per tuos socialistus organo numeryje ant kito
jau kaip ir organizuotas vei
ti jam nurodyta kokioms susitarti nei tokiam šven- iapo štai kokia žinutė:
kimas. Susirinko įvairių
draugijoms ir po kiek turi tam darbui, kaip aukų rinki"Į Streikininkų Fondų nuo
APIE
MINNESOTOS
MAINIERIŲ
STREIKĄ
kasyklų komitetai ir sufor
liepos mėnesio da nėra niekas
TAIKOMAS SMŪGIS.
but nusiųsta. Bet Centrali- mas Lietuvių Dienoj.”
MESABOS LAUKUOSE.
mulavo reikalavimus. Tie
prisiuntęs nei vieno cento au
"Lietuvių Diena" Ameri nis Komitetas su tuo teisin-| Kemešinis organas "Dar kų. Ar-gi jau lietuviai dar
reikalavimai yra tokie:
kos lietuvių klerikalams ir gu socialistų reikalavimu kas” štai kaip gražiai gieda
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gerai apkandžioti. Nelauki 'Range) traukiasi per šiaur
dieną
paskirdamas
lietu
lošti viliugo rolę.
■duobėse
dirba
10
valandų
į
paiso ir elgiasi, kaip jiems
me,
kol
nelaimės
mus
pradės
2. Mažiausia alga požemi
viams. duoda progą visiems
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džiamus ir visų užmirštus
L. š. Fondui draugijų
jų, vadinasi, ką-nors geres ; r et h.
vais
vežioti
iškastą
rudą.
p. Rimka, kuris da taip ne čiančių
lietuvius.
Išnaudokime
tad
kiant arba jį prašalinant al
atstovų ir savarankiai pradė
Mesabos Laukai yra žino
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tuvos klerikalų draugijas, prispirsime klerikalus ir tau prie Lietuvių Dienos, kad ji kai turi, o todėl ir toji pati šaltinis, kokį tik valdo plie biaurus, kad baisiu, bet žmo-! jaus.
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sti Lietuvių Draugijai nu tu. o taip kaip mums rodysis i suomenės dalis nebūtų likus rašo, kad šiomis dienomis žmonės paprastai mėgsta ateiviai, gali išlaikyti tokio
organizatoriai,
kurie likos
atvyko
Worcesterin
garsus
kentėjusiems nuo karės šel geriau.
nepakviesta sukrusti, susi- lietuvis artistas (aktorius) lengvesnį darbą negu kasyk se aplinkybėse.
areštuoti
už
streiką,
turi būt
pti, kurios šelpimo budus
tarti.
lose.
Šitie
ateiviai
susideda
Mainierių
algos.
paliuosuoti.
profesionalas p. A. Vitkau
gerb. Bulotai savo debatuose TAUTININKUS KLERI
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ta klaida dar neturėtų nuo
Kad
sėjus
link
L.
š.
F.
nemusų suvažiavimo nutarimo
rą.
Jie
rašo
:
ryti vis daugiau ir daugiau ga ir labai retai kas tiek menė žinotų apie tų razbai
bendro darbo socialistus nuprasme mes negalime sutik
”
'Bet
tas
gilus
troškimas,
užsitikėjimą,
kad
varius
sla

baidyti.”
savo akcionieriams pinigų ir daug gauna,
O jeigu per ninkų darbus. Bet plieno
ti pavesti Amerikos Raudona
tas
pasišventimas
ir
nepaisytrustas kontroliuoja spaudą
vis —plėtoti ant Amerikos viršžmogiškas
pastangas
Socialistai nėra taip nai ptą ardymo darbą prieš L. moc snt o F L i n
— - - —
——
.-----------------»
jam Kryžiui, kaip jam patin
Š.
F.,
kuris
nešelpia
klerika

pas visus mus degte dega.'. žmonių savo kontrolę. Ir iš-: mainieriai padaro kada nors ir visuomenė teisybės suži
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nuo 1-os dienos sausio 1912
Liet. Dieną aukų pasiųst Lie
Nesiklausę
visuomenės,
i
ir
ištvermės,
nes
tie
gražus
m. Į LSS. aplikacijas padavė
tuvos šelpimo Fondo ir LSS.
kėjo savo stokholderiams pavalgyt,” pasakė vienas Ford apskundė Chicagos
nurodytoms draugijoms nu- ignoruodami Amerikos Lie- j 5.568 žmonės. I metus prie pasiryžimai gyveniman rea $366,000,000 gryno pelno.
dienraštį "Tribūne,” reika
mainierys.
kentėj usiems dėl karės šelpti; tuvių 11-rąjj visuotiną sei
sąjungos prisirašą 1,236. To lizuoti nėra taip lengva, kaip
laudamas vieno miliono do
Jokia korporacija pasau
taipgi jei bus pavesta ^trečda mą, nesiklausę tų draugijų,
kiu budu LSS. per 9 savo gy musų karšti norai mums lie
Prasideda streikas.
lerių
atlyginimo už tai, kad
lyje
nėra
tiek
savo
darbinin

lis vietų musų atstovams kurios siuntė Brooklyno mivavimo metus šiandieną jau pia tikėti. Reikia daug dar
minėtas
laikraštis pavadino
kų apiplėšus, kaip plieno Tokios nepanešamos apCentraliniam Komitete ir ki
galėtų turėti arti 10,000 na
nėtan
seiman
savo
atstovus,
j
bo
ir
ne
vieno
žmogaus
dar

tos paduotosios musų sąlygos
rių. Bet tas pats raportas
trustas.
linkybės ir susidėjusios pef jį anarchistu.
bus išpildytos.
Priešingam mūsiškiai klerikalai ir tau-’ parodo, kad rugpiučio 1 d. bo, bet visos visuomenės
Well, ar anarchistai nep
Prieš šitą korporaciją
atsitikime negali būti nei kal tininkai niekeno nekviesti
1916 m. Sąjungos narių skai darbo, kad musų scenos dai Minnesotos mainieriai da 10 ar 15 metų skriaudos pri rivalo taipgi nuo "Tribūne”
vertė pagalios mainierius
bos apie bendra veikimą per sušaukė Wilkes-Barres "vi- j čius siekia tik 2.151 nario.” lę pastačius augštesniame
pareikalauti da didesnio at
bar apskelbė kovą, nes to sukilti.
Lietuvių Dieną.”
su srovių” delei Lietuvių
Ir po to nurodo, kad ke- laipsnyj.
liaus jie jau nebegalėjo taip Streikas prasidėjo birže lyginimo, kad jų vardu va
"Kovos” redakcija su drg. Dienos konferenciją, "gud mešinė lietuvių darbininkų
lio pradžioje Auroroje, St. dina asmenį, kurį jie nieku
"Boston American” klau gyventi.
Stilsono atsakymu ir paaiš riu” savo manierų izoliuoda- sąjunga auganti. Sako:
James kasykloje. Į 15 die budu savo eilėsna nepriim
KaiD mainieriai dirba.
kinimu sutinka ir atkreipia mi progresyvės visuomenės
”Nors L.D.S. ir neturi dar sia: ”Ar jus matėt krasos
Ir
Geležies rudos kasimas nų išėjo streikan jau veik tų?
atydą į faktą, kad S. V. pre- reprezentaciją.
Visuome- 2,000 narių, bet ji dar tik darbininkų streiką?”
zidento proklamacijoje pa- nės įsteigto ir ikišiol uoliau- metus ir gyvena. Pragyve šaukia visuomenę reikalaut Mesabos laukuose yra dvejo tusi Mesabos laukų mainie Mums išrodo, kad "Tri
sakyta: "Contributions mav šiai remiamo L.Š.F. visai nei nus 9 metus L.D.S., galima panaikinti privatinę išdir- pas: yra atviros kasyklos ir riai, anie 15,000 vyrų. Ir at būne” daugiau įžeidė anar
tikėtis, turės ne 2.000, bet bystę ir komunikacijos nuo požeminės kasyklos.
siminkim, kad tuomet da ne chistus, vadindama jų vardu
he adressed to the American į konferenciją nepakvietė, ir
10.000 nariu, nes L.D.S. neApie pusė mainierių dir buvo tarp jų nė ženklo orga- Fardą, negu patį Fordą, ku
Red Cross," vadinasi, gali dabar kaip tautininkų, taip tveria žemišku rojų, liet uo savybę.
Aha, jau pritaria socialis- ‘ ba atvirose duobėse, o kiti nizaijos, nė supratimo apie ris nevertas anarchisto var
būt ir ne per jį siunčiamos, ir klerikalų organai vieni
iiai rūpinasi darbininku reido.
bendrą veikimą.
dirba po žeme.
Jeigu per Raudonąjį Kry- begėdiškai, kiti su jėzuitiška kalais. Užtat jai ir sekasi. n tams!,
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MONTELLO, MASS.
sirodydavo labai neišmanan ■
gatvės abu šalygatviai buvo GRAND RAPIDS, MICH. di, kai caras paims Konstan
tinopolį,
tai
ir
Jeruzolimai
čiu,
tuo tarpu mokytojas-ku j Kas matas rašoma
pilni žmonių. Ir sakykit, Gyvenimo sąlygos sun
Pavyzdingos vestuvės.
viršininką paskirs. (Gal
nigas jam statydavo geriau
kuo daugiau juodvarniai
kėja.
Nedėlioj,
17
d.
rugsėjo
čia
pats
Yčas
tikisi
tą
vietą
sius
paliudijimus. Tasai1 Philadelphia, Pa.— Šio
keikia, persekioja, tuo dau
buvo
vestuvės
drgo
A.
KireiPastaruoju
laiku
pragy

I
gauti.)
Tada, girdi, visa
mokytojaus neteisingas liu mis dienomis čia užsibaigė
«tua netikėti ir pinigų nesiųsti giau žmonės interesuojas.
lio
su
drauge
S.
Žilvičiute.
venimas
vis
eina
brangyn,
lepersitikrinus jųjų žadintai*
dijimas apie vaiko mokini- gana indomi tragikomedija.
šventoji žemė liks atgaivin
Bedalis Vaclovas.
Abudu
jaunavedžiai
yra
na

taikiais. Dažniausia tokie skėl
ypač maistas, drabužiai ir ta.
mos rezultatus pykino kitus Nesenai tūlas vyras iš Kana
imui esti tik pigi apgavystė ir
riais
LSS.
17
kuopos,
ir
vei

butai
taip
brangsta,
kad
pa

Anglų laikraščių reporte
gabesnius mokinius, nuožiū dos per laikraščius pajieškoMINERSVILLE, PA.
* negudrių žmonių pinigų viklus
Teatralio
Ratelio
na

prastam darbininkui nuo riams Yčas pasigyrė esąs
ra kilo ir galų-gale vaiko jo merginos apsivedimui.
tojimaa.
*
riai, o drg. A. K. yra atsižy motinai pasisekė iš vaiko Tūla philadelphietė gyvana
Romos katalikai — šeimynų daug ko prisieina visai atsi caro pasiuntinys.
mėjęs kaipo gabus artistas- patirti apie priežastį netei šlė atsiliepė ir sutarė apsi
sakyti. Duonos kepalėliui,
ardytojai.
'9RESP0N0ENCIJ0S Musų kunigužiai vis dau ką būdavo mokama po 15c., KANSAS CITY, KANS. lošėjas.
singų kunigo liudijimų. Kal vesti. Rugp. 26 d. jinai iš
dabar
reikia
mokėt
jau
24c.
Kadangi jaunavedžiai yra boms apie kunigo pasielgi važiavo Kanadon. Bet ant
giau ir daugiau persekioja
Atgiedojo
sau
amžiną
atsilsį
susipratę darbo žmonės, tai mą pasklydus kunigas pava Kanados rubežiaus likos su
BROOKLYN, N. Y.
laisvos dvasios žmones, o Bulvių pekas — būdavo 12—
imta ir atgal sugrąžinta.
14c.,
dabar
45
—
50c.
Mėsa
Rugsėjo
3
d.
čia
buvo
pa

ir jų vestuvės buvo vienos
Mockaus prakalbos ir kuni ypač socialistus, sakydami, pabrango 2, 3 ir 4c. ant sva šventinimas lenkų naujai iš pavyzdingiausių. Jų ap- rė iš mokyklos keliatą jam Važiuoja antru kartu ir tre
negeistinų mokinių. Kadan
kad buk socialistai platina
gų intrigos.
ro.
statomos
mulkinyčios,
baž

sivedimo
pamatu
yra
meilė
gi ir tų pavarytų mokinių čiu ir vis atgal ją grąžina.
ištvirkimą, pripažįsta "lais
Iki šiam laikui Brooklyno vąją meilę,” civilį "šliubą" Darbininkų alga toli gra nyčia vadinamos. Sukvies ir pilnas sutarimas bendrai kalbos pradėjo skelbt tatai, Galų gale atvažiuoja Philažmonės manė, kad musų ku ir 1.1. Nepatinka mat tiems žu neužtektina, kad galima ta daug įvairių draugijų da kovoti už geresnę ateitį. ką vaikas pasisakė motinai, delphijon tasai kavalierius
nigai yra džentelmonai ir
kad be jų butų žmoniškai gyventi. lyvauti pašventinime. Tarp Šliubas dėlto buvo be jokių tai jinai nuėjus mokyklon dagi rusas. Patyręs apie
jie moka savo tikėjimą gin juodvarniams,
murzinų nagų prikišimo Paprastas darbininkas gau tų dalyvavusiųjų buvo ir prietarų, t. y. sutarties ce pareikalavo aiškesnių žinių, savo susirastą "merginą,”
ti gražiu budu. Bet tai bu žmonės apsiveda ir gražiai na 20—25c. už valandą dar Juozas Prišmonas. Po mal remonija atlikta civiliškame bet nieko nelaimėjus, su liu apskundžia ją už suvilioji
vo didelė klaida. Paprastai, sau gyvena. Dėlto jie ir rė bo. Nežiūrint, kad reikia dų, žinoma reikia, taip sa teisme, sulyg šalies įstaty dininkais nuėjo policijon, mą ir lėšas. Moteris su pa
Romos agentai tik tol ra kia, kad socialistai ardo šei kai mului dirbti, akyvaizdoj kant, padaryt ir dievaičiui mų.
kad padavus skundą. Poli galba savo draugų taipgi pamus, kol jų niekas kišenių mynas.
pragyvenimo brangumo no- Bachusui auką. Taigi kata
Pasidžiaugti jaunavedžių cija tečiaus nieko neveikė, sisamdo advokatą už 30 dol.,
nekliudo.
prisieina likai gėrė katalikiškai. Mi laime buvo sukviesti arti nenorėdama statyti kunigą teismas turėjo įvykti 12 die
Bet truputį kantrybės, o roms-nenoroms
Kaip jau žinoma "Kelei mes tuojaus pamatysim, kas reikalaut pačiam darbinin nėtas Juozas (lietuvis) pas miausi draugai — daugiau prieš žmones kaipo begėdi, ną rugsėjo. Moterėlė te
čiaus pabūgus, kad neprisi
vio” skaitytojams, Brookly- daugiau ardo šeimynas: so kui ilgesnių darbo valandų, L Zarkauską irgi išsikaušė siai socialistai ir teatr. rate melagį ir niekšą.
eit kalėjiman, susitaikė
ne kalbėjo tris kartus kun. cialistai, ar kunigų auklėti kad galima butų kaip-nors pusėtinai. Kad jo moteris lio "Viesulą” nariai, todėl
Socialistų laikraščiui pa eitų
ypač su šeimyna versties.
užsispyrus vadino namo va palinkėjus jaunavedžiams skelbus žinią apie kunigo su rusu užmokėdama 55 do
Mockus.
Jis su savo pra niai.
kalba, matomai, kunigu- Aš žinau dviejų kunigų Darbininkai visgi perma žiuoti, o Juozui, matyt, gaila laimingos kloties jų šeimy niekšišką elgimąsi, vaiko tė lerių ir tuomi visas nevykęs
žiams patuštino kišenius. gyvenimą. Vienas jų buvo žai protauja. Išrinko vėl buvo skirtis su mylimąją ba niškame gyvenime, praleista vas pareikalavo iš kunige romansas užsibaigė: kava
Dabar, kuomet ir vėl Lietu graikų katalikų kunigas Jos kapitalistus į visuomenės čkute, todėl pradėjo giedot liuosas laikas gražiais ir pasiaiškinimo, bet kunigas lierius drožė atgal Kanadon,
vių Apšvietos draugija su P—čius, o antras lenkų Ro gyvenimo tvarkvedžius, kad "amžiną atsilsį.” Belau naudingais pasikalbėjimais. išvadino socialistus mela o moterėlė prisivirė sau ko
savo būvį amžinai laikyt kiant gatvekario ateinant, Apkalbant Lietuvos nuken- giais, šmeižikais. Kad pri- sės, kurią negreit išvalgys.
rengė Mockui prakalbas, mos katalikų tėvelis G.
Romos agentai pašėlo. Su Iš pradžių jie buvo geri taip beviltingame padėjime. Juozas nesiliovė "giedojęs,” tėjimą nuo karės sumanyta rodžius teisybę socialistų or .. Tai..mat’ kas gali atsitikti
pajieskojimų apsivedimui
žinoję, jog įvyks prakalbos: draugai, kaipo kunigai; tan Lietuvių prietaringumas. susiginčijo su savo pačia, parinkt aukų. Susirinkusie gano korespondentas su is
merginų.
sukruto prie darbo, kad jas kiai vienas kito namus at i Lietuvių prietaringumas kad toji jam. draudė giedot, ji svečiai liet. s.-d. partijai parlamentiniu atstovu Jose
Antanas Marcinkevičia.
išardžius. Suprantama, pa lankydavo ir šampano gerai f neleidžia jiems susiprasti ir o tuo tarpu atėjo karas. Juo suaukavo Čia 12 doleriu.
P. Balino ėmėsi už ištyrimo
tįs padaryti to negalėjo, tai išsitraukdavo. Toliaus vis mest šalin tatai, kas jiems zas nelaukdamas karo susto Jaunajai porai linkėtina viso to dalyko. Patirta tei
pasišaukė Į pagalbą policiją. tankiau pradėjo lenkų kuni kenkia ir žemina, ypač su jimo ir kad parodyt savo kuolaimingiausio gyvenimo, sybė, rodos, kad tuomi daly Buenos Aires, Argentina.
Nuėję pas policiją, prikalbė gas lankytis, nes rusinu ku prietarais surišti papročiai "smarkumą," norėjo užsi- o aukavusiems reik tarti kas neužsibaigs. Kun.-moky Rugpiučio 5 d. čionai apsi
jo, kad Mockus žmones prie nigas turėjo neblogą mote nelengvai nusikratomi. Pa- šokt, bet nepataikė, karas nuoširdų ačiū.
tojas turi būt prašalintas iš vedė E. Marcinkevičius su
ištvirkimo veda, kad jis tik rį. O lenkų kunigas jaunas, sibiaurėtiniausiais civilizuo taip smarkiai apsvaigėlį už Tą pačią dieną (17 rūgs.) mokyklos ir patrauktas tei p-le L. Totilaite. Vestuvės
prieš valdžią ir oažr.yčią įsiganęs, kaip buliukas prie tam žmogui papročiais yra gavo, kad nugabentas ! li- vietos knygyno rupesciu sman.
Genis Margas. buvo tikrai katalikiškos.
__
gonbutį
ant
ryt
anksti
pa

kalba. Policijai to tik ir rei gero užlaikymo, tai jam ten tatai, kad kiekvienas svar
Matyt jaunavedžiai norė
Kalbėjo
j Įvyko prakalbos.
kia. Tuoj Įsakė Tautiško tik ir linksma, kur gražioji besnis šeimyniškas atsitiki simirė.
jo
pasirodyt "garbingai,”
DES
MOINES,
IOVVA.
F. J. Bagočius.
Blaivas
parapijonas.
Namo savininkui, p. Ražai lytis matosi!
mas bei šventė paprastai pas
į Pirmas Teisybės Jieškotojų bet išėjo visai atbulai. Kad
Publikos buvo
čiui, kad jis svetainės ne Neilgai trukus tarp šių mus skandinama girtuoklys
sutaupinus pinigų kunigui
tainė ir aukų knygyno nau
vakaras.
CLEVELAND. OHIG.
duotu. Ražutis, bijodamas, dviejų kunigų persitraukė tėje. Be girtuoklystės musų
ir alininkams, paėmė 3 veži
dai suaukavo 17 dol. su cen
Rugsėjo
’
17
d.
š
m.
čionai
kad jam policija neužgintų draugiškumo ryšiai; savo katalikai nepraleis nei krik
mus bažnyčion važiuoti.
"Moterų prakalbos.”
tais.
A. Liutkus.
j įvyko pirmas Teisybės Jieš- Kadangi "pulkas” buvo di
nedėliomis svaigalus parda konfratro žmoną lenkų ku štynų, nei vestuvių, nei šer Rugsėjo 16 ir 17 dd. įvyko
vinėti, svetainę atcakė. Tuo nigas pradėjo karščiau my menų. Nuo tų bjaurių pa Ciev. L. T. D. D. Mirtos cho ENSENADA. ARGENTI ! kotojų surengtas literatiš- delis, tai ant vienos karietos
į kas vakaras.
pročių neatsikratę da ir tie, ro surengtos "moterų pra
pripuolė 9 ypatos. Prisigrū
met rengimo prakalbų ko lėti, kaip jos vyras.
NA.
C. Šilingas laikė prakalbą, dę kaip žydai nuvažiavo, bet
misija paima Palace Hali. Išėjus tam į aikštę kun. kurie, rodos, nuo prietarų kalbos.” Prakalbas sakyti Kunigas išžagino dešimties
I
i paėmęs temą iš "Kristaus iš bažnyčios didesnė pusė
Publika ten susirenka ir P—cius duoda savo moteriai jau šiek-tiek pasiliuosavę.
buvo užkviesta iš Pittsburgo
metų amžiaus vaiką.
, evangelijos," prirūdydamas, pėsti turėjo pareit. Iš šalies
prasideda prakalbos. Bet S50.00 ant kelio ir liepia va Štai, pvzd., 12 d. rugsėjo) Dr. J. T. Baltrušaitienė.
Vietinis
soialistų
organas
i kad tasai krikščioniškasai žiūrintiems buvo gana sma
kur buvęs-nebuvęs, atbėga žiuoti kur ji nori jam iš a- čia apsivedė A. T—nas, ku-| Savo nuoseklioj ir gilioj
Grikštas ir atsistojęs prie kių, nes jau jų šeimyniškas ris jau buvo žinomas kaipo prakalboj daktarė Baltru "La Vangvardia” 26 d. lie Į Dievas. Jėzus, buvo tik pa- gių juokų.
pos paskelbė nepaprastą 1 prastu žmogumi, turėjo brosteičiaus sušunka kad atva gyvenimas
Reikia pridurti, kad abu
suardytas. P— "laisvas” žmogus, remiantis šaitienė aiškiai atvaizdino naujieną, kad parapijinės į lių ir seserų, kuriuos bažny
žiavo policija su detektivais, vičius pasiliko našlys, bet pirmeivišką musų judėjimą. moterų judėjimą, socializmo
du jaunavedžiai nekenčia
apstojo visa namą ir visus rimtai gyvena su savo šei Dažnai būdavo pajuokia mokslą, delko moteris dar šio miesto mokyklos moky čios organizatoriai užslėpė, ypač pirmeiviškų laikraščių,
'>”eštuos. Sunrantama pub myna : 2 sunais ir 3 dukteri I tuos, kurie vesdami eina ku bininkės privalo vienytis su tojas — kunigas išžagino sa kad Jėzui pridavus dievišku- tai ir dėl savo paikumo sta
likoj pasidarė triukšmą'. mis, kurie visi jau nemaži. nigo palaiminimų prašyti ir socialistišku judėjimu, ir t.t.! vo mokinį 10-ties metų am imą, kurio ir patįs krikščio to save ant juoko.
berniuką, bet visgi ne- nį^ per du šimtu metų Jė
Daug pasikėlė ir išėjo, kiti
Iš šalies žiūrėjęs.
Tik labai gaila, kad musu 1 žiaus
I už tai brangiai moka. Jis
Praėjusią
vasarą
P
—
vibuvo
tikru
faktų. Iš La Pin zui nenriduodavo iki ant gapasiliko. Grikštas, nieke-' čienė užvedė bylą Pottsvillės i dabar, rodos, ir merginą ga Clevelando moterįs ir mer
nekviestas, užlipo ant stei teisme, reikalaudama, kad i vęs ne labai karštą katalikę, ginos turbut už pečiaus už tos’ ’La Vangardios” kores- į lo įvairios pasakos nepravė Waterbury. Conn.— Rug
čiaus ir drūčiai pakoliojo buvusis jos vyras duotų už pats nuėjo pas "jegamasti" grūstos snaudžia. Taigi ir oondentas su atstovui Jose rė tiek keisčiausių padavimų
P. Balino atvažiavo į Ense- apie Jėzų iš Nazareto, kad sėjo 18 d. čionai buvo Vyčių
kunigus ir policiją.
laikymą. Bylą • pralaimėjo, to palaiminimo prašyti. Al šių tain labai joms naudingi Įnada dėl ištyrimo šito daly kunigija suprato, jog visa- prakalbos. Apie tų prakal
Paskui Augunas ir pirmi kadangi teismas ją rado kal ne vertas pajuokimo daug prakalbų kiaušyties atėjo
bu turinį neverta nei minėti,
ninkas. paaiškino, kad ir čia ta už pamylėjimą lenku ku skaudesnio, negu kad jo pa vos tik kelios moteris, o mer ko. Jie pirmiausiai kreipėsi tas pasakas galima pavarto tik reik pasakyti, kad turbut
policija verčia savininką I nigo. Antrą bylą užvedė, juokimai būdavo tiems, ku ginų, kurių padėjimas da prie vietinės policijos, nes ti religijos sutvėrimui.
nėra niekur didesnių ne
svetainės, kad neduotų lai- kad jai vaikus teismas pri rie dėl savo tamsumo prie i sunkesnis, negu moterų, tikėjos, kad ten gaus dau Ir iš tos žmonių religijos praustaburniu už mūsiškių
giau žinių, bet deja, vietos
■ kvti prakalbų. Mockus pa skirtų, bet ir tai nieko ne tarų laikosi?
■ kasžin ar atėjo bent viena iš- policija atsisakė pagelbėti, kunigija šiandien daro sau vyčių generolus. Per pra
puikų biznį, žmones laiko
prašė publikos, kad per prie laimėjo, nuo pirmutinio vy Sarmata save susipratu ;girsti, kas reikalinga veikti,
tik
policijos
viršininkas
natamsybėj ir nuolankiame jų‘ kalbas buvo paduota pirmi
vartą nesispirtų ir kvietė, ro nieko negali reikalaut. * siu laikančiam žmogui taip i kad iš to joms pasibaisėtino
ninkui laiškeliais keli klau
I
. veb' iškovoti laisve ir tuo Žinoma, kaipo dvasiškų kompromituotis.
Bažnyti : padėjimo gelbėjus save ir ki-||sakė, kad šita žinia po mies I pasidavime valdžioms, o per: simai, ką, turbut, pastebėjęs
met laikyti prakalbas. Pu asmenų ‘teismas buvo prie nio šliubo ceremonija juk j tas.
1 tą vaikščioja senai, bet jis tai ir vergijoje. To delei pa kalbėtojas p. Kovas kuoveii negali nieko pasakyti, nes vergtųjų žmonių pareiga
blika sutiko ir išsiskirstė.
uždarytų durų, tai visas 'negalėjo garbės suteikti,
Moterims parengtų pra- turis surašytą protokolą sla yra pažinti savo religiją ir kiausiai smuko nuo estra
Apšvietos komisija nuta- ' smulkmenas suardyto- gyve kad dėlto mėtyt sunkiai už- i• kalbu” klausvties
susirinko ptai. kad niekas nežinotų. kuniginio mokymo tikslus. dos, kad nesusidurus su tų
v
ria dar rengti prakalbas.' nimo nebuvo galima sužino ■ dirbtų pinigų krūvą. O ko tik vyrai. Gerai
ir tai, gal- Tuomet jie stengėsi dasiži- i Skaityta dvi prelekcijos: anot jo "piemenų” paduotais
kia
nauda
iš
tos
triukšmin

Rengėjai gauna Novelty te- ti.
klausimais. Matyt, kad tas
i būt kitusyk eidami i prakal- noti plačiau apie tą pasibiau
atrą ant 12 ir 14 rugsėjo. 12 Užsibaigus visiems skan gos "veseilios,” kuri susipra įbas nepaliks namie ir save lėtiną kunigo pasielgimą 1) "Laisva mintis yra pama "dalgių karalius” ir "pieme
rugsėjo prakalbos įvyko. dalams su kun. P—vičium, tusiam žmogui tik gėdos j moterų, o jaunikaičiai sau nuo vietos gyventojų, kas tu vienybės pasaulyj” ir 2) nų" bijosi. Taigi ir užbaig
Žmonių susirinko apie 500. 1916 m. naujų metų naktį ; raudonius išspaudžia ant .apsiskirtų mergelių, kad ir jiems ir pavyko. Toji mo "Darbininkai ir Racionaliz ta šmeižimai nedavus jokio
mas." Šios paskaitos fak
Kunigas Mockus aštriai kri I pasklydo gandas, kad lenkų I veido.
įjos šio bei to pasimokintų, kykla stovi arti bažnyčios tais išrodė kaip žmogus nats paaiškinimo i duotus klausi
Laikas mest tuos blogus įneš šiandien be mokslo ir ži-Į prie La Merced gatvės.
tikavo tikėjimą ir kunigus. I klebonijoj norėta pasmaug
mus.
Davatkos sūnūs.
sau sutvėrė dievus, kaip
papročius
ir pirma tiems, nojimo gyvent kitaip negali-;
Kalbėjo net 4 valandas. Au ti kunigą G. bet užpuoliko
kų surinkta Mockaus bylos nebandė visai jieškoti poli kurie pirmeiviais save mėg- ma, kaip tik atsidavus ver- į Minėtoj mokykloj bu darbo žmogus yra sutverto- Cleveland, Ohio.- Sustrei
vo mokytojum kunigas Fr. jumi pasaulio, kaip jis ken
vedimui $41 su centais. Šios cijos keliu, nors kunigas bu ■ sta vadinti.
gijon ir kitų malonei bei Weilczel (lenkas), kuris pa čia šių dienų draugijinio su kavo čionai gyvulių skerdy
Skaptukas.
, prakalbos pavyko gerai.
prievartai.
vo apdraskytas ir nuplėšus
sirinkęs vieną iš nuolankiau rėdymo nelemtumų pragare klų darbininkai, reikalauda
Bet atėjus ketvergui, 14 kaukę užpuoliką pažinęs.
Kalbėtoja leido publikai sių savo mokinių Jose Ba- ir kaip iš to pragaro jis mi prašalinimo iš darbo
rugsėjo, dar nei 8 vai. nebu Bet tas visas atsitikimas pa SAN FRANCISCO, CAL. statyti klausimus ir į paduo , raiti, kurio tėvai gyveno po (darbo žmones) gal išeiti į juodveidžių ir taip vadina
vo, žiuriu, ant gatvės palei sibaigė ramiu keliu, tik
"Caro pasiuntinio” Yčo
tus puikiai atsakinėjo.
—
oo Espana
t?
nr. 82
gatvės, liepos dieviškąją valstybę ant že mos "Gauty Union" narių,
teatrą stovi jau apie 100 žmonės tarp savęs kalbėjo,
prakalba.
Pertraukose buvo mono- mėnesyje antru kartu dėl mės ir išvesti visa žmoniją taipgi pakėlimo algos. Mat
žmonių. Manau, kad tie jau kad kun. P—vičiaus vaikas Iš San Franciscos ”Kelei Jogų, deklamacijų ir Mirtos užganėdinimo savo žvėrišku
juodveidžiai pradėjo vogti
iš "namų nevalios.”
netelpa į svetainę. Atėjus užnuolė lenkų kunigą už su viui” rašoma:
I choro dainavimų.
darbininku
drapanas ir apjausmų išgvoltojo kūdikį.
Pertraukoje padeklama
nrie svetainės, pasirodo, kad ardymą jų šeimyniško gyve Malonėkite pranešti lietu 1. “-albėtoia taipgi kalbėjo Kaip išpasakojo pats vaikas,
kraustvt
kišenius.
Baltveiduris uždarytos ir stovi sa nimo ir atėmimą iš jų mo viams tautiečiams, kad ’ca- iir aP?e dailę, jos istoriją ir tasai kunigas po pirmo kar- vo p-le Julė Donskiutė "Var džiai dėlto, ir kad kompani
vininkas svetainės? Paklau tinos. Bet tas taip aptyko, ro pasiuntinys” p. Martynas i reiškimą žmonijos gyveni- to prigrasino jam, kad nie- guolių meditaciją."
Kun. Mockaus prieš inkvi ja vis daugiau ir daugiau
sėm. kodėl neatidaro. Pa kad niekas to atsitikimo ai-; Yčas _jau Amerikoj. (Laiš- me.
kam nepasakotų, nes kitaip zitorius bylos vedimui suau- juodveidžių, kaipo pigių
aiškino. jog rengėiai neturi škiai negalėjo sužinot, kas kas atėjo 19 rugsėjo, bet i
Prakalbos turėjo visiems sunkiai jį bausias, vaikas ir kauta $1.50. Aukavusiems darbininkų, samdosi darban,
leidimo, tai policija neduo apdraskė lenkų kunigą.
r-..-;—
pereitą "Keleivio” numerį patikti, nes buvo pamoki tvlėio iki tasai kunigas vėl tariame ačiū.
sustreikavo, pastatę viršmida atidaryti.
Štai* dabar vėl 15 rugsėjo nesuspėjom.)
nančios ir dalykus išalki 19 liepos neatkartojo sa Geistina daugiau tokių nėtus reikalavimus. Pasili
Vėliau.~ paaiškėjo, kad ir "Pottsville Republican” ra- Taipgi praneškite lietu- I nančios.
vo niekšiško pasielgimo. Ku vakarų.
W. L. Mikas. ko dirbti tik juodveidžiai.
šį sykį kunigėliu prakaito' šo, kad su peiliu užpuolė len- viams, kad pinigus čedytų.
Rugsėjo 18 d. susirinkus
Clevelando jaunikaičiai, nigas vaiką pasilikdavo mopridėta ir gal-but pinigų' gų bažnyčios kunigą J. G. nes jis žada lankyti visas lie-. kurie šias prakalbas suren- kykloj po lekcijų, kada visi
burui streikierių gatvėje,
Klaidos atitaisymas.
svetainės savininkui, nes pa P—čius (kun. sūnūs). Poli- tuvių kolonijas...
policija pradėjo vaikyt. Vie
gė. išpildė savo prakilnę kiti mokiniai išeidavo namo
skui pasakė, kad jeigu poli cija jį suėmė už pasikėsini- Pas mus jisai irgi sakė priedermę ir verti pagirimo
"Keleivio” No. 27 tilpusioj ną. kuris pasakė: "aš galiu
....... ~ ir užsirakinęs kambaryje
cija ir pavelys, jis neduos ir mą ant žmogaus gyvasties, prakalbą, tik nebuvo kam Į už darbavimąsi, kad sušau-kankino. Kunigo niekšiš- korespondencijoj iš Quilmes ir čia stovėt," tuojau arešta
viskas.
Kas iš to išeis, pamatysim klausyti. SLA. viršininkai kus kuodaugiausiai į jas mo- kas darbas aikštėn išėjo tik rašoma, jog "buvo paaiškin vo. Tai mat, kokia "laisvė
Žmonėm susirinkę keikia vėliau. Tuo tarpu gi tas ai- taip bėgiojo, kad kitas gal (terų ir merginų. Bet šios ačiū aplinkybėms. Mat vai ta. kad bus renkamos aukos visiems.”
. kunigus ir policiją. Ir rei skiai mums parodo, kaip ka- ir rirgti turės. Norėjo mat pastarosios vertos yra dide- kiščias paprastai nesimoki- nukentėjusiems nuo karės, Darbininkai mažai orga
kia nasakvti, kad ši kartą, talikų kunigas suardė šei- privaryti kuodaugiau žmo- į iio-didelio papeikimo už ven- no, vaiko motinai besiklau- ir to užteko.” Turi būti, nizuoti ir perdaug karčemas
tai ištikruių butų i teatrą myną.
lanko, visai neapsvarsto,
nių, bet nepavyko. Na, bet girną šviesos ir mokslo.
isinėiant
’ "* " vaiko,
”
’ką jis žino, kad tas darbas atlikta.
netilpę. Nuo 3-čios iki 4-tos
J. Ramanauskas, carą Yčas vistiek išgyrė.GirJ. R. G. kaip kovą laimėjus.
J. B.
S. šilkasparnis. ką išmoko, jis paprastai paUž pagarsinimus nei redakcinei administracija neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
lakoti ir jokiems daug žadan*
• ieau» už maža pinigų apgarsiniim,
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sienio. Uk
!
nakčia aš pas jus ateisiu ir
“ Žilinsku ABerikoj
Tamstą
tik
dėl vieno
visi užpulsim svetainę ir
opoldo Melataičio iš Tamuliškių, SLA. KUOPA SURENGĖ
taip padarysim, kaip dabar
šakių parapijos, Suvalkų gub.
JIEMS PRAKALBAS.
. sutariam.
Jo
ten pasiliko malūnas ir šei
MoKytojo
Megnės
pasakojimas.
;
nęs atėmę suplėšė ir numetė į myna.
kurios taip pat jokios
— Jes, Maike, aš labai sukaip jį areštavo, apiplėšė
.išeinamą vietą (klosetą). Utė- žinios- nuo
nebegauna.
Be to jis Misijonieriai padarė prastą
tinku su tavo pienu, tik aš
išv^rp įi Sibirą.
lių. blakių ir kitų bjaurių vaba
ir išvarė
įspūdį ant vietos lietuvių.
bijau policijos.
buvom visą laiką dengte ap- vargšas tik vieną ranką teturi,
Chicagos lietuvių liuteroną, lų
“
negali
nieko
uždarbiauti
ir
ke

— Darysim, kad nieks rie kun. Kazokas prisiuntė mums dengti. Buvo atsitikimų, kad lintą sykių sunkiai sirgo čia Si Jau pereitoj sąvaitėj mes
gavom iš San Franciscos ži
matytų, o aš jums da užfun- laišką, kurį jis gavęs iš Sibiro) mus po dvi dienas ištisai pės- bire būdamas. Jis turi du bro nių,
kad per Japoniją tenai
iėius
varant,
ir
nė
jokių
valgimo
nuo mokytojo Megnės, ir prašo dalykų prie savęs neturint, per liu South Brooklyne. kurie ten
dysiu gerai.
atvažiavęs
”caro pasiunti
— Olrait, Maike. Aš esu paskelbti jį "Keleivyje.” Laiš- į tokias dvi dieni tik vieną sykį permainė savo pavardes, nesivaMeletaičiais, bet "Mueller,” nys” Yčas ir sakęs prakal
gatavas eit kad ir į peklą. : kas prasideda taip:
(tedavė kožnam po 9 kapeikas odina
būtent
vienas yra staliorius ir bą, apie kurią musų kores
Kačug, Juniaus 19. 1916. (valgiui nusipirkti, kartais išeina
Aš tuoj einu prikalbint Ju
vadinasi
Adolph
Mueller. o ant- pondentas gana blogai' atsi
'po 4 ir pusę kapeikos ant die
rą. Peliksų Antaną ir Čalį. ' Gerbiamas Ponas Kunige!
tras
šiaip
darbininkas
liepia.
Per tuos 14 mėnesių mus Mueller. Pradžioje 1914George
Be galo pradžiugau vakar nos.
Jie šiur padės.
metų
(Tamstos laišką apturėjęs, ir la po keliatą dešimts sykių baugi jie gyveno abudu vienoj vietoj;
Šią sąvaitę, jau baigiant
— O socialistai, tėve, ma- ibai dėkavoju Tamstai už greitą no, kad buk mus pakarsią arba
gatvės
ir
num.
jis
neatsimena
ne pripažins dvasios šventos' įsakymą, Mano amžiaus bėgis peršausią, o todėl širdies sus ir nebežino, ar anie broliai dar "Keleivi” į spaudą, atėjo
Praneša
per šiuos du paskutiniu met i paudimas ir nervų intempimas ten pat tebegyvena. Be to jis platesnių žinių.
inkvėptu pranašu.
ma,
kad
su
Yču
atvyko
ir
‘ > indomus ir baisus. per visą laiką buvo taip baisus, turi švogeri—seserį ir jos vyrą
— Nausa. Maike. Jie be-. ’kad
0U\°,būtinai
kad
man
jau
iš
tikro
pasirodė,
žadu vislab Tamstai
— Friedrich Reinert kriaučių — "Dievo tarnas" Žilinskas,
dieviai ir i stebuklus netiki:
-------- ir pranešti,
.' aprašyti
o ant galo buk man jau susimaišė protas. Buffalo mieste, vienok gatvės iš ko reikia suprasti, kad tai
o antra, juk tu ir nebusi Įlietik
Tamstai,1, bet ir spaudos
Novemberio 18 d. 1915 m. pa ir numerio taip pat nežino. Ra
____ _______
kun. Jonas Žilinskas.
dvasios šventos inkvėptas.■,' reikalams. Tečiaus tūlų aplin- sijutau čia. Kačuge išėjęs ant si
galite
surasti
šiuos
jo
gentis,
tik sakysi jiems tai, ką jau kybiu delei tai dar turėsiu ati- laisvės — subadėjęs, nuplyšęs, nes jis iš tikro yra dabar labai Kaip iš vieno, taip ir kito
dėti kitam sykiui, o šį laišką be skalbinių ir be pinigų, taip sunkiame padėjime ir todėl aš korespondento pranešimų
žinai.
v. .
, i štai tiktai tiek: Taikos metui. silpnas, kad beveik negalėj aus
kad "įžengiamosios”
— Ar tu šitaip, teve, kai- 'šiapus vandeniu suirus gi Ju susilaikyti arba pastovėti ant norint pats varge būdamas, jam matyt,
šitų
svečių
prakalbos pas
mažumą paskolinau...*) —
bi? Ar tu supratai, kaip liaus mėn. 1916 m., aš tuojau kojų. Neturėdamas kuo išsimai dar
Aš beveik dėl savęs prašyčiau,
Franciscos lietuvius pa
tu pats save sukritikavai? norėjau toliau pasitraukti nuo tinti arba pavalgyti, ėjau prie kad galėtumėt patalpinti i keliū San
darė
gana prastą Įspūdį.
Juk Račkus taip-pat *akė valstijos sienos, į Rusijos gilu- vietinių Siberijos sodiečių "čal- tą Amerikos lietuvių ir vokiečių Mums
rašoma taip:
■ mą. Mane neatleido kunigas donų,” jieškoti uždarbio. Ilgai laikraščiu mano dabartini ad
katalikams
ta, ką
jis - galėio
Vvmer
’as*)
(VViemer),
neatleido j ieškojau, kol radau. Mokėjo resą. kad ir sekančiu budu:
•
-.i t
.
\ vmeras
’Hn
ieiucį j, nc-andM'*
"Rugsėjo 12 atvažiavo čia
žinoti jau įskalno. Jis pats b^nvėios užveizdai. o net iš pa- man po 30 iki 50 kapeikų ant Naumiesčio mokytojas (kanto iš Lietuvos du misijonieriu:
gal ir vedė paskui katalikus >apijonm tai biTe kas išgirdęs dienos, ir davė man savo ”čal- rius).
Megnis iš Raseinių pa caro tarnas Yčas ir Dievo
griaut katalikų bažnyčią, pasišidijo: "Vilko dar ne ma- doniško” valgio, duona su arba vieto. F.
Kauno
gub.. prašo savo
pažadėjes jiems nupikrt de- tyt. avelės ramiai ganosi, o mu- ta be cukraus ir t. t. Prisiėjo į pažįstamus dabar jam rašyti se tarnas Žilinskas. Juos pa
- -------- girdi jau žada
girę važiuoti malkų kirsti, mėš kančiu adresu: Katschug (Ka- sitiko SLA. 106-tos kuopos
gtinės
ir
alaus,
kad- tik
dra- 1, —
vežti ir t. t. Tik žiema čia czug). Irkutskoj guberniji. Frie nariai. Misijonieriai džiau
kaž-kur
bėgti.
”
Tai
man
labai
sesni butų bažnyčios langus \užgavo
Kaz’kur širdį,’1’ir aš pasiryžau — lų
labai šiurkšti.
Būna šalčiai,
gėsi papuolę i geras rankas
ciaužyt. Juk ir tu apsiėmei 1-2ut-but. o iš vietos nesijudinti, spiegai. kaip kartais iki 40 gra- drich Megne.
— bepartyvines. SLA. na
eit naikint svetainę, kada Tik savo moterį bei vaikus 1 d. dusų. Bėda papuolus čia si: Nors mano gaidavimas butų riai greitu laiku jiems ir
pažadėjau tau gerai užfun- Septemberio 1914 m. išsiunčiau menku aprėdalų. Decem’oerio dar kada nors išleidinėti "Sve
Prėglavą Telšių paviete, mažu mėnesyj radau sau vietą už raš čią,” bet jeigu tai man nebebū prakalbas surengė. Prakal
dyt.
Taip buvo, tėve, ir su įma
toliau nuo sienos. 2 Sep- tininką nekurioje vietinėj įstai tų galima sugrąžinti prenume bose jie pasisakė atvažiavę
— Ei, plauk, palauk, Mai ne Dieve ir panele švenčiau Račkaus "stebuklu.”
(temberio 1914 m. jau bombar- goje. Nuo to laiko jau pradėjo ratos pinigus už pusę meto tiem čionai ne liuosu noru, bet
j ir jis sudegė man gyvenimas atsirasti kiek "Svečio” skaitytojams, kurie vi-į badaujančiu žmonių verksNa, aš 1 dabar
nežinau, įdavo • Naumiestį
ke!
sia padėk, tik vieną šnapse- —
*1_ 1
j•
AV
_ _
vaike,
ką
sakyti.
Aš
neno'dauginus
per
pusę.
Po keliatą lengvesnis, norint vis dar mano siems 1914 metams iš kalno už-1|n>as privertęs juos čionai at— Kas atsitiko?
li
ant
tuščios
dūšios
išsimegyvenimo sąlygos yra neužvy- simokėjo. 1
i y.
riu viervt, kad Račkus butu;dienl-1 ,aš -’au PpsįJ?,tau i v<?kie? aėtinos.
— Stebuklas, vaike.
ciau.
Labiausiai man širdis No. 28 dar išsiuntinėjau, o No.j'^zjuoti 11 pasakyt amen£| čių nelaisvę. As taiklaus tvirtai
— Ir vėl tu, tėve, su tai:
— Ir dėlto pamatei stebu toks prastas žmogus. Juk patriotiškai ir nenorėjau eiti iš skausta užtai, kad jau antri me 29 jau nebegavau užbaigti spau- kiečiams, kad šie čionai liaujis. priguli prie lietuviško savo kvartieros. Vienok vokie tai yra. kaip nuo savo šeimynos sainti ir išsiuntinėti. TKokį
savo stebuklais. Aš tau, tė klą?
’
No. tusi ginčytis dėl partij’ų, o
vaisko ir rodos da smalago- čiu kareiviai pasielgė šiukščiai netoli Skuodo, Telšių paviete. Tamsta gavai paskutini?
ve, pereitą kartą prirodžiau, — Nausa, vaike.
)dėtų visas savo pastangas
)šu manim, ir stumdydami, plė Kauno gubernijoje, nebegaunu
gijos studentu pasirašo.
Į Irkutsko guberniją dabar;
pimui alkanuju. Sako,
kad stebuklų nėra ir buri — Na, tai kaipgi?
jokios
žinelės.
Rašiau
jiems
šydami.
kuone
mušdami
iš
kanvra
atsiųsta
h
evang.
liuteronu
;
_
t
negali. Matyt, tu vėl pasi — Stebuklas štąi kaip at — Taip, tėve, ne tikėk, toiijos mane nutempė prie savo jiems stačiai, rašiau per tarpi kunigų, ir geras skaičius moky-jPa? n?as Lietuvoje
iki ka.es
gėręs sapnavai apie panelę sitiko. Gal iau ir tu gazie- bet žmok, o kad žinoti, sten- j pulkininko. Nuo jų pasiliuosa- ninkavimą visokiu komitetų ir toįu. Kun. Mattissonas***) iš- taipgi buv o partijos, bet kašvenčiausią.
tose apie tai skaitei, kad mu gkis pirma patirt teisybę. įvęs, aš dar tą pačią dieną su - draugysčių Lietuvių. Rusų ir k., bėgo iš Tukumo, nuo vokiečių rei prasidėjus mes parti— Gud bai. Maike, aš vis grįžau į Naumiesčio kantoriją. per Švediją, Daniją. Šveicariją, kariumenės, ir gyvena Pskove, jas panaikinom (kad kleri— Nausa. Bet aš dabai-' sų vyčių glavnokomandušgi
einu i saliuną ir jeigu da- Vokiečių kariuomenei į šalį nu per Ispanijos konsulotą Berlyne, Jo adresas: g. Pskov. Kazanska-1kalarns nebūtu konkurentu!
tau prirodysiu, kad mano iš- čis A. Račkus likosi prana
sisukus, o musų vaiskui sugrį per Centralnoje Biuro o vojengrajįta. Dievas yra ir savo šu, dvasios šventos apšvies žinosiu, kad Račkus griauja žus,
aš žodžiu ir raštu vislab noplennych — Petrograde. Tik
musų šventas bažnyčias, pa pranešiau
stebuklus rodo.
rem centralini komitetą lietas.
vietiniam musų kariu šis paskutinis "biuro” nesenai
— Turbut, tėve, tu kur- — Na. na. ar tik ne iš sti reikalausiu. kad iš vyčių menės pulkininkui. Tečiaus ka atsakė, kad negalėjęs jokių ži
Kačuge dabar yra netoli tuviams šelpti, turėdami ištuojaus jį išmestų.
žin kodėl jis liepė mane areštuo nių gauti apie mano šeimyną, o i 100čialiuteronų,
nors saliune kunigų "Drau klelio, kaip ir tu, tėve?
daugiausia latvių Dradžios tik 65 rublius, O dati. Mane suėmė 21 d. Septem man laiškų jiems nusiųsti taip- ir vokiečių, vienok yra keliatas bar Šis komitetas leidžia jau
gą,” ar kunigų "Darbinin — Šarap, kada aš kalbu
berio 1914 m. Nuo manės ofi- pat negalėjęs. Danijos Raudo
ką” skaitei ar skaitančius apie stebuklą!
Šis komiteieriai atėmė buvusius mano ki- nojo Kryžiaus Draugija, Kopen- ir lietuviu, įgaunių ir suomių 'G-ta milijoną.
girdėjai, kad vėl nesąmones — Gerai, kalbėk toliaus,
šeniuje pinigus 420 rublių, si hagene 2 sykiu pasiuntė užklau (finų). Ev. liuter bažnyčios =tas, sako* rupįnasį, kad lienėra arčiau, kaip tik Irkutske,!. • -nio
pradedi pliaukšti.
dabro laikrodėlį, aukso apsivedi- simą apie mano šeimyną į Ber 240
kaip ta šventa dvasia ji ap
viorstu nuo Kaėugo. Su pa.|!?'?a> neissiblaskjtų po P?a_mo (vinčiavimos) žiedą, ir dar I lyną. ale atsakymo dar negavo. garba ir širdingu sveikinimu (Ciają Rusiją, todėl įsteigė
— Nausa. Bet stebuklas švietė.
daug
smulkių bei brangių I| Gal-but Tamsta žinotum, kokį
yra.
— Ogi šitaip. Jis subatoj,
Kad socialistai savo judė daiktu,kitu
ir dokumentų, o mane — nors būdą, kaip butų galima iš baigiu, laukdamas Tamstos prie-, 154 mokyklas, kur mokinaF. Megne.'ma lietuviu kalbos ir viso— 0 gal tu tą stebuklu va 9 septemberio, Kevanej lai jimu kaskart daugiau ir trijų kareivių lydimą — nusiun tirti apie mano šeimyną: Tė teliško atsakymo.
--------jkiu amatų, kad po karės su
dini, kad kunigų "Darbinin kė prakalbą ir pasakė dva daugiau priparodo savo tė į Rygą, putam į Dauguvos vas Martynas Menge pasiliko 83
metų,
motina
77
m.,
brolis
Chritvirtovę,
*
iš
ten
atgal
į
Rygą,
kas” apdovanojo kunigą sios šventos inkvėptas, kad priešams augančią savo ga
Amerikos lietuvių evangelikų- grįžę lietuviai galėtų padėti
stcphoras
52
m.,
mano
žmona.
kur
mane
patalpino
į
didyjį
gu

atstatyti sugriautą Lietu
Tamošių ir daugeli katali i”Šią naktį cicilistai nemie lybę, tatai mato pasaulis.
liuteronų atydai.
bernijos kalėjimą.
Iš Rygos Natalija 36 m., ir 5 vaikai: Ra
vą. Y’čas dar pridūrė: ’Užkiškų panelių šeimynomis? gos. nes darys bombas, ka Taigi skaitosi su mumis. mane
nugabeno į Dvinską. į Pa inelis (gimnazistas) 14 m. MinČia
paduotasis
laiškas
atėjo
— Nausa. Aš pats, vaike, dangi jisai rytoj cicilistams Skaityties turi, nes esame nevėžį, į Vilkmergę. Iš ten na 12 m.. Anna 10 m„ Silly 8 m., pas mane rugpiučio (Augusto) imant Lietuvą, daug išbėgo
apie tas šeimynas skaičiau, duos da daugiau." Ir ką tu augančia spėka, kurios au mane grąžino į Panevėžį, kur ir Povilas (Paul) 4 metų. Jie 31 d. Kasėjas yra buvęs ilgą ir inteligentijos. Kunigų ir
ale tai per misteiką taip pa manai ?
gimą suturėti nėra priemo mane kalėjime išlaikė 6 mėne- visi pasiliko Lietuvoje, Kauno laiką lietuvių evangelikų-liute- daktarų mažai teliko.’
sius. Paskui 15 d. Aprilio 1915 gubernijoje, Telšių paviete. Mo- ronų mokytoju (kantorinis),
(Kantormisj, j "Y’čas sumušė pats save,
garsino. Bet aš tau, Maike, — Nieko kito, kaip tik tą, nių.
mane vėl išgabeno i Dvinską sėdžiaus valsčiuje. Prėlgavos pirmiau lietuviškoje^ parapijoje'Čia tik sakė, kad partij’ų ir
prirodysiu visai kitokį ste kad pas tą žmogų galvoj ne Štai 12-me ir 20-me kong- m.
(antrą syk), o iš ten į Drisą. Vi sodžiuje, netoli Skuodo. Pagal
paskui Naumiestyje. |sr0Yįv jjs vįsaį nežiūri. O
buklą, negu tas, kad kuni viskas -buvo tvarkoj.
resionaliniuose New Yorko tebsko gubernijom kur mane iš ser.ają tvarką jų adresas štai Batakuose,
Kauno gub. Jis leido ir redaga.sį
r.raneša kad iie
gai gali turėt šeimynas.
— Aha! Jau tu, Maike, apskričiuose nuo Socialistų laikė 3 mėnesius kalėjime. 8 d. koks būdavo: Počt st. škudy, vn
liuteronu laikrašti UP^lSUhęs planeta, kc.U Jie
vo savaitini liuteronų
— Taigi pradėk, nes mane negali išaiškint šito atsiti Partijis kandidatais i kong- Augusto 1915 m. mane sugrą Kov. g.. Christophoru Martino- "Svečią,” kuris ir tarp Ameri rūpinasi, idant visur outų
tik erzini savo nesąmonė kimo. nes tai buvo dvasios resmanus tapo pastatyti žino vėl Į Dvinską (trečią sykį), viču Megne iii Natalii Fridricho- kos lietuvių liuteronų buvo pra užtektinai dvasiškuos tarpe
iš ten i Smolenską, Maskvą, viče Megne, Okoiica Przialgovo. siplatinęs. Kadangi ’ jis yra pabėgėlių, nes daug žmonių
mis.
šventos apsijovinimas.
drgg. Morris HiUouitt ir M. oSamarą.
Čeliabinską, Krasno Pagal naująją tvarką misliju, daugeliui Amerikos lietuvių
— Palauk, Maike, aš tau — Niekus, tėve, šneki.
London. Pagarsėjusi ša jarską ir Irkutską, kur čielą mė kad bene jie dabar gauna laiš evangelikų-liuteronų labai gerai išmiršta be paskutinio ’nepasakysiu ir sukirsiu, kad — Ne niekus, vaike. Štai lies politikos kontroliavimu nesį perbuvau kalėjime ir pra kus per Klaipėdą, Kretingą ir pažįstamas, tai pagal jo norą, tepimo.’ Kas gi čia. jeigu
(Memel-Krettingen paskelbiu jo laišką Amerikos lie ne klerikalizmas? Juk Yari. Sergantį mane su Salantus
tu nei žiopt negalėsi pasa taip ir buvo, kaip Račkus organizacija
"Tammany” dėjau sirgti
und
Salaten).
O gal būti, kad tuvių laikraščiuose. Lietuviai čas ne katalikas, jąm tokie
kitais
areštuotais
pėsčią
išvarė
kyt. Tik gal turi nikelį, ba dvasios inkvėptas pasakė. buvo pastačiusi minėtuose
ir niekas iš jų nebeliko gyvas— evang.-liuteronai, kurie viršui dalykai nerupi, bet jis jais
7
d.
Novemberio
1915
m.
iš
Ir

matai, kad aš tave pamačiau Nakčia iš subatos in nedėlią distriktuose i kandidatus sa kutsko į Ojoką 35 viorstus. Kad Jie turėjo ten nemažą ūkę — 74
laišką skaitys, tegul at rūpinasi, vadinasi, jis patai
einant, tai turėjau smarkiai cicilistai pridarė bombų ir vuosius politikierius. Bet bevaliojau 18 viorstų sirgdamas dešimtinių žemės ir taikos metu paduotą
simena, kiekvienas, pagal savo
vytis, tai man labai gerklė apie antrą valandą nakčia štai po tūlo laiko patsatytus suvaikščiojęs neoevaliojau pės gyveno labai turtingai. Mano išgalę, nors kelis dolerius pasių kauja katalikų kunigijai.
išdžiuvo. O gal ir tu nors bombomis išmušė švento kandidatus atšaukia, o jų čias toliau eiti, tad ginkluotieji I knygų spaustuvė, redakcija, bi sti aniems musų tautos ir tikė Paskui pasakė, kad iš Rusi
sykį su manim, kaipo geras Antano katalikų lietuvių vieton pastato "populiariš- kareiviai (kurie mus greitu žin blioteka, ir vislab, kas prie tur jimo draugams. To reikalauja jos jie nusiuntę į užimtą
namų išlaikymo priklauso, patsai musų tikėjimas. Nes
sūnūs, užeitum pas Saimaną bažnyčios langus. Ar čia ne kus,” kad nedavus šansų so gsniu varė) mane pradėjo kapo tingo
pasiliko Naumiestyje, kur nea apaštalas Povilas sako krikščio Lietuvą S200.000 Smetonos
ti
su
kardu,
o
ant
galo
skaudžiai
i vardu, o paskutiniu sykiu jie
į saliuną?
stebuklas, koki Dievas paro cialistams laimėti.
sumušę užvertė ant rogių, ir bejoju, kad tas viskas ten žuvo. niams: "To-gi dėl kolei dar lai
— Ne. Tu. tėve, žinai, dė, per lupas savo pasiunti Tai yra pirmas tos rųšies nuvežė į Ojoką, o iš ten per ke- Pradžioje paminėtus savo pi ko turime, tai gerą darykime siuntę vieną vyskupą Kau
_................kampa lioliką sibiriškų sodžiaus kalėj i- nigus, 420 rublių, laikrodį, žie visiems, bet ypačiai vienos vie- nan ir tam vyskupui įdavę
kad aš negeriu. Jeigu tu nio Antano Račkaus, per Amerikos politinių
’Fl istorijoje atsitikimas, nru mane nugabeno į \ ercho- dą ir kitus daiktus, kuriuos iš ros su mumis esantiems.” (Gal. 25.000 rublių.
riu būt tau geras, tai maty sergėjęs katalikus nuo anar- nijų
"J__ t
t x
lenska 2<6 viorstus i rytu-siau- manęs atėmė — dar atgal nega 6, 10). Todėl visi, kas galite,
damas, kad tu de! nežinoji chistų-cicilistų bombų ?
kapitalistų po- rę nu‘o Irkutsko). Vercholens- vau. Skundus padaviau Kauno tuojau suteikite pašalpą aniems "Sulyg Yčo, amerikiečiai
mo imi nuodus burnon, pri — Na. tėve, dabar jau su .ltlkos^ partija kuone paskuisprauninkas mane paskyrė ir Irkutsko gubernatoriams, Ir vargstantiems tolimoje Sibiri- turėtų siųsti Lietuvon netik
valau persergėt, ‘kad išgel- pratau, kas ta tavoji "šven tinėj dienoj keičia savo kan gyventi Kačiugo sodžiuje, po kutsko
general-gubernatoriui, joje. Jeigu kas dar norėtų ką pinigų, bet pasistengti ir
ta
dvasia,
”
kuri
pasakė
Rabėjus tau gyvastį, Ar ne
didatus. Tas atsitikimas atviru policijos uždabojimu, kol V. Dūmai, Polic. Departamentui klausti tame dalyke, lai rašo dvasišką stabą’ nusiųsti.
čkui, kas bus padaryta kata priparodo, kaip šalies politi tik visoje šalyje nepasibaigs ka Petrograde, žandarmerijos vir I sekančiu adresu:
Pasakė taipgi, kad Kauno
taip, tėve?
rės
metas
(vojennoje
položenišininkams,
Prokurorui
ir
dar
tū

likų
bažnyčiai.
Ir
leisk
man
seminarijai
labai reikia pi
Rev. John J. D. Razokas.
— Šiur, Maike. Taip ir
kos partijos pradeda drebėti je). Teismo nemačiau, ir man liems kitiems vaidininkams bei
nigų.
Dievas prisakė: šenavok atsakyti, tik išmintingai mi- prieš socialistų augančiają niekur niekas nenuskaitė kuom augštesnėms įstaigoms, vienok
71.3 W. 17th PI.,
slyk ir suprask.
"Vienas vietos lietuvis bu
savo tėvą.
spėką. Iš kitos pusės faktas aš nusikaltęs. Kalėjime išbu iki šiol dar nesulaukiau jokio
Chicago, III.
—
Olrait,
vaike,
bet
tu
jau
vo
padaręs sumanymą, kad
priparodo, kaip valdančioji vau pilnus 14 mėnesių, ir per tą atsakymo.— Labai geistina iš- Arba kunigui E. Kories,
— Taigi neduosiu tau, tė
laiką
perėjau
per
50
su
viršum
ve, penktuko, kad nepirk- visviena su savo cicilistais klesa augštai stato socialis- kalėjimo kambarių. Po keliatą • tirti adresus mano pažįstamą 8 Curtis st., Naugatuck, Conn. pagerbti tų ’svečių’ prakal
Amerikoje, kurių yra nemažai iš I■
bas parenkant kiek nors au
tiškus kandidatus, kad net sykių mane įmaišė į vagių, gal I(buvusių
tum sau nuodų, kokiais yra čia neišsisuksi.
mano mokinių — parakų nukentėjusiems nuo ka
— Klausyk, tėve. Pada jau suabejoja apie savo do važudžių’ ir kitų baisių-baisiau- jpijonų, kaip vokiečių, taip ir
alkoholis.
*)
Jeigu
kas
žino
minėtųjų
rės, nors jis manė, surink
rykim
ir
mudu
stebuklą!
lerio galybę, jieško "popu- sių piktadarių kompaniją, nuo i lietuvių, o be to dar tūli latviai.
— Vaike, aš noriu snapso,
Muellerių
arba
jų
giminių
adretus
pinigus paskui prisiųsti
— Na jau ne, vaike. Ta liariškų" kandidatų, kad tik kurių neišpasakytai daug nu (Man geriausia pašalpa butų, jei įsus. teiksis man tuojau pranešo ne kokoliaus.
kentėjau,
ir
kurie
nuo
manės
buvusių prietelių
' ti šiuo antrašu: Kun. J. J. Ra- Lietuvos Šelpimo Fondui,
— Alkoholis yra visuose vęs dvasia šventa neapšvies, kaip-nors atitraukus rinki atėmė mano drabužius, skalbi kas
. . iš . mano
.
•
atei^tų
kurs
man
iki
karei
pa713 w 17th pi
chi. tečiaus niekas nė cento ne
kus nuo socialistų kandida nius ir valgymo dalykus. Ma sibaigiant paskolintų kokią kart-’ zok
svaiginančiuose gėlimuose. ba tu bedievis.
aukavo.
Žmogus pasigėręs užmuša — Na, tik susitarkim, tė tų.
nydami. kad bene ir aptaisyme ir nedidelę pinigų sumą. Kaip c g ’
"Misionieriai apsistojo
..
**) "Svečias” buvo lietuvių
savo protą ir proto netekęs, ve. Tu eik ir prikalbink sa- Tąjį neužginčijamąx faktą (viršeliuose)
* mano maldakny- ■ ir kuo nepasibaigtų karė, aš vipuikiausiame
šio miesto vie
bus įklijuoti — užkavoti pi- saip po tam dar galėčiau tokius evangelikų-liuteronų _ laikraštis,
paskui gali dar savo namus liune keliatą girtų vyrų, kad ;au pastebi ir pačios kapitanigai,
jie
tokias
knygas
nuo
ma
pinigus
atiduoti,
nes
negalės
kurį
iki
pat
dabartinės
karės
iššbutyje — Hotel Palace, už
tokias knygas nuo mauždegti. Geiiau, tėve, pa reikia užpult socialistų sve Iistiškos politikos partijos. nigak
pražuti nors mums saviškai pri- leido ir redagavo mokytojas p. kurį Centralinis Komitetas,
pasakok man apie tą savo tainę ir vicus langus sudau
Kun. Wiemer yra Taura klausanti žemė, pasilikusioj i Megnė. Kun. J.J.D.R.
žinoma, užmokės iš surinktų
naują stebuklą, kurį pirma žyt, o aš nueisiu Į jų mitin Kapitalizmas yra motina gės*)lietuvių
evangeliku-liutero- Prėlgavoje. Kauno gubernijoje. I ***) Mattissonas buvo ilgą aukų, Vieni pas mus miršta
taip norėjai man pasakyt. gą ir pasakysiu, kad nakčia visu piktadarvsčiu; jinai sa- nų parapijos kunigu. Prie
jo Be manęs čia vargsta dar dau- laiką lietuviu liuteronų kunigu
F
badu, kiti salonuose valgo
— Aš tau, vaike, sakau, katalikai padarys užpuoli vo krūtimis jiem VISU^ sve- priklauso ir liuteronų Lilija Nau- giau žmonių iš Lietuvos, ir a- Tauragėje, Kauno gub.
P. Adams.”
Kun. J.J.D.R. pietus.
Kun. J.J.D.R. ’belnai
"
’ ” iš
” ano nepalaiminto pakad negėriau, taip man po- mą ant jų salės. Po mitingo timo triūso vaisių grobikus, miestyje.

Atsišaukimas i Am. liuteronus.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

t

J^nu“ ,ų ne'hed-)' v?

Kapitalistų partija, pabūgus
socialistų, maino kandidatus
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KELEIVIS

1$ AMERIKOS.

Aš Marė Rupšienė pajieškau savo
imtas. Mato jie
darbininkų
i i
x-i i
jono nupsio,
I vyro Jono
Rupšio, jis mane apieia?
apleido
SUSipr3timO galybę, tik dar- 25 spalio, 1914 m. su mažais kūdikiais
bininkai da vis kol-kas savo dideliame^varge.. Jis paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Kvėdainių pa
rap., Alkupiu sodos. Šviesiai gelto
AMERIKOS KAPITALIS galybės nemato.
ni plaukai, akys šviesiai rudos, palei

TAI RENGIASI ATBUDAVOTI ŠIAURINĘ
PRANCŪZIJĄ.

RHODE ISLAND VALSTI
JOS SOCIALISTAI NO
MINAVO KANDIDA
Amerikos kapitalistai jau
TĄ JGUBERNATO
padarė planus, kaip adbudaRIUS.

v

voti karės sunaikintą šiau
rinę Francuzijos dalį.
Rugsėjo 1 d. iš Amerikos
išvažiavo komisija, suside
danti iš 7 ekspertų, kurie ap
žiūrėję išgriautus Somos
upės apielinkėse kaimus, sa
ko, paduosianti savo planus,
kaip i 24 valandas tuos kai
mus atstačius. Į vietą senų
franeuziškų mūrinių triobų,
kurias kanuolių šūviai nu
šlavė, busią pastatyti ameri
koniško styliaus lengvi me
diniai nameliai. Sulyg pla
no — Amerika duos medį
trioboms statyti, o Francu
zijai ir Anglijai darbinin
kus.
Be to padaryta sutartis,
kad Amerika pristatys me
džio kulbelių gatvėms grįsti.
Francuzija ir Anglija negaudamos medžio iš Lietu
vos ir Rusijos, padarė dide
lius užsakymus Amerikoj.
MISS HELEN KELLER
LAIKĖ PRAKALBĄ.

Rugsėjo 24 d. East Bosto
ne Manerick bažnyčioj lai
kė prakalbą p-lė Helen Keller, garsi neregė ir negirdžianti socialiste. Jinai sa
ko: ”pasaulis aplink mus
griuvėsiuose. Dalykai, ku
rių mes tikėjomės vakar,
šiandien sudrebinti ir griū
va. Visur aplink betvarkė,
suirutė, susikrimtimas, ver
ksmas; karė užgulė tautas,
streikai purto industriją,
moterų judėjimas ardo nuoamžinę draugijinio gyveni
mo tvarką.’’ Visa tai kalbė
tojos nuomone yra apsireiš
kimu, kad senas pasaulis
griūva ir ant jo griuvėsių
naujas gyvenimas, nauja
tvarka turės įvykti, Jos
nuomone Europos karė nai
kina monarkus, kad jų vie
ton pastatyti žmonių val
džią. Industrijinė darbo su
kapitalu karė naikina kapi
talo viešpatavimą, kad jo
vieton pastačius visuomenės
bendrąjį valdymąsi.

kaktą nosis perkirsta, apie 5 pėdų, 8
colių augščio. įsigėręs mėgsta dai
nuot ir trankytis, bando kalbėt lenki
škai ir ruskai. bet nemoka, angliškai
kalba vidutiniškai. Aš Marė Rupšie
nė, po tėvais Vaicikuniutė Krokialau
kio miestelio, Mariampolės pav., Su
valkų gub. Kas apie jį žino malonė
kit pranešti arba lai pats atsišaukia.
Marijona Rupšienė,
(39)
BOK 47,
Maiden, W. Va.
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Binčijavičiaus, Kauno gub.. Vilkijos mo
stelio. Kas jį žino ar jis pat, mel
džiu atsišaukti.
Andrius Sviderskis,
2327 Russelle st.,
Detroit, Mich.

Providence, K. I. 23 rug
sėjo John H. Holloway, so
cialistas, gyvenantis Long
Meadow, R. I., likosi nomi
nuotas kandidatu i valstijos
gubernatorius. Nominavo
Soc. Partijos valstijinės or
apsivedimui merginos,
ganizacijos konvencija, ku nuoPajieškau
20 iki 30 metų, aš esu 29 metų,
ri 23 rugsėjo Įvyko Provi mylinčios švarų ir dorą poroje sugy
venimą, malonėkit atsišaukti ir mel
dence.
džiu su pirmu laišku prisiųst fotogra
Gubern. padėjėju nomi fiją. Atsakysiu plačiau laišku.
(39)
nuota drg. Sam Fassey iš 217 E. 26 st.,M. Arnis, Tacoma, Wash.
Johnston, valstijos sekreto
rium — Helen Daugherty, Pajieškau savo vyro Prano Milišupaveikslą čia matote. Prasišalino
iždininku — Neis P. New- no,
12 - palikdamas mane su kuRugsėjo
burg, valstijiniu prokuroru
(attorney general) P. Le
Compte/ Į Suv. Valstijų se
natorius nominuota drg.
.F Hirsh iš Crauston, R.I.

AUKOS
LIETUVOS ŠELPIMUI
TACOMA. WASH.
Rugsėjo 4 d. D. L. K. V ytauto
draugija surengė balių nukentėjusią
nuo karės naudai. Tam pačiam tik
slui da surinkta $6.65. Aukavo:
A. Paltarokas, A. Skirius po $1.00;
K. Gabriunas, K. Paunksnis, S. Kra
sauskaitė, O. Skujienė, A. Atkočaitis ir J. Remedis — po 50c.; RudoL,
J. Mitchell, M. Weder — po 25c.
Smulkiu aukų 65c. Viso $6.65.
Komitetas G.

dikiais nors gyvenom geriausiame su
tikime. Jis paeina Bajoriškių vien
sėdijos, Pabiržės parap., Kauno gub.,
Kas apie jį žino maonėkit pranešti už
ką stengsiuos atsilygint.
Salomėja Milušiunienė,
342 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

>

Pajieškau Antano Veriko. Kauno
gub, Ukmergės pav, Kavarcko par,
Daužinčių kaimo, Amerikoje gyvena
jau trįs metai. Meldžiu atsišaukti.
Elena Vasdytė (Gajienė),
1621 Wood st,
Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo vyro, Mikolo Rut
PARSIDUODA Groserstoris su gy-.19 LFKCTTU ANGT
kausko. Jis mane apleido Liepos mė yenimu
■nimu užpakalyje; biznis eina gerai IV AINULiIoKVo
nesyje, šių metų., išvažiavo ir dingo ir galima padaryt gerą gyvenimą.
KALBOS.
nežinia kur. paeina iš Suvalkų gub., Kreipkitės šiuo auresu:
(39)
Į
Lengvai
ir
parankiai sutaikytos,
I
Degučių sodos., 5 pėdų ir 6 colių aug 128 C str.,
So. Boston, Mass.
i kurias išmokus turėsit* gerą pradžią
ščio. Juodų plaukų, 27 metai kaip
vedę, paliko 6 vaikus. Jis pats ar i PARSIDUODA Duonos Keptuvė tii; išmokt KALBĖT Ir RAŠYT ANGLIŠ
(38) už 550 dol. Biznis išdirbtas per de KAI. Jeigu netikit tam išradimui,
Antanas Rudzinskas, Kauno gub., kas jį žino, meldžiu pranešti.
Mrs.
Marijona
Rutkauskienė,
šimts metų. J dieną išeina suvirš 600 i perskaitykit pirmą lekciją ir persiŠiauių pav., Raudėnų sodos, tegul at
BOX
301.
Auburn,
III.
duonų. Duona iš sios keptuvės inia I tikrinsit ar teisybė. Prisiųskit 5c.
sišaukia arba kas jį žino malones pra
(41)
18 krautuvių ir išvažiojama po sta štampą, tuojaus gausit probą.
nešti, r.es turiu svarbų reikalą.
MONTELLO
CORRESPONDENCE
bas.
Sykiu
parsiduoda
vežimas
ir
Aleksas Stulpin,
Pajieškau pusbrolių Jurgio Kamin
SCHOOL,
. (39>
BOX 29, Ice Co.
Hudson, Mass. sko, Beržinių kaimo, Plutiškių parap, arklys.
A.
ČEBATORIUS,
MONTELLO, MASS.
ir Pijušo Baltrušaičio, Gulioniskių
17 Tyler st.,
So. Lavvrence, Mass.
kaimo.
Rudos
parap,
Mariampolės
Pajieškau Zuzanos Ratkevičiūtės;
pirmiaus gyveno Newark, N. J., dir !pav, Suvalkų gub. Kas apie juos žino
PARSIDUODA STORAS,
(40)
bo kaipo namų patarnautoja. Turiu malonėkit pranešti.
kuriame vedamas biznis nuo 5c. iki
Liudvika
Siliauskienė,
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti.
5 Adams st,
Holyoke, Mass. $1.00. Biznis eina gerai, vieta apgy
REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi
—
D. Bernotavičius,
venta lietuviais ir lenkais; priežastis
? Jei ne, mokykis siut čeveryTariffville, Conn.
BOX 237,
pardavimo —.prasišalino moteris. ii gerai
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Ste- Platesnių žinių klauskite.
(39) kus. Mes išmokiname vyrus ir mo
I tėviškės amato per vieną iki šešių
Pajieškau pusbrolio Petro Diados, puno, Suvalkų gub., Naumiesčio pa
PRANCIŠKUS GERULSKIS
i sąvaičių laiko. Sekančias darbo rųšia
rap.,
i-autskaimių
kaimo,
trįs
metai
Kupiškio
parap,
KišėKauno gub,
40 Markei st.,
Brighton, Mass. 'išmokiname
už sekančią užmokestį;
kaip Amerikoj, Meldžiu atsišaukt,
nų sodos. Turiu svarbų reikalą.
’Tnition Cutting” už $25.00; ”Uparba kas jį žino pranešti.
Antanas Janušis,
GROSERNĖ
j per Stitching” už $5.00, $10.00 ir
Ona Zaganavičiutė,
Sta. D. BOK 94,
Montreal, Canada.
113 Porter st.,
Waterbury, Conn.
Kuri per 12 metų buvo vienose ran $15.00; "Vamping Course” už $25.00;
kose, dabar parsiduoda dėl priežas i ”McKay stitching” už $35.00; ”Hand
Krisas Karolenas, Vilniaus gub.,
ties,
kad savininkas nepajiegia val l lasting and Pulling” už $15.00;
Pajieškau
Jono
Gerulio,
Suvalkų
Trakų pav., Nedengės vol., Pamenu
dyt.
Kiekvienas gali apie tai persi ”Edge Trimming” už $25.00; ”Edgo
gub.,
Naumiesčio
pav.,
Ziplių
gminos,
sodos, 25 m. kaip Amerikoj, ir Jonas
(38)
tikrinu
Apie šąlygas, išskyrus pa- Setting” už $20,00.
Maconis, Makareškių sodos lai atsi Sprutiškės kaimo. Turiu svarbų rei
(Rašykit angliškai.)
nedčlį
ir
utarninką,
klauskite
bile
kalą
iš
Lietuvos.
šaukia arba kas žino juos, malonėkit
(38)
Lynu Shoemaking School,
Antanas Gerulis,
(39) dieną po šiuo adresu:
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.
1702 \Vashington st.,
Lynn, Mass.
M. MADEYSKI,
699 River st.
Saginasv, Mich.
Uršulė Kasolinaitė,
1
Glover
Court,
So.
Boston,
Mass.
47 Concord avė.,
Norvvood, Mass.
Lynn, Mass., rugsėjo 6, 1916.
Prie Andrew Sųuare.
Pajieškau Martyno ir Juozo PauŠiuomi liudiju, kad aš lankiau LynPajieškau J. K. E. Veiverių, Kra gonukų ir Stanislovo Savicko. Suval
no čeverykų mokyklą, 702 VVashingDIDELIS BARGANAS.
žiškių kaimo, pirma gyveno Philadel- kų gub., Kalvarijos pav., Alytaus
ton
st., Lynn, Mass., per 14 dienų ir
valse.,
Miklusėnų
kaimo.
Meldžiu
at
150 akrų derlingos žemės, Stuba, mokinausi
phijoj ir O. Slumbiutės-čukauskienės,
dirbti ant McKay siuva
Banė ir kitos triobos, netoli nuo di
gyveno Luzerne, Pa, Seiemos-Budos sišaukti šiuo adresu;
mašinos. Tuomet man buvo duo
Aleksas Yonavičia,
delio miesto — parsiduoda už $3,500. mos
kaimo, Suvalkų gub, Mariampalės pa
ta vieta pas čeverykų fabrikantą Be474 24th st,
Detroit, Mich.
60 akrų žemės, dalis dirbamos, di verly,
vieto. Meldžiu atsišaukti.
Mass., ir aš dirbtu. Aš galiu
delė banė ir vištininkai dėl 1,000 viš
P. Kaminskas.
teisingai rekomenduoti šitą mokyklą
Pajieškau puseserės Uršulės Ba tų — parsiduoda tik už $1,500.
BOX 7,
Winfield, III.
rauskaitės, Kauno gub., Vilkmergės
115 akrų žemės, didelė dalis dirba visiems, kas tik nori gerai išmokti
D. Benkus,
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Si- pav., Višintų parap., Maldeikių sodos. mos, likusioji — ganyklos ir miškai, 6amato.
Swan
st.,
Haverhill,
Mass.
banė, stuba ir kitos triobos, visai da
iusos, Dvarčių sodos, Šiaulėnų parap., Meldžiu atsišaukti.
naujos — parsiduoda už $2,600.
Vladislovas Kelly
Kauno gub. Jį žinančių meldžiu pra
P. O. BOK 1071,
Raymond, Wash.
Naudokitės proga ir platesnių žinių
nešti, nes turiu svarbų reikalą.
Aš sakau
Klemencas Čepaitis,
kreipkitės šiuo adresu:
A. ŽVINGILAS,
1107 Brandyvvine st, Philadelphia, Pa.
nebūkite
26 Broadway,
So. Boston. Mass.
APSIVEDIMAI.
Pajieškau brolio Juozapo Česinsko,
panašus
Kauno gub., Vilkmergks pav., KovarsCIGARETV KUPONAI
Pajieškau
apsivedimui
amerikietėsį šitą!
ko miestelio. Jeigu kas apie jį žino
Išmainomi ant vertingų dovanų.
meldžiu pranešti arba lai pats atsi lie|uvaitės nuo 19 iki 27 metų am
Mes
turime
sandėlyje
virš
700
skir

žiaus.' Platesnių žinių kreipkitės per
šaukia, nes yra svarbus reikalas.
tingų daiktų ir priimame visokius
laišką prisiunčiant savo paveikslą.
Jullijona Kuzmickienė,
W. Šamas,
(38) kuponus. Atsilankykit ir pamatykite
8436 Vincennes avė., Chicago, III.
BOX 110,
Brookville, Mass. musų daiktus. Neimkite patįs siulomų premijų, mes esame vietos agenPetras Jurevičius Gudelių sodžiaus,
Pajieškau apsivedimui merginos, tais visų didžiųjų kompanijų.
(?)
Pandėlio parap., Kauno gub., pirm 6
BERNSTEIN & SON,
metų gyveno Atholl, Mass. Meldžiu nuo 22 iki 28 metų, aš esu 30 metų,
turiu gerą darbą. Merginos mylin 40 Beach st.,
Boston, Mass.
atsišaukti.
Vaikinai, moteris
čios dorą gyvenimą malonėkit atsi
Marcijona Landzeviėienė,
ir merginos!
54 Carbon st.,
Atholl, Mass. šaukti ir prisiųst kartu savo fotogra
fiją.
Išbaidykite m
P. Babyn,
Antanas Vasiliauskas, Katronių kai
REIKALINGI RANKOMIS MEZGĖ toaletines preparaci
83
Kendal
st.,
Detroit,
Mich.
mo, Raguos valsčiaus, Kauno gub,
JAI ir K AROLIUKU’ VARSTYjas. Geriausi daiktai
lai atsišaukia, nes turiu svarbaus I
TOJAI.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
dėl
panaikinimo saupranešti, aibe kas jį žino malonėkit
Atsišaukit pas.
(?) lerudžių spuogų ir vi
darbininkės, laisvų pažiūrų, mylinčios
pranešti.
MISS SCOTT,
dorą gyvenimą, pajieškau todėl, kad
Petras Spurgis,
sokių plėnių ant vei
Penktos Lubos,
P. O. BOK 255,
Belle Valley, Ohio. čionai nėra lietuvaičių. Meldžiu at 48 PARK SQUARE,
do.
Geriausi išdirbi
BOSTON.
sišaukti ir prisiųsti paveikslą. (39)
W. Bagdonas,
niai dėl padailinimo išveizdos.
Prasišalino mano moteris Ona Sin
Knightville, Utah.
Naudingi pamokinimai kaip užlai
kevičienė, po tėvais Petkevičiūtė. Ji
kyti švaria, dailia išveizda dvkai.
kalba tik lietuviškai ir lenkiškai: yra
VISŲ
ŽINIAI.
Pajieškau lietuvaitės apsivedimui,
apie puspenktos pėdos, augščio, sve nuo 17 iki 20 metų, mokančios skai
Atsišaukite pas
Jeigu kurie norite užsirašyt gerą
ria 149 svarus, balto veido, tamsiai tyt ir rašyt. Aš esu 20 metų- Su laikraštį, tai galite atsikreipt pas
TOILET LABORATORY,
geltonų plaukų, kurius myli susigar- pirmu laišku meldžiu prisiųst foto mane. Taipgi galite gaut geriausio
biniuoti; akys tamsiai rudos, myli grafiją. Plačiau pasiaiškinsiu per turinio knygų.
(40) Cor. Warren st. & Lincoln avė. Utici, N.Y*
vartoti maliavą ant burnos; 22 m. laiškus.
(39)
F. GUDINĄS.
A. L. Ogent,
83 Kendal st,
Detroit, Mich.
15 Dorrance st. Box 3,
VVorcester, Mass.

Pajieškau brolių: Jono, Domininko
ir Felikso Kisielių, gyveno Brandforte, visi Vilniaus gub., Trakų pav.,
Merkynės parap., Puločių kaimo, 6
QL’INCY, MASS.
metai kai Amerikoj. Meldžiu atsi
Rugsėjo sueigoj pas _drg. J. A aški šaukti.
(39)
surinkta aukų nukentėjusiems nuo
Motiejus Kisielius
karės $7.25.
23 Shawr.ee st.,
Plymouth, Pa.
Aukavo: F. Saulis, T. Šauliene ir
J. Vaškis po $1.00; Ig. Vaškis, F.
Pajieškau brolio Juozapo Jurgučio,
Groais, W. Janauskas, B. Raplis ir Kauno gub, Raseinių pav, Kvėdanių
J. Budrikis — po 50c.; J. Kūgis, P. par, Gagučių sodž, gyveno New Yor
Rugienė, K. Vaškis, J. \ aškienė, F. ke. Taipgi pajieškau pusbrolio, Juo
Miakiuš, J. Žvinklis ir V._ Vaškiute zapo Kazlausko, Kauno g, Raseinių
po 25c. Viso labo $7.25. Pinigai pav, Peninių par, Nosvitonių sodž,
perduota L. Š. Fondui.
6 metai atgal gyveno New Yorke.
J. Vaškis.
Meldžiu jų pačių ar juos žinančiujų
Pinigai priimti ir perduoti UŠ.F. prenšti.
(39)
kasininkui K. Šidlauskui.
Petras Jurgutis,
J. G. Gegužis. 907 Oak st,
De Kaib, III.
DAYTON, OHIO.
Pajieškau švogerio Macelino SiruAukos kun. Mockaus bylai.
Rugpiučio 27 d. susirinkus Keliatui no, Kauno gub., Raseinių pav., Titalaisvai manančių draugų pas drgą J. vėnų parap. Turiu svarbų reikalą ir
(39)
Mozuraitį apkalbėdami kunigijos ko meldžiu greit atsišaukti.
Jonas Baranauskas,
vą prieš laisvę, sumanė parinkti au
kų kun. Mockaus bylai prieš Romos 1748 So. tVater st., Philadelphia,
trustą. Suaukauta $12.00.
Pajieškau Jono Petraucko, jis
Aukavo:
J. Stanevičia $2.00; J.
veno
pirmiau Providence, R. I,
Mozuraitis, S. Baranauskas, J. Ne
rius, J. Gubas, J. Pilotas, K. Y uške- raičių sodos, Šilalės parap., taipgi pa
vičius, K. Jocis, G. J., A. Tulauskas, jieškau mano draugų ir pažįstamų, aš
paeinu iš Kauno gub., Raseinių pav.,
ir F. Gražis — po $1.00.
Šilalės parap., Girininkų sodos.
Viso 12 dolerių.
Antanas Vidmontas,
(41)
J. Baranauskas ir J. Mozuraitis.
F.OK 93,
Štili
River. Conn.
MINERSVILLE. PA.
Pajieškau savo vyro Petro Subačio,
Lietuvos Sūnų Draugijos susirin
kime nutarta gelbėti kun. Mockų nuo jis mane apleido 14 d. Augusto, pa
Romos trusto užpuolimo. Tam tiks likdamas dideliam nubudime. Vidu
tinio ūgio, šviesaus veido, geltonų
lui suaukauta $8.61.
Aukavo: L. S. draugija 85.60; K. plaukų, biskį pilkas. Vilniaus gub.,
TŪKSTANČIAI STREI- Yurčikonis $1.00: B. Yurčikonis 31c.; Subačių sodžiaus. Meldžiu sugrįžti
F Žvi:-is, F. Strimaitis, J. Pauža, A. arba atrašyt laišką. Jei nenori su
KIERIŲ PIKETUOJA.
Bucevičius, J. Kasielius. K. Strolis, grįžti. tai aš pareikalausiu persisky
Banišauskas, M. Skodis — po 25c.; rimo. Jeigu kas apie jį žinote, mel
New Yorke gstvekarių '. . Balsis.
A. Kor.drcta ir A. Barzdai- džiu man pranešti, už busiu dėkinga.
Mrs. K. Subačienė,
(39*
streikas virsta vis griežtes s — po 10c. A.VisoJ. $8.61.
* ■2 Kąne st.,
Aurora, III.
Banišauskas.
ne darbininku kova prieš
AMSTERDAM. N. Y.
Elzbieta Višniauckaitė, Suvalkų gu
kapitalą. Kadangi miesto L. S. D. Kliubo nariai ir pašaliniai bernijos,
pav., Meškučių
r. 'r>ės suau' avo kun. Mockaus byNežinia, ar ji viena, ar su vymajoras Mitchell apreiškė, i $5 90. Aukavo: L. Rimantas. A. kaimo, laiMariampolės
atsišaukia, arba kas apie
žino, meldžiu pranešti, r.es turiu I ru išvažiavo. Jei kas patėmytų ją
kad pašauks miestan milici sAgaitis. J. Meigis, J. Stankevičia. M. ją
(40) i arba ji pati tegul atsišaukia. Kas
ir F. Naumavičiutė po labai svarbų reikalą.
' pirmas praneš, gaus $10 dovanų.
ją ir jei prisieis — federalę Rimantienė
Joe Sukaverckis,
*9 centu: J. Vaikasas 40c.; M. Y'anMike Sinkevičius,
(38)
Hailevville. Okla.
kariumenę, darbininkai nu "iulis. K. Ginaitis, F. Richert, R. P. O. BOX 308.
160 \Vashington st, Peabody, Mass.
Choble. A. Northman ir P. Ruminiesprendė nenusilenkti pakol nė no 25c.; K. Karpauskas 10c.
Pajieškau Jono Aukštolio, Vilniaus
Paješkau dėdės Aleksandro Žilins
L. Kimontas.
visi jų reikalavimai nebus Viso $5.00.
ko, Gintalių sodos, Varnių parapijos. gub., Trakų pav., Valkininkų parap.,
pilnai išpildyti, ir kariume t- —t
Telšių pav., Kaune gub. Jis pats lai Dargužiu sodžiaus. Gyveno Lovvell,
atsišaukia arba kas jį žino malonė Mass. Kas jį žino arba jis pats teik
nės nė grasinimų nenusigąs
sis pranešti.
(38)
kit pranešti.
ta. Piketaut siunčiama tūk
Ch. Aukštalis,
Petras Žilinskas,
Montello, Mass.
New Britain, Conn. 117 Ames str.
stančiai streikierių, kurie Pajieškojimai merginų, pirkimai, S6 Raode st.,
pardavimai ir kitokie pasiskeibima:,
pastebėję ką-nors iš unijis- ' nors
Pajieškau brolių Ignaco ir Simano
Pajieškau savo pažįstamų Pranciš
ir ”Keleivio” skaitytojams dyGriebliunų,
Žagrių
kaimo.
Serijų
kaus
ir Juozapo Sultių, Kauno gub.,
tų darbininkų karais va [kai netalpiname.
Už tokius pasigarvalsčiaus. Seinų pav., Suvalkų g. Tu Šiaulių pav., Veiksnių par., Žibikų
1
sinimus
skaitome
po
2c.
už
žodį
žiuojant, praneša unijoms I kiekvieną sykį, arba po 50c. už sykį. riu svarbų reikalą, malonėkit atsi sodžiaus; gyveno Bostone; turiu svar
(39) bų reikalą, todėl jie patįs ar kas ki
apie tokius. Darbininkų or ; Siunčiant pagarsinimus ir kartu šaukti.
Giebliuniutė-Stankuvienė
tas juos žinotų, meldžiu pranešti.
ganizacijų simpatija strei- kitokius reikalus į Redakciją visados 1204Uršulė
Lloyd st,
Scranton, Pa.
Antanas Lizdėnis,
(38)
; rašykit kiekvieną reikalą ant atski! 53 Hudson avė.,
Brooklyn, N.Y.
kieriams auga. Unijų na- iros popieros, tad visados gausit greiPajieškau pusbrolių, Jono ir Jur
riams nedaleistina važiuot jtesnį patarnavimą.
Aš Magdalena Stadalnikiutė su sa
"Keleivio" Administracija. gio Rukštalių. Abu gyveno Chica
go, III. Meldžiu atsišaukti.
skebų aptarnaujamais ka
vo dviem broliais ir seserimis, pajiešM. SHILEIKIS,
kome savo tėvo, kuris mus apleido
rais. Daugybės uniju dar Pajieškau tėvo Petro Markūno, pir 255 Broadvvay,
So. Boston, Mass. jau tris metai be jokios prieglaudos;
4 metų gyveno Westville, III., aš
bininku šią seredą meta dar jomasūnūs
mes esame visi maži ir negalime už
iš kariumenės ir
Pajieškau pusbrolių Stasio Pliesau duonos. Kas apie ji žino,
bą, kad tuomi išreiškus sa norėčiau jįsugrįžau
sužinoti, kur randas, todėl niaus ir Juozo Gečo, ir Marijonos Ge sidirbt
meldžiame visa širdžia mums pra
kurie
jį
žinote
malonėkit
pranešti.
čaitės, Kauno gub., Telšių pav., ir
vo užuojautą kovojantiems
(39)
Petras Markūnas.
(40) parap. Taipgi pajieškau Stasio Lu- nešti.
Miss
Maggie
Stadalninkiutė,
streikieriams. Streikieriai P. O. BOK 29,
VVestviile, III. kauskio Siebunų sodos, Marcelės Žiunuo tėvų duktė Damu- kaitės ir Veronikos Servaitės Jienapo- 13 Shepherds Loon.
užsilaiko ramiai, nors čia kė Prasišalino
Dundee, England.
17 met. 5 pėdų aug lio parap. Jie patįs lai atsišaukia ar
bei ten jiems simpatizuojan ščio,Malinauskaitė,
geltonų plaukų, akys rusvos. Kas ba kas juos žino, meldžiu pranešti.
Pajieškau savo moteries Anelės Va
tieji asmens kartais ir palei apie ją dasižinosit malonėkit praneš
Antanas Balsis,
(39)
reikienės, ji pametė mane 30 d. Rugti, o mes atlyginsim.
115
Brron
avė.,
Detroit,
Mich.
džia akmeniu į einantį karą
piučio, pasiėmė su savim vieną vai
Joe Malinauskas
75 Parsonage st.
Pittston, Pa.
bei eleveitorių.
Pajieškau pusbrolių Felikso Kaspa ką 5 metų ir mergaitę 2 metų; ji ma
ravičiaus iš Raseinių miesto; Jono žo ūgio, 30 met. amž, po tėvais JanNew Yorko legislatoriai
_
Pajieškau tetos Onos Bružaitienės Skarbaliaus, Adakovos parap., Resei- keliunaitė, Kauno gub., Pušalotu par.,
pareikalavo iš gubemato- iš Kalvarijos dvaro ir dėdžių Antano nių pav., ir Antano Pranskaus, Kra Daglenų sodž. Ji pati arba kas ją
__ __ j *
i ir Jono Gnškų. visi Suvalkų gub., Lužių pav., Kaščiuškų kaimo, Pranciš- žinotų, meldžiu pranešti, už ką busiu
liaUS VA hitmano, kad sušau~ Į nėkit atsišaukti arba kas žinote apie kaus
(38)
ir Vinco Beinorių.
Viduklės labai dėkingas.
kty nepaprastą legislaturos Juos pranešti, nes turiu svarbų reika- parap. Visi Kauno gub. Meldžiu
Ign. Vareika,
atsišaukti.
11 Brown st.,
Binghamton, N. Y.
sesiją didžiojo streiko rei- lą’
r-__ Griškas,
Vincas
Wm. Beinoris,
kalais. Unijų jau nubalsuo- 14 Provincoi Rouiie,
1121 Foster st.,
Scranton. Pa.
Pajieškau Antaninos VisackiutėsCanada.
Juraitienės, kuri 18 d. liepos išvata prisidėti prie karų darbi- _________ Montreal,
y
Pajieškau tėvo Selvestro Beliausko žiavo kartu su Antanu Meškausku,
ninku streiko ir nauji 800 Pajieškau Juozo ir Andriaus Pra- ir brolio Petro ir pusseserės Anelės paimdama ir trijų metų mergaitę
‘ IriSiški?^, Mariampolės Šauličiukės po vyro Kvetkauskienės. Juliją. Meškauskas paeina iš Kau
tūkstančių darbininkų, ka- pavieto.
Kvietkiškio gmino, Panasa- Tie visi Vilniaus gub, Trakų pav, no gub., nuo Kėdainių, mažo ūgio
da šita žinia rašoma, ren- kės kaim<^;; pirma gyveno Chicagoj. Jezno valsčiaus. Slabados kaimo. Tu išblyškęs. Jinai 23 metų, turi ant
Jų tėvas Povilas iš Lietuvos šaukiasi riu svarbų reikalą, malonėkit atsi- kaktos randą.
Kas apie juos greit
giasi stoti kovon.
per mane savo sūnų pagalbos. Kreip- ašukti. arba kas apie juos žino pra praneš, gaus 5 dol. atlyginimo.
Petras Nevedomskas,
(40)
(38)
Visas
miestas,
vpač bur- itis šio° adreV.
?“- . , ,
(4°) neškite.
••
j*j i*
v* • —
Bielskas,
2607 Westmoreland st,
Anelė Beliauckaitė,
žuaz.ija, dideles baimes ap- go.3 Bushwick avė. Brooklyn, N.Y. 2812 Alter st, Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa.

P.L. HOLLANDER &C0.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS Kriaučius, gerai
mokantis siūti. Darbas ant visados,
mokestis gera pagal darbą, nuo 15 iki
20 doi. Kas norėtų ’out pusininku,—
taipgi malonės atsišaukti.
(38;
ANTHONY VERKUTIS
3 Intervale st..
Montello. Mass.

GERA PROGA!
Kiekvienas
gali išmokti
barzdaskutystės amato, plau
kų rėdymo, manikiurijos ir
t t į gana trumpą laiką;
mažais iškaščiais.
Mes mokiname
moteris ir vyrus. Rašykit informa
cijų
(?)
NossokofCs Barber School,
1202 Penn avė.,
Pittsburgh, Pa.

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Mokinkis siut Czebatus
REIKALINGI
Vyrai nuo 16 iki 35 metų dirbti gu
minių debatų. Lengvas, švarus, svei
kas per visą metą darbas. Mokestis
gera. Apsimoka mokintis toks dar
bas. Musų yra puikiausia dirbtuvė
pasauyje, o Akron yra geriausias
miestas Suvienytose vastijose. Mo
kėt angliškai nereikalinga.
Taipgi
reikalingi vyrai, kurie moka dirbti.
Medžių piuvėjams guminius čebatus.
Algos abelnai daug didesnės negu kur
kitur. Atsišaukit pas
THE B. F. GOODRICH CO.
AKRON, OHIO.

. *a j ieškojimai

REIKALINGAS Duonkepis gerai
mokantis darbą, blaivas ir patyręs
tame darbe, atsišaukite, darbas ant
visados ir gera mokestis.
(38)
LITHUANIAIN BAKING CO.
33 High str,
Nashua, N. H.
REIKALINGAS Pusininkas į Dra
panų Krautuvę arba pigiai galima
pirkt labai puikioj vietoj, tarp lietu
vių ir lenkų. Lietuvių yra apie 6,090
ir tiek pat lenkų.
Dabartinis savi
ninkas turi kitą biznį, todėl norint
eiti ant pusės į tą biznį arba norin
tieji atpirkt nuo manęs, kreipkitės
šiuo adresu:
(39)
S. TATARONIS,
88b Lawrence st,
Lavrence, Mass.
REIKALINGAS Duonkepis, pirmarankis, mokantis gerai darbą. Mo
kestis gera. Kreipkitės šiuo adresu:
S. BAKANOVSKAS,
(40)
Jewett City, Conn.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Pigiai Saliunas. Biz
nis geroj vietoj prie didžios gatvės;
vieta apgyventa lietuviais ir lenkais.
Biznis toj vietoj vedamas suvirš 30
metų. Priežastis pardavimo — ne
sutikimas su draugu. Meldžiu grei
tu laiku atsisaukt.
JONAS STUPEK,
214 East Main st., Amsterdam. N. Y.
PARSIDUODA Duonos Keptuvė.
Biznis per ilgus metus išdirbtas, ge
ras ir parankioj vietoj. Galima ir
dviem susidėti, nes tokiam dideliam
mieste galima labai biznį išsplėsti.
Pardavimo priežastis — nesveikata.
J. MOT,
905 Racine st,
Milwaukee, Wis.

IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.
Mes išmokiname minėtą amatą nuo
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiškai arba rašykite.
(39)
GOODYEAR SHOE SCHOOL,
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
Ai
146 Court st.,
Brockton. Mass. I C1 ti ligų ? Salutaras Bitteris.
| per praeitus 4 metus buvau vos.tik
I gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
AR PRALEIDI PINIGUS
vau valgyti ir suvalgytas maistas suant bandymų? Jeigu jus norite i teikdavo man daug nesmagumo — at>
išbandyt ant jūsų plaukų, tai yra į siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
daug vaistų, su kuriais galima | gurgimas vidurių. Diegliai suimdadaryt ekspirimentus. Bet jei jus I vo po krutinę, šonuose ir strėnose.
norite, tai kas yra patvirtinta ; Niekus aš negavau pagalbos dei savo
per kelioliką metų kaipo geras ! sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei!(
vaistas, tai pabandyk DERMA i kalauti Salutaras Bitteris ir SalotaFUGA. Jis sustabdys slinkimą
■ ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
plaukų galutinai, sustabdys nie
jau gerai jausties, gerai valgyti ir
žėjimą, išgydys pleiskanas ir už
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
augs plaukai.
Jei netiesa, pi
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
nigus gražinam.
Yra tikėtina,
liu pažint ir palikau laiminga naudo
kad trumpame laike Dermafuga
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00.
viena iš geriausių gyduolių negu I Galima gauti geresniuose saliunuose
kokios kitos tos rūšies. Prisiųsk
•r aptiekose, o kur negalima gauti,
10c. stampomis arba sidabrinį
reipkis pas:
♦
(?)
dešimtuką, mes prisiųsim probą
SALUTARAS CHEMICAL INST.
ir paaiškinimą jūsų kalboje. Ad
Žolės nuo visokių blogumų.
resuok:
(40)
;7(w S. Halsted St, Tel. Ganai 6417.
!(<
ARGII. SPECIALTIES Co.
ARGU.
P. J. BALTRĖNAS, Prof.
;( B()X 37, (Dept. 12)
Chicago. IU.
PHILADELPHIA. PA
Šitą apgarsinimą turėtų perskaikiekvienas. išsikirpt ir pasilikt

T k- a i

ns Teatrališkas v eikalas

>UGNO”
tinėti bile sriovei be skirtumo
šis veikalas 1
Taipgi labai naudingos ir šiaip kiekvienam perskaityt, nes
l."ba: vaizdingoj anrršo sknrdų biednų Rusijos miestų žmo
nių gyvenimą, ir kokios būva to skurdo ir vargo pasekmės.

Sulošimui šio veikalo reikia 17 ypatų.
Išleido L. S. Sąjungos 60-toji Kuopa.

Dabar užstojus lošimų sezonui, kiekviena Kuopa. Draugija bei
grupa renkasi ir mokinasi geresnius veikalus, kad sulošus šiektiek pasipelnyti ir pastūmėti musų kultūrą pirmyn. O šitas
naujas 4-rių aktų veikalas kaip tik ir atsakantis tokiam reikalui.
vnygutė susideda iš 96 puslapių. Kaina 40c. Reikalaukit šiuo adresu:

P. M. ŠOLOMSKAS,
255 Broadway,
So. Boston. Mass.

It

J. J. Jakštas.— Jei sveti LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJI
sainyt parapijinį saliuną.
DRAUGIJA.
Seniausias rusiškai-amerikoniškas
; čia jau kitą triksą reikia mą laišką atplėšusis neatsi
H'aukegan. III.
Gydytojas Bostone
žinot. Jus, jeigu mokat prašo arba jei atplėšė su pi-j Valdybai vardai ir adresai:
Kaz. Vaitekūnas,
Dr. B. L. BERNARO
skaityt, tai gal skaitėt šven kta intencija, tokį galima! Pirm. —
822
8th
st.,
Waukegan,
DL
195
Dorehester st..
So. Boston.
tam rašte arba žyvate Je- tuojaus paduoti teisman, ir Pirm. pag. — M. Ambraziunas,
Musų
specijališkumas
yru pri803 8th st., Waukegan, III
’zaus Kristaus, kad Kristus jis bus atsakančiai nubaus* Prot. sekr.
vatiškos moterų ir vyrų ligos.
— A. F. Sabecki,
Priėmimo valandos: nuo 1 ūu 3
_____
i Kanos Galilėjos veseilioj su- tas.
802 8th st., Waukegan, III.
ir nuo 6 iki 7 vakare.
Fin.
sekr.
—
J.
Buksia,
fiksino biurę, ir pridirbo Ant. Straukauskui.— Ne
502 Utica str., VVaukegan, IH.
Telefonas So. Boston 864.
tiek franeuziškos brandės, pilietiškas popieras, tik pa Kasierius — A. Kripas,
Marion st., NVaukegan, 111
kad net visos leidės ir svo čiam reikia užsiregistruoti, Kasos 776
i.
J
globėjai — K. Dimša,
i
i
f
čios pasigėrė. Paskui vėl, kad galima butų balsuoti.
812 8th st., Waukegan, III.
Tel.
Richmond
311.
M.
Valentikonis,
><
sykį Kristus prašė pas žy Suprantama, kitoj valstijoj
134p S. Park, av. VVaukegan, Iii
dus ko-nors išsigert, bet tie neišgyvenę nei 3 mėnesių ne Maršalka — F. Norkius,
Dr. Wm. A. Green
919 8th st., Waukegan, III.
t
| parkai vietoj šlico, padavė galite gaut balsuot.
259 HANOVER STREET.
Susirinkimai atsibuna paskutinį n«BOSTON, MASS.
f'
jam vinigerio su tulžia! To- Parapijonui.— Apie Rač- dėldienį
kiekvieno mėnesio, 1-mą va
.
Gydo
visokias
moterų ir vyrų liga.r
.įlanka
"Liberty Hali” sve
Mel dabar dėl tos intencijos kaus pliauškimus nėra
Mano specijališkumas, tai gydy
nei i: tainėje,
^"nėie^s^st
803 8th and Sheridan Rd
mas užsisenėjusių ligų.
ir kunigai, kaipo Kristaus kas kalbėti. Rašant apie jo i Waukegan, 111.
Visokis patari:!*.,.- dyka,.
pasekėjai turi gerti net iri prakalbą priduotume jai tik
-a i
PASILINKSMINIMO
prie altoriaus būdami. Bet svarbą. Nedėsime, nes per LIETUVIU
DRAUGIŠKAS KLIUBAS,
Ss\
^i
Indiana Harbor, lnd.
kunigai negeria nė vinige prasta su Račkum ginčytis.
T*!.: 278 .1 .b
I
DŽIAN BAMBOS ŽODIS rio, nė tulžies, ale best vyną I Juozapui Davidoniui. — Valdyba:
Prezidentes — Pranas Hendersonas,
arba frenč brandę. Be to Priduokite mums tų žmonių
AMSTERDAMO
2112 137th st., Ind. Harbor, lnd
j
Prot.
rašt. — Vin. čiparis,
jie
ir
auzoj
daug
išjuzina.
Kalite Ltetuv.tteai.
pajieškojimą
ir
patalpinsii
SALIUNKYPERIAMS.
_ .- . -. . - , ...
i
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ino
Ru-<«kai :r
Aš pats turiu šipyt didelį
Visą laišką SU Kasierius — Antanas Mikalocz,
Well, mieli mano frentai, ordelį kas subata savo kle me. Talpinti
GYDO
VISOKIAS LK. xS.
------ --------- -_
lnikraš1j
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind
visais
aprašymais,
laikrašValandos:
. -.------ _ . ’ .
. I Finansų rašt — Pranas Vaitkus,
pereitą nedėlią aš apturėjau bonui.
Neužmirškit, kad
3619 Deodor st, Ind. Harbor, Ind
Nuo 8 iki 10 ryta. Ne
jūsų spešel deliveri tilygra- Šventas raštas sako: ranka tyje labai mažai turime vie-' Maršalka
— Motiejus Drunginas,
2 iki 3 dieną, nuo 7
į
tos.
Į
__
______
I 3730 Elm st, Indiana Harbor, Ind
8 vakare.
mą, kur jus klausėt mano ranką vašina ir abi būva
’
Keliems
musų
koresponSusirinkimai
atsibuna
nedėliomis
<21
HANOVER
STREET.
advais jūsų trobelyje, kokį baltos. Taip ir su kunigais.
. po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-mą
BOSTON.
MASS.
~
~po pietų, Ant Mikalocz sve_
__tas -pešty. “ i~
valandų
pafiksino jum dvasiškas pie I Well, jeigu pas jus da ko dentams.— Apie
nes
ir
girtuokliavimus
musų
Į
tainėj72112 137th st. Ind. Harbor, lnd
muo su parapijonais.
kis trobelis atsitiktų, kreip
Jes, aš tą skymą raidavei kitės su kveščinu prie manęs katalikų bei vyčių labai nuo- TAUTIŠKAS PAŠELPINIS SUSI
LIETUVIU CONN.
pamačaiu kunigo Kamašo agėn, o šiam sykiui dacol. i bodžios. pasakos. Meldžia VIENIJIMAS
VALSTIJOS.
me
indomesnių
žinučių.
gazietoj, kurią zakristijonas Ekskiuzmi, jei jus insoltinau
NAUGATUCK, CONN.
užbėgęs prieš mišias ant tu pavadindamas čyp biznie J. Lukauskui.— Ačiū. In-' Prezidentes — J. A. Shunskis,
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų
183 Hillside avė. Naugatuck,
dėsime sekantin ”Kel.” nunaminių būdų pas letuvmkus ir
ščios dūšios išsimest bran riais.
Vice-Prezid.— W. Marcinkevičia,
visame pasaulyj.
merin.
4 Curtis st., Naugatuck
dės, paliko ant baro.
Tikras tiktai su pažymėta marke
Jūsų frentas
Finansų Rašt. — M. Povilaičiutė,
“ĮKĄRĄ”
Bai gaš, aš never pamisDžian Bamba. i A. Daukantis.— Tamista
25c. ir 50c- buteliukas visoao aptiekus c urba
10 Hotchkiss st., Naugatuck.
wT--čiai n»»o
patyrėte, tai ir gerai. Vie Prot Rašt. — J. J. T'namaitis,
lyt, kad musų broliai katali
r. ad ę
«• co.
168
N.
Main
st,
Naugatuck.
>irevt.
\cw Yoru. N. Y i
šos padėkavonės dei lengvai Kasierius — J. Tankunas,
kai jau taip cibulizuoti, kad
Šių dienų stebuklas.
i suprantamos priežasties lai
166 N. Main st, Naugatuck.
už sumažinimą stiklo saizo
Pasaulis žino, kad katali
Visi, kurie nori platesnių žinių IĮ
pradėjo streikuot ir nori už kų kunigai ir merginos šei kraštyje negalima skelbti. apie
DEN TĮSTAS
minėtų Susivienijimą, kreipkitės
dėti koperatvviškai-parapi- mynų neturi. Bet štai Keprie vaidybos.
|i)r. 1. Oanzburg
jinį saliuną, o senieji saliun- mešinis "Darbininkas" pa LIETUVIŲ DRAUGIJOJ? LIET. DARBININKŲ KLIUBAS
kvperiai su saliunais—go to skelbia atskaitą suaukautų
(((
C! Labai gerai atPlymouth. Pa.
KURIOS TURI
W lieka darbą suValdyba:
hel!
Tautos Fondan aukų, kurias KELEIVI” Už ORGANU Prezid. — Krištofas Čekanauskas,
rištą su dantiAš, kaipo senas biznierius, suaukavo sekančios šeimy
137 Plymouth st, Bresiaw, Pa. (;(mis ir jų ligomis, už žemesVice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
gerai žinodamas šitą džiabą. nos:
* į)
/' nę kainą, kaip
259
Vine
st.,
Plymeuth.
Pa.
LIETUVOS
ŠELPIMO
FONDO
bent
už jūsų kostumerių streiką ”Kun. Tarno Žilinsko, 0kas kitas Brocktone. ’Pil- !■;
Prot. sekr. — Jonas Balita.
KOMITETAS.
nas užg;
:žgariėdinimas gvarantuoja- ((!
215 Villow st.. Plymouth, Pa.
blėminu jus pačius ir sakau: nos Staniuliutės” ir t.t.
nias; Moksląs ir patyrimas _
Ru (((
Prezidentas — K. Gugis,
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius,
jus esat dem fui biznieriai.
1840 S. Halsted st.. Chicago, II!
18 E. Railroad st., Plymouth, Pa. ( sijoj ir Amerikoj yra geriausiuHm, mums neteko girdėti, Vice-prezidentas
’( liudytoju to.. Ateikjte patįs per- Į'i
2) S. Mankus.
Kasierius
Vincas Turauckas,
Būnant saliunkyperiu reikia kad kunigas Žilinskas bei Cor. 12th ana Vine
sitikrinti.
sts., Phila., Pa
575 E. Main st., Larksville, Pa.
būt smart ir žinoti visus tri panelė Ona Staniuliutė turė Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Hermar. Maršalka — Mikas Raudonis,
Kalba rusiškai ir lenkiškai. I
M
140
E.
19th
st..
New
York,
N.
Y
Elm st, Plymouth, Pa.
asus, ir daryti taip, kad bu tų šeimynas. Ar tik ne ste Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas. Organo24užžiurėtojas
64 W. Elm street
J. Stoskevičius.
tu sau gud biznis ir kostu- buklas 20-to šimtmečio?
183 Roebli ng st, Brooklyn, N.Y
Mitingai atsibuna kožną mėnesį JU
Brockton, Mass.
Finans’? Sekr. 1 f T. L. Dundulis
trečią nedėldienį popiet, antra valan
meriai butų satisfaid, arba
P. O. Bos 511. M’estville, III dą, Auusto Stravincko svetainėje,
moksliškai sakant: "vilkas
Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius,
40 Ferry st. Plymouth, Pa.
Nerami dvasia.
229 N. 6th st.. Philadeiphia, Pa
sotus ir ožka čiela.” Sy!
Vaite Iždininkas — K. Šidlauskas,
DARB. BROL. PAŠELPINĖ
Sakot, jum pagailo kostu Kunigas:— Kas są\ - Z 226 W. Broadway, S. Boston. Mass LIET.
DRAUGYSTĖ COURTNEY, PA i
I
eini
spaviednės,
ir
kam
tai?
Kasos Globėjai: M. Čėsna.
Valdyba:
merių, kad jie, gaudami di
Mass
56
Market
st,
Brighton,
D. Lekavičia — pirmininkas,
delio saizo skunerį alaus, Tokia sena kaip tu moteris
J. Gegužis,
P. O. Box 138, Courtney, Pa
negali
tiek
daug
griešyt,
ss28
Broadwav.
So.
Boston.
Mass A. Poteliunas — finan. sekr.
raidavei pasigeria, ir pas
J. Gerdauskas,
kad
taip
tankiai
spaviedotis.
Box 155, Courtney. Pa
kui reikia juos iškikyt autNexv Britain. conn.
Mikas Nag-utis — Kasierius.
Sena
Moteris
:
—
Dvasia
Pinigus
siunčiant
čekiais
arba
Mo
said, kad kitam butų pieiso;
Box 410, Courtney, Pa.
ney Orderiais, reikia išrašyt vardt ' "tanas Latvis — protok. sekr..
nerami,
dvasiškas
tėvelis,
a
o pasigėrusios ir ant stryto
Lithuanian N’ational Relief Fund.
BOX 15, Courtney, Pa.
Visus pinigus reikia siusti vardt
i
Draugystės adresas:
da boisai baderiuoja, neduo netyčia pasidaro griekas.
į*
kasieriaus oer Finansų Raštininką
Bos
64,
Courtney,
Pa.
da strait eit namo, arba vėl.
T. L. Dundulį. P. O. Box 511. West
Reikalingi darbininkai.
ville. III, kuris po kaucija $1,000
kurie neturi savo auzos, tai
L S. ir D. DRAUGYSTĖS
Reikalingi
keli
milionai
Dės Moines, Iowa.
papuola į polisteišiną. Well,
DR-O VINCO KUDIRKOS DR-STĖ
Valdyba:
darbininkų,
negalinčių
pro

STEGER.
ILL.
jeigu norėjot sumažint stik
Prezidentas — P. Dagiiis,
T-------------lo saizą, reikėjo tą daryti ne tauti, kad balsuotų už seną Valdybos adresai:
1822
E.----Elm
st..„ z„
Dės __
Moines, Ia.
•■', ?s — V. Stoškus,
Vice-prez. — V. Kasakaitis,
ant syk, ale po biskj. Čia sias partijas ateinančiuose ?:• rrvrBON
J-— • st., ____ , Iowa.
435, Steger, III.
1341 "
E. 25th
Dės ::
Moir.es
reikia turėti galvą su gud rinkimuose. Mokestis — ci Vice-pirm. — K. Medelinskas.
Turti^Rašt.
Turtų
Rašt. ir organo užžiurėtojas:
381. Steger, Iii.
J. P. Shepetfs, 1935 E. Walnut st.
brain insaid ale ne kopūstą. garas ir stiklas alaus, iki 810 Nutarimų BOX
sekert. — A. Urbonas,
Dės Moines, Iowa.
AR NORI. KAD MERGINOS
BON 475. Steger, 111.
Aš tože savo saliune nuo pe už balsą. Kreipkitės i senų
Prot. Rašt. — V. Baranauskas,
Finansų Sekr. — F. Schukauska*-.
MYLĖTU’
510
S.E.
Allen
st..
jų
partijų
ofisus.
reitų krismų jau per pusę
BON 148. Steger. Iii.
Dės Moines, Iovva.
Jeigu
taip, tai nusipirk
—
Iždininkas — J. Skrandelis,
skunerio saizą sumažinau,
Kasierius — J. p. Shilaika.
BOX
377.
Steger,
III.
217 S.E. 9th si™, Dės Moines ,1a.
Reikalinga taipgi 5 ■6 mi- I
bet mano kostumeriai never
Iždo Globėjai:
Susirinkimai atsibuna kas antrą nelionai
darbininkų,
kurie
mo

J. Vaitkus, Box 374, Steger, III.
to suprast, ba aš mažinau
dėldienį kiekveno mėnesio 1:30 vai.
3S
B. Povilauskas, Box 407, Steger, III. po pjetų, K. of P. svetainėje, po No.
fe
po biski net 13 sykių. Sy! ka protaut ir kuriems rupi Maršalka
— A. Salaseviče.
504-506
E.
Locust
st,
Dės
Moines,
fe
BON 141. Steger, _I11.
0 jeigu aš bučia toks kreizi, jų pačiu ir jų šeimynų gero-:'
Iowa.
fe
sekr. ir iždin. .L Damidariče,
kaip j‘ųs — sumanžinčia rai vė. Kreipkitės i Socialistu I
KREST KENDŽIŲ,
BON
407.
Steger,
Ui.
•jį
| Knygius — A. Salaseviče,
davei. tai ai beč jur laif, i Partijos ofisus.
o ji niekad nepamirš _jus.
. • nes
kendžių gardumas priverčia ją
Politiškų
džiabų.Biuras.
______
BON 141,...Steger, III. | M. GALLIVAN C0
kad ir mano visi kostume
jus mylėt
_ ” Reikalaukit visur ir Ii
--------------Organo užžiurėtojas — A. Urbonas,
Užlaiko geriausį
riai butų sustreikavę, ir taip
visados Lowney’s Crest Ken
u r i--------------------- *
BON 475, Steger, III.
džių. Jeigu negali gaut kitur,
Rasta ir pamesta.
| Susirinkimai būna pirmą r.edėldiepat butų sušaukę bažnyčios
ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR
tai prisiųsk mums dolerį, o
KITOKIUS SKANIUS
salėj spešel mitingą, kad, su
Apiplėšta daili mergina. "Lkl^kvien« I”®"®?!?’ 1 '-ak p° Pietl* I
gausi vieną svarą geriausių
GĖRIMŲ.
Amerikoj
išdirbtų kendžių.
prabaščiaus pagalba, su Jos vardas
Columbia. i ari sudėtos pas p. A. Salaseričių, knyGerausias agentas Bostone.
Taipgi
ir
geriausio
tabako
Cigarų
aukso
ir kitu: brangen21? gau, s'iaJtyt -7- nePri?ui>nti’etveri parapijinį saliuną. Bet Daug
, - .
,
IP 1 Draugystę, bet reikia turėt palių-1
Meldžiame užeiti, o visados
ŠIDLAUSKAS
da palaukit, jus boisai, pa nvoių paimta nuo JOS, JI da- ąymą nuo pilno nario Dr. V. Kudir-I rasite gražų patarnavimą.
UI
226
BROADWAY,
kol busit toki smart kaip bar labai blogam padėjime. įkos Drau«'stėsL.
SOUTH
BOSTON, MASS. _
362-366 2no st., Si. Boston.
Džian Bamba!
Kas patėmytų piktadarius LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS
i
I
Taigi, kad jūsų saliunams su daug aukso, praneškite;
Chicago, 111Prezider.tas — Juoz. Kriščiokas,
nebūtų kaput, aš jum duosiu šiuo adresu: U. S.
Union avė., Chicago, III
Rasta du tuščiu "siutkei-;l pirm.2027
šitokį advais: Pagarsinkite
Pagelb. — Jonas Gružinskas.
!| Rainkoty ir Siūty Dirbtuve J
__
923 W. 33rd pi., Chicago, III.
R.";j
geruose musų katalikiškuo siu" su raidėmis "J. D. V,..,
S.
Baracevičius
i
Prot.
rašt.
ir
organo
užžiurėtojas
—
I
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR
se peiperiuose, kad jus stik ir "J. P. M." toj vietoj, l._
AUl i Petras Keniutis,
GERIAUSIA.
GRABORIUS.
3238 So. Halsted st.. Chicago, III
lo saizą vėl padidinot, o šiur įvyko Columbijos apiplėši Finansų
į JI
Mes dirbame RAIKOTUS ir
Palaidoju visuose aplinkiniuose
rašt— Ant Staniulis,
ting, kad vėl visi jūsų kostu mas. Kam jie priguli, teatmiestuose.
Į j!} SIUTUS. Vyriškus, Moteriškus ir
3220 So. VVallace st.. Chicago. III
Kasierius — Kaz. Šilas;
• Vaikams. Dirbame dėl KRAU-»
meriai sugrįžš pas jus. Aš sišaukia į U. S.
PATARNAVIMAS GERAS
(TUVIŲ, AGENTAMS ir P AVIE- !
3342 So. Halsted st.. Chicago
IR
PIGUS.
mislinu, kad jūsų kostume
i SENIAMS iš ger’ausios materijos
atsibuna kas paskuti
Iš "Appeal to Reason.” nęSusirinkimai
Dideli
palaidoju
už
45
dolerius,
i j!) ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė-j)
subatą kiekvieno mėnesio, 7:30
riai nėra koki šliuptamiai
maža už 15 dol.
D. KI. valanda vakare, "Aušros” svetainė
'<« jfaterijas mes imame iš didear sicilistai, nosar! Jie vra
b; iių firmų ir daug ant karto, to- Sj!
je. po No. 3001 S. Halsted st. Meti- i.
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KUNIGŲ CELIBATAS
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šita knvga. parašyta kunigo G. Towsend Fox’o,
išėjo dabar iš spaudos lietuvių kalboj. Todėl kas
ncr» žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turčtų ją perskaityt.
Knyga parašyta lengvai suprantama kalba, at
spausdinta ant gražios popieros ir paduota daug
faktų apie kunigų celibatą. Pinigus galima siųst
25c. įvyniojus į popierą ir įdėjus į prastą laišką.
Adresą parašykit taip:
"KELEIVIS,”
S0. BOSTON, MASS.

I

i

I

g

I

»

i
fe

I

i
i
|

I

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

Jį C*

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFIJOS.

TAI VIENINTELĖ LIETUVIU KALBOJE KNYGA,
KURIOJE TRUMPAI, EET AIŠKIAI NURODOMA
KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS I. {vairus Istorijos supratimai.
SKYRIUS II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
SKYRIUS III. Išvedimų patvirtinimai.
SKYRIUS IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS V. Antroji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir
Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.
SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsi h uogavimas.

i

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

r

g
M

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

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
*1

1

^'Redakcijos atsakymai
priguiit, ir tuoj vėl bus jūsų ' .
-------frentai. O vėliau, jeigu ! Ant. Jokui.— Knygutės
Knygutės,
jum taip gaila savo koštu-; kurioje rastųsi viso pasaulio
merių, gali t, sumažint stiklo į lietuvių antrašai, tur-but
saizą, ale nebūkit fuliš ir da nei Juozo Gabrio informaci
rykit tik taip, kaip Džian jų biure negalima gauti. 2)
Bamba jum išekspleinino. Lietuvių dienraštis Ameri
Dar sykį sakau — nebūkit koje yra "Naujienos,” 1840
dem fui.
So. Halsted st., Chicago, III.
O, jes, taipgi neužmirškit 3) Pinigus į Lietuvą galima
ir jūsų prabaščiaus. Sakėt, siųsti per konsulius arba
kad jis nori ant jo vardo pa- per Raudonaj’į Kryžių.

'(i dėl mes gaunam kur-kas pigiau
$ ir geresnę materiją, todėl galime
ir pigiau padaryt.

nis susirinkimas pripuola sausio mė- I
nesi j. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
mėn. Pusmetiniai Lieoos mėn. Ii

DIDŽIO LIET. KUNIG. VYTAUTO
DRAUGYSTĖ.
St. Charles. Iii.
I
Pirmininkas — R. Griciunas.
579 W. 6th st., St. Charles, 111.
Pirm. Pagelb. — A. Urpolis,
58 2nd st., St. Charles, III.
Turtų rast. — W. Eidrugevič,
121 Ben st., Geneva, Iii.
Kasierius — S. Vognlis,
47 W. 7th st., St. Charles, III. *
D. L. K. Vytauto Draugystės mi- i
tingai laikomi paskutinį nedėldienj '
kiekvieno mėnesio. Metiniai susirin
kimai būna Spalių mėn., pusmetiniai
Balandžio mėnt.-jjc.

MUSŲ PASIŪLYMAS JUMS NAUDINGAS.

Parduodu Paminklus ir Kviet
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadwajr, So. Boston. Mass.
Telefonas: So. Boston 839-J.

Travelers Raintcat Company
G. A. Romanas, savininkas,

3 Harrison Avė.,
kampas Essea St.

BOSTON. MASS

TOILET LKBARATORY

COR. WARREN ST., I

K E t R I V I S
R,

1Z A Op1©
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A If

taipgi burmistras ir kapitonas. Susirinkusį mįnįa išeinant mums iš bažnyčios pasvei-

Dėlei Lietuvių
Lietuviu Dienos

T

privalome pradėti darbą
c
25,000 KATALIOGU DYKAI
tuojaus, neatsižvelgdami į
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK «5c.
tai, ar klerikalai su tautininJeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, • ta
kais norės vienybės su mu rėsi didelj ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
RIPKŲ. HK1LBU, ir daugybą kitokių MUZIKAL1AKV INSTRU
mis, ar ne. Prie jų gero no SK
MENTU, ISTORIŠKU IK MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi*ro, susi vieny t mes netruksi kuj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 rnktan.
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, djrdžte
me, bet mes turime būt pri 6x6
(fc su Siu paveikslėlių. Kaina 5Cc. Reikalaukite visokio tavoro pas
sirengę ir vieni atlikti dar tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
bą, jeigu jie to gero noro ne Rašykit toki adresų:
parodys.
Taigi sukruskite visos W. S. Waidelis 112 grbroosklyn, n. y.
progresyvės lietuvių organizacijos ir rengkiiės prie
Lietuvių Dienos!
Po - itL-ori Tio ! KEIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TRE
tu“n^ butų surinkta . J0S UEVYNERIOS” YRA TIKRAI UETUVIŠK06.
kuodaugiausia aukų nuken- i į J ų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
o
1311 įomme vriirv
berno T i"ntn_ 1 įrašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35

----Ši valanda šaukia Amerikos lietuvių progresyvę vi
suomenę prie svarbaus dar
Sulietuvino
bo. Suvienytųjų Amerikos
J. B. SMELSTORIUS.
Valstijų prezidentas W.Wilsonas paragino visus Ame
(Pasigirsta barškinimas į duris.)
rikos piliečius, kad sudėtų
Kas ten ?
aukų
nukentėjusiems nuo
AMILĖ.—
karės lietuviams šelpti ir pa
(Pažiūri per langą ir sušnabžda.)
skyrė
aukų rinkimo dieną
(Minės entuziazmas paliečia visus net ir AmiTai yra Jons Hofmans.
laipkričio 1. Šitas preziden
lė užsidega.)
(Barškinimas pasiantrina.I
AMILĖ.— Bet už ko tu ištekėjai, Mine? to paraginimas gali paragi
MOTINA.— Atidaryk, vaikeli. Nestovėk
nimu tik ir pasilikti, jeigu
MINĖ.— Už Henrio Bergo.
ten.
juo nepasinaudosim, jei juo
AMILĖ.— Už to padaužos?
HOFMANAS.—
remdamies nesutvarkysime
> Įeina Hofmanas, asmuo rimtas, gerai išveiMINĖ.— O, jis geras. Jis dabar kareivis. aukų rinkimo lapkričio 1 d.
ziantis, pripratęs prie moterų nuolankumo.)
I Jis gali būt didvyriu kovodamas už tėvynę; Visų kolonijų lietuviai turi
Ha-ha-ha! Išsprukai man vakar!
me sukrusti ir kaip reikia)
o tas daro didelį skirtumą, Amile.
AMILĖ.— Tai mano motina.
1 prisirengti prie tos dienos.
HOFMANAS.— Ką ir aš tau sakiau.
(Motina palenkia pasveikinimui galvą ir pri
Lietuvių Dienos pasiseki
MINĖ.— Ramybės metu gal-but ir aš už
siartina prie Amilės.)
HOFMANAS.— Labą dieną, matuše.
jo netekėčiau, bet visai kas kita dabar. Jis į mas daug priklauso nuo to,1 Ten linini i širdį
(Amilei.)
vien tik pereitą naktį mane pakalbino. Ži- Į kaip mokės susitarti ir susi I
-----Kurgi pabėgai, a? Šičia ji taip gera, noma, jis gal bus užmuštas. Jie sakė mes' vienyti visokių pažvalgų ir : Aš eisiu, kur
žydi lelijos,
kaip kad butų pasižadėjusi už manęs tekėti, gausime iš našlių fondo pensiją, taipgi ir partijų žmonės bendram j Kur skleidžia malonų kvapą,
darbui. Lietuvos Šelpimo
matuše, taigi —
musų vaikai visuomet ir visuomet, jeigu Fondas ir pritariančioji jam j Kur mintįs nejaučia vergi
jos,
AMILĖ.— O, ne!
vyrai nesugrįžš. Taigi matai, aš ko kito visuomenė, vaduodamiesi ta Kur varas žengia į kapą.
HOFMANAS.— Taip, tikrai. Leisk man ir nepaisau. Vistiek tai dėl tėvynės labo. mintim, buvo pasiryžę orga
pabučiuot tave.
Mes busime garsingos kaipo karės nuota nizuoti Lietuvių Dienos dar Aš eisiu į girių platybę,
bą išvien su visais lietuviais, Paskęsiu tarp medžių šakų,
AMILĖ.—
kos.
Taigi
vardai
garbingai
skambės,
ar
kuriems tiktai rupi nukentė Ir dvasiai atgavęs liuosybę
(Atdengdama atgal protestuojančiai.)
ne?
Karės
nuotaka!
Ar
tas
ne
puiku?
jusių
nuo karės šelpimas. Svajosiu prie paukščių bal
Tamista!
HOFMANAS.
—
Štai
čia
panelė,
kuri
ryt
Bet ant nelaimės tam musų
HOFMANAS.— Ir kada aš šiandien nu
sų.
pasiryžimui gali būt nelem
pati
išgirs
žmones
taip
ją
vadinant.
ėjau į šventorių Jonui Hofmanui ten nebu
ta įvykti. Dviejų srovių Aš skrysiu į melsvą angšty(Ima Amilės ranką.)
vo nuotakos. Aš turiu prisipažinti, kad jie MINĖ.—
bę
žmonės, nepasitarę su musų
gardžiai iš manęs pasijuokė; bet aš jiems
Tarp
milijonų žvaigždžių,
(Plodama rankom.)
organizacijomis, pasiskubi
pasakiau esu suradęs sau merginą, kuri
Po
erdvę
pasaulio beribę.
no išdirbti savo pieną Lietu
Amilė karės nuotaka taipgi! Gerai!
bus gražiausia nuotaka iš visų. Taigi ry HOFMANAS.— Didžiuosiesi girdint
Nardysiu kaip tarpe bangų,
ją vių Dienai, paskui "patvir
toj —
taip vadinamą, ar ne, matuše ? Palaimink tino” jį tam tikroje neva vi j Ten savo ilgesius migainsiu,
si
su srovių konferenijoje
AMILĖ.— Aš negaliu.
mus.
Ten
dvasiai
atgausiu
jiegų,
(VVilkes-Barrėje) ir dabar
HOFMANAS.—
K *
MINĖ.
—
Aš
geriau
noriu
būt
pačia
arba
mėgina ji užmesti Amerikos Ir linksmą dainelę supinsiu
K
(Apkabina ją.)
Iš minčių ir sielos geismų.
H s
našle
bile
dieną,
negu
senmerge
;
ir
būti
ka

lietuviams,
šitoks
darbas
O taip, gali, gali. Nenoriu ilgai trukdyti.
L.
Studentas.
grasina suardyti lietuvių
Išvažiuoju frontan aliai dieną. Taigi pasi rės nuotaka — o!
(Amilė užkaista ir nerimauja.)
spėkas ir pakenkti visam
žadėk man. Ką sakai, matuše?
xtx)xrax<c*x*x uuxkxmx»xm(*
KALTINA RUMUNUS
Lietuvių
Dienos reikalui.
MOTINA.—
MOTINA.— ‘
ŽVĖRIŠKUME.
(Žiuri į priekį užsimąsčius.)
Lietuvos Šelpimo Fondas
(Linguodama galva.>
Tai dėl tėvynės, Amlie. Taip yra, taip visai nebuvo kviestas į tuos Bulgarai su vokiečiais pro
Siutus ir kitokius
Aš linkėčiau matyt jos vestuves.
pasikalbėjimus, kuriuose bu testuoja prieš rumunus, ku
yra,
viešpačiai
taip
sako.
Tai
jų
valia
ir
HOFMANAS.— Taigi!
Rubus
jų nuosprendis augštesnis negu musų. Jie vo rengiamasi prie Wilkes- rie, 'sakoma, traukdamiesi
AMILĖ.—
Barre
’
s
konferencijos,
ir
pa

atgal
Dobrudžoj
naikina
ne

išmintingi. Musų šalis reikalauja vaikų.
(Pasipiktindama juomi ir užsimetimu.)
staroje konferencijoje jisai
DUOKIT PASIŪT MUMS
Tu negali sakyt ne, kada tavo šalis tau lie negalėjo dalyvauti, kadangi tik žmonių turtą, bet ir mo
Bet aš tamstos gerai da nepažįstu.
teris skerdžia. Bulgarijos
Užtikrinant, kad Jus snėėdyait pinigų M
HOFMANAS.— Gerai, tai prisižiūrėk į pia. Tai tavo ciesorius, tavo kraštas rei pakvietimas į ją atėjo kaip premieras Rodoslavov jau
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes Intam
materijų iš gerųjų firmų ir primieraejam
mane iš visų pusių. Ar manai, matuše, kad kalauja iš tavęs daugiau negu Jons Hof ant patyčių tik už poros die kreipėsi i Amerikos amba
rūbą pagal žmogų, todėl nenudarko šnmgaao
nų prieš konferenciją. Ne sadorių Bulgarijoj, prašy
išvaizdos ir būna tvirtesni.
esu jai neatsakantis? Be to mes turime at manas.
(Amilė užsimąsto ar jos patriotizmo jau dalyvavo nė tuose pasikal damas jį aplankyti tas vie
minti, kad dabar negalima rinkties. Dabar
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOsmai užtektinai stiprus, kad padarius galuti bėjimuose, nė toje konferen
tas, iš kurių rumunai pasi
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL
ną nuosprendį. Hofmanas užžavėtas Amilės
karės laikas. Nepaprastos sąlygos. Gi aš
cijoje taip-pat ir šimtai lie traukė, ir pamatyti, kokių
rimtumu prieina, apglėbia ir pabučiuoja.)
esu kareivis — pasiryžęs mirt už savo šalį.
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM
tuvių organizacijų, kurios žvėriškumų jie tenai prida
— Tai viskas sutarta —
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
Tatai kas-nors tur paskaityt už gerą. Tu HOFMANAS.
karės
pradžioje
siuntė
savo
rę. Dabar tas pats Rodosla
(Pasigirsta už scenos šauksmai.)
DRAPANAS.
atstovus į Visuotiną Seimą vov paskelbė, kad jeigu ru
riu pasakyti, kad jei myli savo šalį, tai ir
Rytoj taip-pat šauks mums. Ir kad aš ir
Tikras Jūsų brolis lietuvis
paskui rėmė to Seimo iš
sąlygoms turi pasiduoti, ar ne, Amile?
eisiu karėn, aš noriu turėt nuotaką, kuri rinktąjį Lietuvos Šelpimo munai nesiliaus piauti ne
kaltų moterų, tai bulgarai
AMILĖ.— O taip!
Ant. Januška
mojuos man ranka, šaukdama sudiev, vie Fondą. Vienok tenai tapo pradės žudyti rumunų ofiHOFMANAS.— Todėl mudu apsivesivą toj kad —
įsteigta ”visų Amerikos lie cierius, kurių jie turi jau
222 W. BROADWAY,
ir vėliaus pasipažįsiva.
SO. BOSTON. MASS.
tuvių” Komitetas, kuris da apie 400 nelaisvėn paėmę.
JEDVYGA.—
Telefonas: So. Boston—21018
AMILĖ.—
bar
ima
į
savo
rankas
Lietu

(Įeina nepatėmijama. Sustoja ir žiuri į suAr tuose kaltinimuose yra
(Bespėkė.)
vių
Dienos
organizavimą
ir
sispiečiusios prie lango, per kurį nuo gatvės
kiek tiesos, sunku pasakyti.
Aš noriu likt gailestinga sesere.
atskrenda sumaišyti balsai minios šauksmų, reikalauja, kad mes dirbtu
būgnų barškėjimo ir taktingų kareivių maršo me pagal jų komandą. Tas
HOFMANAS.— Kvailystė! Dailios mer
žingsnių bildesio. Jos augšta graži stovyla
Sveikata
iš klerikalų ir tautininkų su
gaitės, kai tu, privalo ištekėti. Kunigai ir
pilna rimtumo, akyse spindi išmintis, valan
dėlę klausosi, paskui jos išblankusių veidu sidedąs Komitetas grasina
generolai tatai įsako. Tai tėvynės labui.
L pa jiegos
perbėga ironiškas nusišipsojimas ir iš lupų net ”šaukties valdžios pa
Argi ji netekės už manęs, matuš?
išsiveržia paniekos žodis.)
galbos,” jeigu mes drįsime
ir
MOTINA.—
Štai!
be jo ”Jeidimo” rinkti aukas
(Linguodama gaiva.)
energija
(Visi atsigrįžta ir keli balsai antkart sušunka.) musų badaujantiems bro
Aha, tai dėl tėvynės labo jie tai įsako.
liams Lietuvoje!
Jedvyga!
HOFMANAS.— Suprantama. Tai tavo
VADAS I SVEIKATA
Tokio pasityčiojimo ir užJEDVYGA.—
patriotiška priedermė, Amile. Tu esi juo
gavimo progresyvė visuo
(Nesijudinant iš vietos, žiūrint lankam)
Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
kinga. Visos jaunos merginos mėgsta er Karės nuotakos!
menė dar nėra iki šiol paty
ligas, kaip sifilis arba kraujo užuuodijimas, spuogai, odos ligosi
rusi. Ir ji nėra užsitarna
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas sflpnnzinti. Bet tu esi viena, kurią aš sau pasi MINĖ.—
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir
vusi
jo,
kadangi
ji
savo
dar

rinkau ir aš imu tave. Taigi, kaipo gera
(Gyvai susigriebdama.)
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina
bštumu ir duosnumu nuken
vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamiztes
Tu taipgi karės nuotaka, Jedvyga.
mergaitė, pasižadėk.
tėjusiųjų nuo karės šelpime
namuose už labai mažą atlyginimą.
(Už lango girdisi tolimi šauksmai ir juokai. Į
JEDVYGA.—
sulyg
išgalės
pildė
savo
pa

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
vidų įbėga užkaitusi Minė.)
(Atsisuka ir vienu žingsniu prišoka prie
dymą
tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumą^ prietvarins, randmcdl
reigą! Taigi eiti bernauti
AMILĖ.— Minė!
Minės.)
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
Nedrįsk manęs vadinti karės nuotaka! kam-nors mes nematome
MINĖ.—
reikalo ir neisime.
(Atkisusi ranką su žiedu ant piršto.)
Mano žiedas yra aukso. Žiūrėk!
AR TAMISTA KENTI
Progresyvė Amerikos lie
Žiūrėk, Amile. Alano šliubinis žiedas.
(Pagriebia Minės ranką ir sviedžia ją šalin
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
tuvių visuomenė turi teisės
nuo savęs.)
dėjimo; nuo s tite- 'us'ojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugčjimo maistu;
AMILĖ.— Geležis!
nuo vėmimo; -n • tu.ž. g .mo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
reikalauti,
kad
butų
duotas
Ne
geležinis
kai
tavo.
s
MINĖ.— .
nuo negalėji- io -tie rot.: nuo’ blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
jai prideramas balsas Lietu
MINĖ.—
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje f Ar
(Pasididžiuodama.)
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijos! 'Ar
vių
Dienos
organizavime,
ki

(Drąsiai
pajuokiančiai.)
Taip; aš karės nuotaka!
ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlą! Tie symptomai nurodo, kad jūsų kanas
taip ji rengsis prie to darbo
0
bet
jie
tave
net
pirmąją
karės
nuotaka
yra
blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikaiiška priežiūra ir patarimas.
AMILĖ.—Tu?
skyrium ir, tikimės, ji mo
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
vadina.
*
MINĖ.—
negales jr symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
kės be ”valdžios pagalbos”
JEDVYGA.—
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyra tarp vyrų.
(Apsisukdama ant kulnies išskėtusi rankas.)
ir be neprašytų ”komanduoTai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias
(Smarkiai
užmetus
savo
rankas
ant
Mnės
pe

Štai kuo aš esu.
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurio
tojų” globos padaryti, kas
čių arti kaklo lig kad norėdama smaugt.)
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jnsų negalės
HOFMANAS.—
jai
šioje
valandoje
išpuola.
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą Į sveikatą ir pasinaudokite
Sakyk, kodėl, kodėl?
(Paduodamas Minei ranką.)
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
Didelė reikalo svarba ver
MINĖ.—
Sveikinu!
čia mus atidėti į šalį užsiva(Baimės apimama.)
Prisėskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
MINĖ.— Ar negirdėjote minios šauks
Nesą tu buvai pirmutinė, kuri ištekėjo rinėjimus ir pasikarščiavi
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.501 MadiMm A Cllnton St... Chteatfo. BL »
mo? Tai mane sveikino!
mus, kuriuos galėtų iššaukti
karei kilus.
Brangis Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti tysai dykai, apmoksta
klerikališkai-tautiškojo blo
AMILĖ.— Kada jus apsivedėt, Mine?
JEDVYGA.—
pačta, justi brangią medikališką knygą.
ko užmačios. Jeigu jie dar
MINĖ.—- Ką-tik dabar. Musų buvo net
(Trumpai, bet tvirtai krestelėjus Minę.)
Vardas ir pavardė................................................................................. ............ . ............
dešimts porų. Vestuvinius apžadus darė Nesą valdžia man įsakė? Nesą apgavo atsipeikės ir norės kalbėti į
su mumis žmoniškai, tai mes i
Gatvė ir Noė......................................................................................................................
me visi kartu, į klausimus atsakinėjome vi- I mane našlių pensijos pažadėjimas? Sakvk mielai sutiksime veikti su'
Valstija
sos sykiu. Ar ne juokinga?— tikras teat-iteisybę!
jais išvien. Bet kadangi iki
‘-‘J
ras! Paskui kunigas pasakė prakalbą,
(Toliaus bus.)
Lietuvių Dienos liko neperVIENO AKTO DRAMA,
parašė
MARION CRAIG WENTWORTII.

, kino mus savo šauksmais. Musų vyrai pa
bučiavo mus ir nuėjo atlikti muštrą. O, aš
niekad nesu buvus taip smagi. Tai pui
ku! Visi mums sakė mes esam tikros pa
triotės.
HOFMANAS.— Hura! Taip tikrai jus
jomis esat!
MINĖ.— Musų vardai pateks historijos
lapuosna, gerbiami visos žmonijos, jie sakė.
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musų visuome Reikalingas darbininkas,
Pereitos subatos popiečiu nė remia, tai nors nuo pro- kuris gerai apsipažinęs su
apleidžiant streiklaužiams; k’resyvių organizacijų ir bu- bučernės darbu. Mokestis
A. G. VValton Co. čeverykų vo išrinkti atstovai, jie visi $13.00 sąvaitėj. Kreipkitės
dirbtuves, kur, kaip žinoma, atsisakė tautininkų-klerika- laiškais arba ypatiškai kuodarbininkai streikuoja, tarp lų konferencijoj dalyvauti. i greičiausia.
Konferenciją atidarant F. Lithuanian Co-operative
streikierių ir streiklaužių
J.
Bagočius paaiškino delko
Associatio, n
Carmel gatvėj kilo susirėmi
socialistai
ir
progresyvių
i
166
Main
st., Hudson, Mass.
mas. Viens streikierių liko
draugijų
atstovai
atsisako
pervertas peiliu, kitas per
konferencijoj.
BALIUS
šautas. Tuomet kilo riaušės; dalyvauti
Kun.
Kemėšis
labai
apgai

Rengia
L.
M. P. S. 13-ta kuopa
iš streikierių pusės pasi
Subatoj.
30
Rugsėjo-Septenibcr,
1916
pylė Į skebus plytgaliai. Su- lestavo ir užreiškė, kad WilPradžia 7:30 vai. vak.
SALĖJ,
spiečiusi apie 4,000 minia, kes-Barres konferencija pa kampas ELIETUVIŲ
ir Silver sts, So. Boston.
darė
klaidą
įleisdama
tauti

Broad\vay ir Armory gatvių
Šis balius, tai atsižymėjimo balius.
Kuri iš moterų turės gražiausi žiukrškertėj, sustabdė automobi ninkų politiką į šelpimo tą,
gaus pirmą dovaną, kuri turės
lius, kuriais gabenta streik klausimą. Tuomi girdi, la prasčiausį
žiurkštą, — gaus antrą
Muzika pirmos klesos.
laužius iš dirbtuvių ir prasi bai ”nuskriaudė” socialistus! dovaną.
Užprašo atsilankyti
ir tas turės būti istorijon už-1
dėjo smarki kova.
L.M.P.S. Komitetas.
Penkiosdešimts policma- rašyta, kad socialistai likosi I
P. KETVIRTIS
nų po komanda viršininko nuskriausti.
Jeigu
tautininkų-klerikalų
Atidariau
auksų skyrių
J. F. White’o puolė krikdinti minią, nesigailint savo politika ką-nors čia nu-j po No. 233 Broadvvay, So.
buožių. 12 asmenų suareš skriaudė, tai tik ne socialis-l Boston, Urbono ir Pilvinio
tavo, kitus kimšo ambulan- tus bei progresyvę visuome- i krautuvėj. Parduodu viso
san ir gabeno ligonbutin. nę. o tik nukentėjusius nuo kius auksinius, auksuotus ir
Daugybei gavosi policmanų karės badaujančius žmones. sidabrinius daiktus, taipgi
Istorija to neužmirš.
visokius muzikališkus inst
paikų. Daugelį sužeista.
rumentus. Kreipkitės per
Tautininkas
Vitaitis
kaip
Streikieris Kolishskis,
kaip darbininkai pasakoja, tikras nachalas, pasmerkė laišką, o aš ar mano agentai
išeinant streiklaužiams iš socialistus, o ypač p. Bulotą atvažiuosim pas jus i namus.
dirbtuvės, pradėjo jiems iš (matyt už tai, kad išvilko Parduodam ir ant išmokėji
metinėti jų netikusį darbą, aikštėn kun. Olšausko ma mo, taisome laikrodžius ir
kitus daiktus.
tuomet vienas streiklaužių karonus)..
su peiliu rankoj puolėsi prie Konferencija išrinko ko
Grocernė ir Bučerjo ir smeigė du kartu į petį mitetą ir, kaip girdėjome, nėPARSIDUODA
ant Broadvvav. Savininkas serga
ir vi šoną. Kolishskis vra 24 instruktino. kad kreiptųsi ir liepia parduoti pigiai.
PARSIDUODA "Kendžių" Tabako.
metų amžiaus ir vargu pa prie majoro su prašyme, j "Aiskrimo.
Sodės ir Grocernė ant C
idant
uždraustų
"socialis

gis.
str. Labai pigiai parsiduoda, galima
John Perforni, 28 metų tams rinkti aukas” Lietuvių uždirbti apie S50 sąvaitėj.
Reporteris. ‘ PARSIDUODA 2 Namai ant Ba:<mirtinai pašautas dešinin Dienoj.
ter st, 5 "familių;’’ parsiduoda labai
šonan.
pigiai.
Kruvinos riaušės Chelsea’j. ; progresyvė

Vietinės Žinios
BOSTONO IR APIELINKĖS PIRMEIVIŠKŲ
DRAUGIJŲ DOMAI.
šaukiama konferencija
"Lietuvių Dienai”
prisirengt.

Šiuomi kviečiame visas
pirmeiviškas
draugijas,
kliubus ir kuopas prisiųsti
savo delegatus konferencijon, kuri yra šaukiama ateinančioj nedėlioj, 1 spalių,
376 Broadway, St. Omer
Hali, So. Bostone, 10 valan
dą iš ryto, "Lietuvių Die
nos” reikalams apsvarstyti.
Draugijos, kurios galės iš
rinkti savo atstovus, malo
nės padaryti tatai kuogreičiausia, o kurios atstovų iš
rinkti nesuspės, tų komite
tai lai atvažiuoja.
Geistina butų, kad daly
vautų kuodaugiausia drau
gijų ir kuoplačiausia apielinkė butų atstovaujama.
Būtinai turėtų būti Camb
ridge, Lynn, Brighton, Norwood, Hyde Park, Stoughton, Taunton, Montello ir
kitos kolonijos reprezentuo
jamos.
„Lietuvių Diena” jau ne
betoli, o pirmeiviškoji vi
suomenė da neorganizuota;
da neturime išdirbę bendro
pieno, kaip geriau tą dieną
išnaudojus. Taip atsitiko Socialistai atidarė rinkimų
dėlto, kad mes likomės su
kampaniją.
vilioti. Mes tikėjomės dirb
Pereitą subatą. 23 d. rug
ti išvien su kitais kaipo ly sėjo, atvažiavus Bostonan
gus su lygum, bet klerikalai Soc. Partijos į šalies vice
su tautininkais nenorėjo tos prezidentus kandidatui G.
vienybės. Tokiu budu mums R. Kirpatrickui, vietos įvai
prisieina dirbti skyrium. rių tautų socialistai padarė
Mes rinksime tą pačią dieną parodą ir paskui drgo Kiraukas, tik ne po klerikalų patricko prakalba atidarė
vėliava, bet po vėliava Lie rinkimų kampaniją.
tuvos Šelpimo Fondo, kurį
Drg. Kirpatrikas yra ne
sutvėrė ir remia apie 400 tik gilus mąstytojas, bet ir
draugijų.
didelis humoristas. Jis ap
Jei klerikalai atsileis savo reiškė esąs tikriausiu Kris
užsispyrime, jeigu jie nors taus pasekėju, nes Kristus
ant tos vienos dienelės bus 1900 metų atgal pirmutinis
lietuviais, kuriems rupi sa pradėjo skelbti visų tautų
vo šalies šelpimas, o ne poli ir visų žmonių brolybę, o už
tiški savo manievrai, tai tai jį turčiai kartu su kuni
mes galėsime su jais da su gija užmušė. • Turčiai ir ku
sieiti ir veikti iš vien. Bet nigija tą patį norėtų daryti
jeigu ne, tai veiksime kas socialistams ir šiandien, tik
sau.- Prie to mes turim būt bėda, kad jie dabar neturi
pmteengę ir dėlto šaukiam taip neaprubežiuotos valios.
šitęTtonferenciją.
Kirpatrickas vaizdžiais
Lietuvos Šelpimo Fondo vaizdeliais gyvai atvaizdino
Skyriaus Komitetas: paikumą tų žmonių, kurie
renka į visuomenės tvarkvePirm. N. Januška.
I sekr. M. A. Balčiūnas, džius republikonų bei demo
II sekr. J. G. Yaniunas. kratų partijų kandidatus.
Jis užreiškė, kad neišmanė
lių skaičius su kiekvienais
Lietuvos šelpimo Fondo
metais smarkiai mažėja. Ir
Skyriams.
šiais rinkimais už socialistų
kandidatus
bus atiduota ma
Kaip jau žinoma, Suvieny
tų Valstijų prezidentas Wil- žiausiai du milijonai balsų.
sonas paskyrė lietuviams Tatai priparodo žmonių en
Amerikoje dieną aukoms tuziazmas, su kokiu visur
rinkti nukentėjusiems nuo sveikina jie socialistų kandi
datą į šalies prezidentus
karės Lietuvos žmonėms.
drg?
Allan Bensoną.
Tad-gi Amerikos Lietuvių
visuomenė turėtų pasinau
doti tąja proga ir surinkti Bostono dr-jų atstovų kon
kuodaugiausiai aukų Į Lie ferencija Lietuvių Dienos
C

tuvos šelpimo Fondą.

Ne

paisant katalikų bei tauti
ninkų konspiracijos ir igno
ravimo L.š. Fondo, Suvienvtų Valstijų prezidentas pa
skyrė dieną visiems lietu
viams, bet ne kokiai-nors
sriovei ar ypatoms. Tad-gi
geistina butų, kad visi Liet.
Šelp. Fondo skyriai ir rėmė
jai sukrustų į darbą, Į tą
musų bendrą darbą, kur jau
du metai kaip mes jį dirbam
ir privalome dirbt, jeigu mes
norim sušelpti nukentėju
sius nuo karės lietuvius.
Taipgi draugijos ir ypa
tos, kurios paėmė L.Š. Fon
do ženklelių ir da neatsily
gino, malonės tuojaus atsi
lyginti, kas kiek tų ženkle
lių yra išpardavęs, nes rei
kės būtinai turėt pilną at
skaitą suėjus dviem metam
darbo.
Jūsų dėl visuomenės labo,
7
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aukų rinkimo reika
lais.

Liet. Gelbėjimo ir Auto
nomijos fondai susitarę su
Tautos fondu išsiuntinėjo
visom Bostono lietuvių or
ganizacijoms
užkvietimus
išrinkti savo atstovus ir at
siųsti juos Į draugijų kon
ferenciją delei Lietuvių Die
nos aukos rinkimo sutvar
kymo.
Tuose pakvietimuose nei
žodžiu neužsiminta apie Amerikos progresyvės visuo
menės Įsteigtą L. Š. Fondą.
Smelstoriui LSS. 60-tos kpsusirinkime užklausus atė
jusį su užkvietimu minėtų
fondų pasiuntinį Norkūną,
kur iš Bostono pragaišo L.
Š. Fondo skyrius, kad jis ne
minimas, p. S. N. atsakė:
”jie užmiršo jį pasikviest,”
kad padarius bendrą atsi
šaukimą į draugijas.

Kadangi pasirodė aiškus
K. Šidlauskas,
L.Š.F. Iždin. izoliavimas to fondo, kurį

Žymios
LIETUVĖ KRIAUČKA +1
*
Prakalbos. | Ona Čepullonis
i*.

Ateinančioje nedelioje 7:30
vakare bus prakalbos Liet.
Surijai, saloje, 376 Broadway. Kdlbes J. K. Dantų
iš Detroit, Mich.
Visuo
mene kviečiama atsilankyti.
Komitetas.

surinko Tautos Fondan apie t
$426.
Reporteris.

M. ANDRIUŠIUTĖ.
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

D. L. K. Vytauto draugi
jos susirinkimas Įvyks spa
lių 2 d. po pietų. Visi nariai
privalo atsilankyti ir naujų
atsivesti.
N. Januška.
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GERAS
LINIMENTAS

Turėk Savo Exą!

kurie noru
gera siIšvalyt t-bs
h! e:t »l<t>
ui„s
jį

Gaukite Severos Preparatus nuo saro aptiekoriaus. Negalint gauti, užsisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, lova.
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419 BOYLSTON STR
Su.it ii t*.

120 n

UOSTO?;. MASS.
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JOHN A. SMITU X C J.
(U.-al Estate Excbange)
18 TREMONT ST.. Room 323,
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Ant 21
akmens
Gelžkelio laik
rodis šrubciiv
užsukamas, vv
riško didumu
rašytais dubel
tavais viršais
ant 20 metų au
ksuotas su iš
Labai teisingas
ypatingai gelžkeliu važiuojantiems
žmonėms, kuriems reikia visuome’
tkras laikas žinoti, Gvarantuotaant 20 metą.
Ypatingas pasiulyji
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ar
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdir
tas, nemokėk nė cento. Atsiminki’*
jus užmokėtumėt už toki pat laikro
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
būtis dvkai su kiekvienu laikrodėliu
(?)
EXCELS1OR WATCH CO.
■«<M» Athenaeum Bidg. CHICAGO. ILL

JVĮ

l

T
i.

■ LT"

VAŽIUOK KUR TIK NOKI

Papirkau dar du nauju automobilius su minkštomis sėdynėmis ir su Ji
”Shock Absorders;” labai gerai veža. Galima važiuoti pažiūrėti
K

Farmų, Namų, Lotų Dykai.

i.

Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose vietose South
Bostone, o dabar tiktai pradeda pirkti apie City Point, vėliaus pradės
pirkti Dorchesteryje ir kitose aplinkinėse geresnėse vietose.
Taigi, kodėl negalima ant syk padaryti didesnį žingsnį: pavažiuoti toliaus ir pažiūrėti NAUJŲ. PIGIŲ ir su daug žemės

;
j

j

NAMŲ FARMŲ IR LOTŲ.

Antanas Ivaškevičia

J. MATHUS

Tel. So. Boston 605.

v

So. Bostone
ir apielinkėj

Geriausia
Lietuviška
Gyduoles sutaisome <
ir prisiunčiame
visokias,
J

S

kurios tik pasaulyje
priimtos ir yra
vartojamos.

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e
Gydanti mostis nuo pučkų 50c
Nuo viduriavimo mažiems 25c
Nuo viduriavimo suaugus. 50c
Pamoda plaukams........
20c
Vaikų ramintojas........
2;>c
1.00
Nuo suirimo nervų ....
1.00
Bobro lašai .................
Nuo saulės nudegimo . . 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
75c
skanų ............
1.00
Kraujo Valytojas
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo
$1.00

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
Proškos 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

Perfumos visokią gėlių, 25c., 50c., 75c.. $1.00. $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokią gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią
paslaptingą ir kitokią ligą.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
sąžiniškai patarnauta.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
Ei, V vrai, Visi P*»

YUOEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją,
visokios rųšies Alaus, Degtinės
Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia
vieta lietuviams.

304 Brea<wj Ir 253 D Struti
SO BOSTON, MASS.

j

315 Broadway, So. Boston, Mass, į)

J. MATHUS |

342 Rroadwav, So. Boston, Mass.

'I
I

■Mes vežam visus dykai su visom šeimynomis Nedėliomis arba Papras- Į
•tomis dienomis, tiktai duokite žinią į ir.usų ofisą patįs, arba per savo ji
draugus, o mes atvažiuosim prie tamistų durų išvežti ir aprodyti II
gražių naujų namų ir Vištų Farmų arti Bostono.

t

Geriausias Lietuvio
SĮ
SALONAS IR RESTAURACIJA. <;
Sveiki geriausios rųšies gėrimai įį!
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- ((<
lankus.
Parankiausia Lietuviška užeiga, j;

I:

AUTOMOBILIAIS DYKAI!};

Telefonas, Dickinson 3995 M-

(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

Skaitykite šį laišką: “Severos Gothardiškas Aliejus pasirodė labai veiklus.
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti
Severos Gorhardišką Aliejų skausmas pradėjo mažintis ir kol suvarto
jome pusę bonkos. tie skausmai visiškai išnyko.‘‘
John Mikulastik, R. F. D. 1. Box 96, Iron MounUin. Mich.

<-<:*•
■ •

SOUTH BOSTON CUST< V
Km mokėt brangias randus narni, M
iu
TAILORJNG CO.
(<(■»>
'u
sa\ . nkams, kada už tuos pinigu 'r
278 Broadway, So. Boston ! Vį
gali nusipirkt savo namą. PER PA
~
įSKI * INTUS DU MET U MES PAR
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS
ao crH-:-!apie už pusę milijono dolerių vertes
ir jie visi užganėdinti
l-.*oar mes turime daugybę gerų
nan>v ir lotų ant lengvų išmokėjimą.
Tik a.skį įmokėk ir turi savo namą
lies parupinam taipgi pirmą ir
ant ą paskolą, duodame statymam?
t co -truction) paskolą ant lengvų iš
lyg.. :r žemo nuošimčio.
BOSTON. MASS
M.:sų patarimas dykai.
Kalbame
lie: >• s iškai.

SEVERAS GOTHARD OIL

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Galite reikalaut ir per lai,. •
o mes per eKbpresą gyduoif, »
siusime.

Se Beston, Mi

įvj L'uuel,

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos
nariu toki vaistą vartoti.

reumatizmo, neuralgijos, niksterBjimų, užsiga
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo
sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.

EDVARO DALY, Savininkas
i 18 8r?a?way, So. Bos n
Į

■| Lietuviai Kliaučiai

7\1
Nuo 9 iki 11 rito
PS OFISO VALAN DOS
.. 2 .. 4 po piet.
TY1
.. 7., 8vakaro
V)
NEDELIOMIS ••
^’^piet.

S

darbo gvarantuoja mano
pažįstami.
(9 11
ONA CEPULIOMS,

J: t

Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties,
kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi
ielepnone: Back Bay 4201*
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
lį.........................................
1,1
riausia.
>
Visokiu“ Vyram.-, Draburin*
DAKTARAS
Ištepant moste vei )ą prieš einant
I))
**->,.^11 4.it I Z**MkVnto
gult per Kelis vaxarus padaro veidai U U>aioMe. autais* **., u <•
|| Fr. Matc aitis
Mostis išima viso- Į
tyru ir skaisčiu,
name
aenua.
kius .-puogus ir dėmes (.plėtmus) sau
iJ
i»VI>O MSOKlAs LIGAS
■i
Vienintė'- Kriaučių
lės nuedegnnus ir lašus. Kaina de L
X'
B<*8t'-'.r. ku*
žutės 50c. ir $1.00.
(39)
i'R*TAIKO AK ' IUS.
ir
Mrl.ą •* u ■*«.i.
J. RIMKUS.
Į j)
kasiu.
$ Valandos?”
BOX 36,
UulortMik. M
; CAblUIllNK P.\S Mis su ‘
Nuo 1 iki 3 da
IK t»z: v’ Gsrrsr
.Nuo 7 iki 9 vai. vakare,

X31210 S. Broad St. Philadelphia,P

INTERNATIONAL NOVELTY CO.,
1154 Lincoln Avė.,
UTICA, N. Y.

Už gerumą ir gražumą mano

Tetsingiausia ir Geriausia
^utaia, r.i Rvceplua ku *1
džiausiu atyda, nežiūrint »r i
Lietuvos atsegti ar ainerik** išx
Gyduolių Kalite gauti, kokiapasaulije vartoja, taipgi vt
T randasi lietuvis aptiekorius.

- -i-r.-

pr. Ignotas Stankus,

Suteikiame geriausius pamokinimus kaip uždirbti daugiau pinigij. X isiems
atsišaukusiems be skirtumo lyties. Rašykite tuojaus pas

Vasarines ir žiemines, pagal
naujausias madas
uz priei
namą kainą.
f Visokį darbą gvarantuoju

252 4(« St.,

Ar nori būti gražus?

Birutės Kanklių choro su
sirinkimas įvyks 29 d. rug-i
sėjo pėtnyčios vakare LSS.
60-tos kuopos svetainėje, i
Nariai ir norintieji būt cho- j
f O RAS ST. * NOBZEJEWSKIį:
ro nariais privalo susirinkt,' Visokiems daiktams labai pabrangus,
Vienatinis lenkiškas
nes reikia pradėt lekcijas, tečiaus aš nieko nepabranginau.
>
Visokias
dėlto reikia susitvarkyt.
| DANTŲ DAKTARa*
DRESES ir KITUS RUBUS
Komitetas. pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate„ .
.
. .
.
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale (!j Užtaisau pasigadinusius dantis ir
Neužmirškit VISI nueit pa-j pasiuvu bile rūbą j 24 valandas. To- " dedu naujus. Laiką gvarantuoju. !J
cilrluncvt
persitikrinkit
mano
užtikrinimu
&iK.aus\L cne
soc. Tl. Rnncnnn
nensono dėl
ir norint
tur-t perus
rubus
pigiai_ Ištraukiu dantis be jokio skausmo į
prakalbų, sereaos vakare.' duokit pasiūt man.
(įt 176 HARRISON AVĖ.. BOSTON))
rūgs. 27, Tremont Temple ,324 E
_Jtam«aL-roadway
X
salėje ant Tremont str.
1' ~ ‘ ~ s'

DYKAI VISIEMS!

Siuvu visokias moteriškas

DRAPANAS

T

Kun. Bartuškos ir Bielskio
prakalbos.

PARSIDUODA Muro Namas
Boston st, Dorchesteryj, dėl trijų familių. Savininkas išvažiuoja i CaliNedėlios vakare, rūgs. 24. ferniją, liepia parduoti už kiek kas
So. Bostono teismo salėj bu duos.
PARSIDUODA 4-rių familių r.a
vo prakalbos, kalbėjo kun. mas ant Sth str, vertes $3.700. Savi
Baltuška ir homeopatas ; ninkas liepia parduoti už $2,500.
Bielskis. Bažnytinis choras tėsSupasviršminėtais reikalais kreipki
R. VASILIAUSKAS,
sudainavo šį kartą gana
So. Boston. Mass.
gražiai keliatą dainų. Aukų 138 D street-

i

|

aptinka

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

X

didlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. $#. Boston, Mass.

