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Metas XII.

Francuzai atėmė iš vokiečių paskutini Verduno fortą ir paėmė 6,000 belaisvių
Sąjungininkai atakuos vokiečius visą žiemą, kad nedavus jiems niekur atsikvėpti. Rumunai jau atsigavo ir pradėjo ofensyvą;
teutonai traukiasi visu frontu, palikdami daug belaisvių ir ginklų. Prie Somos paimta jau 31,000 vokiečių. Iš viso vokiečių
nuostoliai viršija jau 3,393,400 žmonių Ant jūrių sunaikinta jau 1,820 prekybos laivų. Karė lėšuoja kasdiena 105,000,000.
Lenkija apskelbta jau neprigulminga valstybe. Vokiečių submarinas “Deutschland” vėl Amerikoj.
I DVI DIENAS AUSTRAI
NETEKO 39,000 KA
REIVIŲ.

Sąjungininkai atakuos Lenkija jau apskelbta
vokiečius visą žiemą
neprigulmnga

Rumunai smarkiai muša
teutorus Balkanuose.

Oficialės žinios iš Romos
sako, kad Carso rajone ita
Vokiečių užjūrio žinių
Vienas Associated Press į
lai pradėjo smarkų ofensy Rumunijos fronte reikalai
agentūra
pranešė
bevieliu
korespondentas
paklausė
vą prieš austrus. Eidami virsta gerojon pusėn sąjun
Paskutinėmis
Anglijos karės valdybos vy-i telegrafu, kad Austrija su
linkui Vipacho upės, jie pa- gininkams.
Vokietija
nutarė
duoti
už

dienomis
teutonai
nepadarė
riausiojo direktoriaus gen.
iėmė stiprių pozicijų ir daug
kariautai
Lenkijai
savystoMaurice’o, ką jisai mano a* belaisvių.
Costagnievizza nei žingsnio pirmyn, kuo
pie paskelbtą Hindenburgo vybę ir Lenkų Karalija ap
dabar visai italų armijos met rumunai, sulyg Buka
skelbta
visam
pasauliui
ne

pranešimą (tas pranešimas
apsupta. Į dvi dienas italų rešto pranešimų, keliose
tilpo pereitam „Keleivio” prigulminga valstybe.
ofensyvo austrai netekę iš vietose turėjo pusėtinų lai
Kaizerio
ir
Austrijos
ka
numeryje), kad sąjunginin-,
viso 39,000 kareivių. Iš to mėjimų. Berlynas ir Viena
raliaus
manifeste
sakoma,
kai nenrasilaužš per vokie
skaičiaus 10,000 esą užmuš prisipažįsta, kad ant Rumu
___ c ___
_____
________
čių liniją
į 30
metų.
Gene- kad Lenkija bus valdoma
ta, 20,000 sužeista, o 9,000 nijos rubežiaus, Predelio
rolas Maurice ant to atsa- karaliaus, kurio vaikai bus
i paimta nelaisvėn. Iš Vie pietuose, rumunai atsiėmė
kė:_________________________sosto įpėdiniais.
nos tečiaus pranešama, kadi kalną Roską. Jiul klonyj
Lenkijos konstitucija,
”Musų pastarasai ofensy-'
visos italų pastangos tarpe teutonai traukiasi jau visu
vas Somos fronte buvo ve kaip ir jos rubežių klausi- i
Goricijos ir jūrių eiti pir-j frontu, o rumunai karštai
imdami
damas ne dėlto, kad prasi-, inas/bus nustatyta vėliau.
myn nenusisekė. Visos jų juos persekioja,
Photo ta Ajnerican rTess Association.
daug belaisvių ir ginklų.
laužus per vokiečių liniją.1 Labai gali būt, kad visa
Vokiečių submarinas U-53, kuris jieškojo žuvusio submarino Bremeno ir Ame
subatoj jie
Jo tikslas buvo paliuosuoti taii tiesa, nes vokiečiai jau I rikos pakraštyje nuskandino 7 priešininkų laivus, o dabar sveikas sugrįžęs namo. 3,500 italų paimta nelaisvėn. i V1?n
įė
paėmė
540
teutonų,
22 kuK
vokiečių spaudimą ant Ver- seg^.i galvoja, kaip čia paIšrodo, kad nei vieni prie
kasvaidžiu,
8
kanuoles
ir
i
duno ir išmušt vokiečių taip
T VOKIEČIŲ KARĖS MINI- prannl7ai aK;5mA
jaunus TLenkijos '~
vy-j
PETROGRADE JAU
savo nuostolių nenori prisi-i
I
daug
kitokių
ginklų.
HažaŲ
umenerk- Tokių
vy-i
iranCUZdl d 15161116
j»7« riumenen
lokių vy
 STERIS MATO PAVOdaug, kaip galima. Aš ne rru
pažinti, tik skelbia, kiek
BADAS.
rų
įknlnjoj
esą
arti
1,500,-:
siimu pasakot, kaip ilgai
priešas neteko.
JŲ.
Londono ”Times” koresVOKIETIJA NETEKA
ims laiko išvaryt vokie 000, bet sulyg tarptautinių
Generolas
von
Stein,
ku

'
pondentas
iš
Petrogrado
JAU 3,393,380
čius iš šiaurės Francuzijos, įstatymų užkariautų kraštui
RUSAMS NESISEKA.
ŽMONIŲ.
bet aš galiu pasakyti, kad žmonių kariumenėn imti ne ris buvo Somos fronte, da
Per 290 dienų kruviniau- praneša, kad maisto klausi
Caro
generolams vėl pra
bar
likos
paskirtas
Vokieti

mas
tenai
kasdiena
darosi
Sulyg pačios vokiečių val
sąjungininkų spėkos nuola valia. Todėl senai jau kal
sios kovos prie Verduno vo
dėjo nesisekti. Ką jie nedaraporto,
Vo-_
tos vis auga, o teutonų eina bama, kad vokiečiai nori jos karės ministerių ir sa kiečiai buvo paėmę iš viso vis sunkesnis. Pereitoj se- ro, bet pirmyn paeiti negali džios paskelbto ££
.užmušiuh
----•
—
n
kydamas
Reichstage
pirmu

redoj
biudžeto
komisija
duot
Lenkijai
neprigulmy■
silpnyn.
Pasekmės sąjun
tik du Verduno fortu —
nei žingsnio. Visi jų užpuo- tais.J sužeistais Ir paimtais
gininkų ofensyvo yra dide bę, o tuomet lenkai galės sa tinę savo prakalbą pasakė, Douaumontą ir Vaux (iš svarstė tą klausimą savo po limoi
hui.
SUZeiSiaiS IT paimtais
limai nocfonmni
pastaruoju lnibii
laiku bai
lės. Kuomet pavelys mums vo vyrus mobilizuoti ir eiti jog iš to, ką jis patyręs So tark: Diumoną ir Vo). Bet sėdyje ir pripažino, kad pa giasi didžiausiais nepasise nelaisvėn išviso 3,393,380
tą ofensyvą atnaujint, pa prieš rusą jau kaipo Lenki-, mos fronte, jis matąs didelį pradėjus
sąjungininkams dėjimas labai blogas. Ypač kimais. Vokiečiai su aust kareivių ir oficierių.
pavojų
Vokietijai.
Ypač
an

sekmės bus da didesnės. Da jos kariumenė.
iaužties per vokiečių sieną (kenčia dėl maisto stokos rais netik jų atakas atre
bartiniai lietus sustabdė vi
Lenkų laikraščiai pasta glai, jis sako, su viso pasau Somos fronte, pastarieji tu darbininkų klesa. Komisi mia, bet vietomis da ir po KUN. MACOCHAS JAU
MIRĖ.
są veikimą, iš kurio butų romis dienomis vis rašė, lio pagalba daro vis naujes rėjo daug kariumenės nuo jos posėdyje išreikšta net zicijas iš jų atima. Iš Ber
nes
ir
sunkesnes
mašinas,
baimė,
kad
iš
tokio
padėji

galima tikėtis svarbesnių ;kad Lenkijoj dedasi kažkas
Verduno gabenti čionai.
Lenkų laikraščiai prane
lyno pranešama, kad 1 lap
pasekmių.
nepaprasta. Lenkų legijo kad kuogreičiausia mus su Vokiečių atakas ant tos mo gali išeiti ”labai liūdnos kričio prie Stochodo upės ša, kad kunigas Damazas
„Tiesa, dabar vokiečiams nai, kurie tarnavo austrų triuškinus. Ir visa anglų tvirtovės pasiliovė.
Kaip pasekmės,” suprask, gali vokiečiai šturmu paėmė sti Macochas jau mirė kalėji
spauda
vienu
balsu
šau.
______
________
_
stigo amunicijos.
Žiemai armijai, tapo suorganizuoti:
.
tik francuzai pajuto, kad kilti revoliucija. Todėl nu- prias rusų pozicijas ir pri me.
atėjus, kuomet artilerijos ir pavadinti ”Lenkų korpu-; kianti, kad tam tikslui Ang- vokiečių spėkos prie Verdu- tarta visą maisto klausimą darė jiems nuostolių. Be
Kun. Macochas pagarsėjo
_______________
darbo dienos
bus trumpes- j su.” Jiems duota lenkų uni-j kjos žmonės ir valstybė pri- no susilpnėjo, tuojaus pada- j Pavesti vieno valdžios de- užmuštų ir sužeistų, 1,600 tuomi, kad būdamas Čensvokiečiai stengsis tą'forma ir lenkų oficieriai. I va|°. aukauti viską. Naujas rė užpuolimą ir atėmė Dou- .partamento kontrolei, nutakavos klioštoriaus virši
trukumą dapildyt. Tečiaus Tai, matomai, buvo pama- . vokiečių karės ministeris aumonto fortą. Bet tuo jie i j^tyt1 ,an.^ reikalingiausių rusų papuolė nelaisvėn. Vė ninku apiplėšė tenai panelės
nežiūrint blogo oro mes ne- tas lenkų kariumenei.
i todėl1 ragina ir vokiečius au da nepasitenkino ir ėmė lu- daiktų kainas ir daryti vls- lesnės žinios sako, kad pa švenčiausios paveikslą, kurį
kauti visas savo spėkas ir pti
pti priešininką
priešininką jį visas
visas puses
pusesI
. s
gahjna,. kad pa našų smugj vokiečiai su au tamsus žmonės skaitydavo
duosime jiems atsigriebti.1
--------badaujantiems strais uždavė rusams Kar labai stebuklingu, pardavė
Mes atakuosime juos per iš- CENZŪRA JAU IR ANT turtą, kad atsilaikius prieš nuo Verduno. Paėmę Dou- mpinus
stiprų ir pavojingą priešą. aumontą jie tuojaus apsupo žmonėms maisto. Komisija patuose ir prie Narajuvkos visas brangenybes žydams
tisą žiemą.”
MAISTO.
upės.
Taip sako žmogus, ku-!j Iki šiol buvo tik žinios
iš trijų pusių ir Vaux fortą. nutarė kviesti į pagalbą Že
ir paskelbė, kad tai bedievių
socialistų
darbas. Bet, ne
riam sąjungininkų planai i cenzūruojamos, dabar gi KYNŲ KARIUMENĖ KO Vokiečiai matydami, kad mietijas ir kitas visuomenės
PASKUTINĖ PROGA
VOJA SU AGUONOM. . juos čia gali visai apsupti, organizacijas.
galėdamas
už parduotas
turi būti labai gerai žinomi.! pradedama cenzūruoti jau
GRAIKIJAI PRISI
brangenybes pinigais pasi
Iš aguonų daromas op- nakties laiku pabėgo. Fran
DĖT PRIE KARĖS.
ir maistą. Anglijos valdžia
POPIEŽIUS GAVO LEN paskelbė, kad tokia cenzūra ium, kurį kiniečiai labai mė cuzai užėmė Vaux fortą nė SUBMARINAS U-53 SU
dalyti, užmušė savo brolį ir
GRĮŽO VOKIETI- ..
Pereitoj sąvaitėj Graiki teisybė tuojaus išėjo j aikš
KAMS 4,000,000 FRAN įvedama ant maisto, siun gsta rūkyti. Pastaruoju vieno kareivio nepralaimė
jos pakraštyje
vokiečių tę. Rusų teismas nuteisė jį
JON.
KŲ.
čiamo Kanados ir Anglijos laiku Kynų valdžia pradėjo ję. Per šitas kelias dienas
submarinas
paskandino
francuzai paėmė prie Ver
katorgon, taip pat ir jo mei
Iš Romos pranešama, kad belaisviams Vokietijoj. To šitą blėdingą paprotį nai duno 6,000 belaisvių, daug Iš Berlyno pranešama Graikijos garlaivį ”Anghe- lužę Heleną, kuri sėdėdama
popiežiaus atsišaukimas į dėl visi siuntiniai, kurie iki kinti, bet žmonės neklauso kanuolių, kulkasvaidžių ir Londonan, kad vokiečių val liki.”
Su garlaiviu žuvo
džia oficialiai paskelbė apie daug graikų. Todėl sąjun kalėjime pagimdė ir kūdikį
viso pasaulio vyskupus, kad šiol buvo siunčiami stačiai ir Kantono apielinkėj di ginklų.
sugrįžimą vokiečių kariško gininkų šalininkai sako,
parengtų bažnyčiose ”Len- j Vokietijon, dabar turi būt džiausi laukai užsėti aguo
BOMBA.
nomis.
Pradėjus
valdžiai
submarino U-53, kuris A- kad dabar Graikijai geriau
ku” Dieną.
Dieną,”” davė' TLenkijai siunčiami centraliniam ko-,
kų
UŽMUŠTA IR SUŽEISTA merikos pakraščiuose neto
Iš Molines, III., mums pra
4,000,000 franku arba $800,- mitetui Londone, o šis juos tas aguonas naikinti, žmo
sia proga paskelbti Vokieti
nės
pasipriešino,
todėl
šio5,296
CIVILIAI
ANGLĮli
Bostono
paskandino
7
nešama,
kad pereitoj pėtny
000. Surinkti pinigai jau peržiūrėjęs siųs Vokietijon, i
jai karę. Didis sąjunginin
jmis
dienomis
pašaukta
ka

priešininkų
laivus.
Buvo
JOS
ŽMONĖS.
atėjo į Vatikaną ir tuojaus Pranešimas pataria duonos,
kų šalininkas ir įtekmingas čioj prie amunicijos dirbtu
skelbiama,
kad
submarinas
bus išsiųsti Lenkų Komite- piragaičių ir konservų ne- riumenė aguonoms naikinti.
Anglijos žemesnysis parGraikijos vyras Venizelos vės sprogo kažin keno pa
U-53
likosi
paskandintas,
tui Šveicarijoj. Yčas ir ku- siųsti, nes ”cenzuruojant”
liamento
butas paklausė
pasakė, kad vokiečių sub i dėta didelė bomba, bet blė
kitos
žinios
skelbė,
kad
sub

SUNAIKINO JAU 1,820 premjero Asųuitho, kiek iš
nigas Bartuška nuvažiavę tokie daiktai susigadina.
marinas, užpuldamas Grai i dies nepadarė.
marinas
sugautas,
bet
pasi

Romon prašė popiežiaus, į
_ ;---------LAIVŲ.
viso jau žuvo šioj karėj ci
kijos vandenįse ant graikų
rodo, kad jau sugrįžo namo. laivo, kuris plaukiojo tarp Hughes išrinktas prezidentą.
kad jis paskirtų tokią pat' KARĖ LešUOJA 105 MIvilių
Anglijos
žmonių.
Pre

Nuo karės pradžios iki
Vokiečiai giriasi, kad tuomi
LIONAI
KAS DIENA.
dieną ir lietuviams, bet jis
"' ‘..............
šiol kariauiančios valstybės' mjeras atsakė, kad prieši- jie priparodo pasauliui savo Graikijos uostų, atliko pira
Vakar, 7 lapkričio, buvo
nesutiko.
Karės lėšos kas diena sunaikino jau 1,820 preky jninko užmuštų, paskandin galybę, kurios priešininkai to darbą ir Graikijos kara-;■ rinkimai naujo Jungtinių
----------------i vis auga. Praeitą balandžio bos laivų, kurių įtalpa kar tų ir sužeistų
civilių žmo
liūs dabar turįs paskutinę Vastijų prezidento, kaiku"DEUTSCHLAND” VĖL mėnesi ji atsieidavo $90,- tu padaro apie 3,328 tonų. nių skaičius siekia 5,296, te nė nesvajoja sutriuškinti. progą apginti savo tautos rių senatorių ir kongresmaAMERIKOJ.
garbę.
000,000 dienai, o dabar ji Šitas skaitlines surinko iš būtent: užmušta arba mirė
nų.
5,000
BELGŲ
IŠVARYTA
nuo
žaizdų
589,
paskandin

Tavorinis vokiečių sub praryja po $105,000,000 kas skelbiamų karės žinių ir
Prezidentu išrinkta repuVOKIETIJON.
PRIE SOMOS PAIMTA blikonas Hughes (ištark:
marinas ”Deutschland” jau diena. Septynių didžiausių telegramų New Yorko laik ta 3,014, sužeista 1,693.
31,132 VOKIEČIŲ.
antru kartu pribuvo Ameri kariaujančių valstybių sko raštis ”The Jouroal of Com
ša
Iš Amsterdamo praneša
I Juz), buvęs vyriausiojo
TRAUKINIS
SUSIKŪLĖ.
kon. Pereitoj sąvaitėj laik- los jau siekia $75.000,000,- merce.” Iš sunaikintų lai
ma, kad šiomis dienomis iš Anglų karvedys gen. Haig lies teismo (sunreme court)
kraščiai buvo peskelbę, kad 000. Jei karė pasibaigs se vų 75 nuošimčiai prikluauso
Netoli Molines, UI., perei Gh^nto vokiečiai ištrėmė nraneša. kad nuo to laiko, teisėjas ir atsižymėjęs kapi
jis jau žuvęs, bet kaip tik kančiais metais, tai vien tik sąjungininkams,
apie 18: toj sąvaitėj ketvergo naktį Vokietiion 5.000 belgų. Apie kaip nrasidėjo sąjunginin talistu reikalu apgynėtas.
tą pačią dieną New Londo procentų už karės paskolas nuošimčių neutralėms vals- ! susikūlė greitasis Chicagos 10.000 belgų kitose vietose ku ofensvvas prie Somos,
Kiek socialistų kandida
no uoste jis išlindo iš po reikės mokėti apie $3,000, tybėms, ir teutonams vos| traukinys. Vienas žmogus raintn ^avo pranešimą ren iki šiol paimta jau 31,132 tas gavo balsų, tuo tarpu
vandens.
000,000.
tik apie 7 nuošimčiai.
užmuštas, daug sužeista.
gtis kelionėn.
da nėra žinių.
vokiečių nelaisvėn.
___________
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paskutinį fortą.

!
t

I

L
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bet kalbėkit apie dalyką. Sa
Da geresnis.
kyk: sumušei uzboną, ar
Du biznieriai p. X. ir p. Y.
ne?
susitikę klausia kits kito,
Kaltinamoji:— Neklau kaip biznis. X. pasigiria:
syk, ponas sudžia, aš čia vi
— Šiomis dienomis prie-Į
sai nekalta, nes, viena: aš miau savo krautuvėn į dar
jos visai nepažįstu ir kaip ybą jauną merginą-pardavėgyva jos uzbono nemačiau; ją. Puiki. Pažadėjau jai
antra: tas uzbonas senai jau vakarienę, tai vakar atėju
buvo sumuštas, o trečia: ji sią pirkt skrybėlės moterį
pati man tą uzboną pada prikalbino pirkt ne tik skry
vė...
bėlę, bet visą parėdalų eilė.
— O, šitaip!— nusijuokia
Apie Minyką ir Kiaulę.. p. Y. — Aš gavau klerką,
kuris atėjus mano krautu
Moters ir vyrai,
vėn bevaikiai porai pataikė
Kiek jūsų čia yra,
intikinti, kad jiems reikalas
Kam sakmės patinka.
pirkt mažam kūdikiui visus
Sustokit aplinkui,
(parėdus
ir net vežimėlį.
O aš jums pranešiu
i
Ir aiškiai nupiešiu
I
Baisus pirtšai.
Navatną dalyką
i
Tūlas prelektorius, kalbė
Ir suvis uždyką.
damas apie Saturno žiedus,
pasakė, kad jo vienas žiedas
Buvo, gyveno,
turi šešius tūkstančius my
Amžiaus neseno,
lių
dydžio.
Tik biski jau plikas
„Kad
jis staugdamas!”
Vienas minykas.
pratarė vienas iš klausyto
Ir taip atsitiko,
jų;
„kokius tas bestija turi
Kad širdin minyko
pirštus! Ojė, ojė!”
Giliai įpuolė
Juodakė gražuolė.

Sumanus redaktorius.

L E 1 V 1 S

Tie visugeriausi Cigaretai
turi taipgi ir Kuponus!

Redaktoriai, kaip ir kiti
gudruoliai, turi visada turė
ti atviras akis ir ausis. Juo
kingas atsitikimas pasako
jama apie vieną redaktorių,
Į
pradėjusį išleidinėti laikraš
tį viename miestelyje, vaka
i
rinėje Amerikos dalyje. Ta
I
me miestelyje, prasiplatinus
kazirninkams, žmonės netu
rėjo ramybės, todėl kaikurie gyventojai reikalavo,
Nauji Raštai.
Bet šita mergina
kad laikraštis tiems žuliTurėjo
vaikiną
kams padarytų galą, ant
"Moterų Dirva” — tai
raip gyventojai jo nerem- Ir prieiti prie jos
Nebuvo
progos.
naujas
mėnesinis moterų
sią. Redaktorius prižadėjo
Geriausi Egiptiški Cigaretai kokie daromi
Tad
vieną
štai
rytą
žurnalas.
Jį leidžia Ameri
jiems užkurti pirtį. Ir iš ti
Pašaukęs pas save,
kos Lietuvių Rymo-katalikro, antrame numeryje ta
Lašais
užtaisytą
'
kių
Moterų Sąjunga ir
„pirtis” pasirodė pilname
Jai
obuolį
davė.
Juose randasi
vertingi KUPONAI
spausdina
„Darbininko”
savo skaistume. Antryt, re
vienas
kiekviename
pakelyje O-A-SIS. Ka
‘ spaustuvėj. Pirmas to lai
daktoriui besėdint prie savo
da tu pareikalausi „O-A-SIS” nuo parda
Tuo tarpu čia pinas
kraštėlio numeris daro ne
rašomojo stalo su žirklėmis
vėjo,
atmink, kad tu gausi geriausius EgiJosios
vaikinas,
blogiausi įspūdį. Kaina me
rankoje, per duris kamba
ptiškus
Cigaretus, kokie gali būt daromi už
Ir vaisių jai duotą,
tams $1.00. Taigi dabar Arin įnėjo didelis vyras su la
tuos pinigus, ir drauge vertingą Kuponą.
Gražų, spalvuotą,
merikoje turėsime net du
zda rankoje, klausdamas, ar
Prieš
griežtą
jos
norą
moterų laikraščiu, nes pa
Todėl pirk „O-A-SIS” šiandien
rukvk
redaktorius esąs namie.
Paleidžia
per
tvorą.
našų
žurnalą
—
„Moterų
gerus cigaretus už savo pinigus, kurie pa
„Ne, nėra,” atsakė redak
Jį kiaulė užtiko
Balsą„ — leidžia ir Progre
daryti iš gero ir gryno tabako ir da gauni
torius; „jis nepersenai išėjo
Ir tuoj jo neliko.
syvių Moterų Susivieniji
laukan. Meldžiu tamistos
KUPONĄ. Nepamiršk pasiimt O-A-SIS
mas.
•uaipuBis
sėstis ir paskaityti laikraštį,
Ir dyvai didžiausi,
— jis tuojaus sugrįžš.”
Technikos stebuklai, Tė
Dalykai keisčiausi
Šarvuotasai kaziminkas
vynės Mylėtojų Draugijos
Po to atsitiko:
atsisėdo, lazdą įsispraudė
laidinys No. 24. Yra tai ap
Prie durų minyko
tarp kojų, ir ėmė skaityti
žvalga žmonijos pasiseki
laikraštį. Tuo tarpu redak Kiaulė atbėgo,
mų,
įgytų oro, žemės ir van
Garsiai sužviego
Tapgi 20 už 10 ir DU kup< nai dykai
torius ant galų pirštų išnė
dens
užkariavimuose. Iliu
Ir
piestu
tuoj
stojo
rė per duris ir, trepais že
struota. Knygelė pasiskai
Iš meilės prie jojo.
myn. Kaip tik ties pačio
tymui gera. Spauda labai
mis durimis, jis susitiko anĮ graži.
į
-<
Bėgiojo, kriuksėjo,
vyrą su baisiu kurdžgaI LIETUVĖ KRIAUCKA.J ' Rainkots ir Siutu Dirbtuve I
„Tiesa,” tai yra 3-čias nu- j
Per langus žiurėjo
Ku rankoje.
•d
B <« LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR K
meris
drg.
Baltrušaičio
le>
I
Ir vuodegą raitė,
Cna
fepullonis
„Ar namie redaktorius?”
X7ERGIJOS
GERIAUSIA.
! džiamo mėnesinio žnmalo.
V
dienos jau 1
&
Lyg kokia panaitė
užklausė svečias.
Siuvu
visokias
moteriškas
praėjo.
Bet
I
Mes
dirbame
RAIKOTUS ir iii
j Veik visą šį numerį užima
Prieš savo vaikiną
SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir
„O, taip,” skubiai atsakė
vis dar tarpe mus
d
DRAPANAS
■ gana įdomi apysaka „Nešu$ į; Vaikams. Dirbame dėl KRAU- )’)
yra daug vergų,
Veidą dabina.
redaktorius; „meldžiu poną
SE W
)r)TTTVTTT
r PAVIE(t
Vasarines ir žiemines, pagal I
TUVIŲ, AGENTAMSį______
_
kurie yra atstu
niškas
šuo.
”
Ir tol ji puikavo,
naujausias madas ir už priei į Įj! NIAMS iš geriausios materijos
ant viršaus, o jį rasite sė
miami nuo savo darbo beširdės
namą kainą.
it. ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė («
į',
verg-mistrės-L I GOS.
Kun. Bartuškos Kelionė
Kol bučkio negavo.
dintį su laikraščiu ranko
Visokį darbą gvarantuoju
TT <!< Materijas
imame
iš dideYra labai lengva išvengti ma
”----- •_y Jmes
..................
--- X. to-■«
Gaidukas. Lietuvon Didžiosios Karės
Už gerumą ir gražumą mano T '■ lių firmų
ir ----------daug antX ..karto,
)»
žų kliūčių išaugant į dideles, i
se.”
darbo gvarantuoja mano
jeigu urnai atida ant to atkrei
* !■' dėl mes gaunam kur-kas pigiau į«
Metu.
1916
m.
Išleista
„Tau

(9 U) J ; ir geresnę materiją, todėl galime
Tasai, įnėjęs į redakciją,
pažįstami.
piama. ir tas yra jūsų pareiga
II
pos
Fondo
”
lėšomis,
So.
Bo

link
paties
savęs
ir
savo
šei

ir pigiau padaryt.
ten rastą vyrą taip pasvei
Kaimiečių meilė.
ONA ČEPULIONIS,
mynos tai vis atlikti.
Lietuviai, kurie norite tik turėt
ston,
Mass.
kino, kad buvo ko pasiklau
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
So. Boston. Mass | i;į STIPRIUS IR GERUS RUBUS g
252 4th St
Lėtas bernas sėdėdavo už
nų, kaipo plovimas skaudžianPIGIAI, visados kreipkitės pas
sytu Muštynės užsibaigė stalo, o merga ant užslano,
Lietuvoje Europos Karės
čios gerklės intraukimui Į save
mus. Tolimesnieji per laišką; o )»
ant gatvės su suplėšytais ži- i viens priešais kitą. Laike ! Metu, su paveikslėliais, pa Į
apmalšinimui dusulio, r.uo gal
į;Į vietiniai ypatiškai.
> * t :-H-Bvos ir ausu skaudėjimo; ect.
ponais ir gužuotomis galvo i pietų arba vakarienės ber- rašė A. M. Martus, išleido
<į( Kriaušiams, Agentams ir Krau- S
Seniausias rusiškai-amerikoniškis
tuvininkams sampelius paa
i
M.
Paltanavičia,
Worcester,
mis.
Gydytojas Bostone
:(!
siunčiame dykai.
B
,nas būdavo apžavėtas mer
į
Mass.
Pusi.
62,
kaina
50c.
AR NORI. KAD MERGINOS
apsireiškia esąs iš geriausių na
gos patogumu, bet viskas,
Dr. B. L. BERIJRD | įTraielers Ra;nciat Ctmpany|
minių gyduolių, esančių ant
Byla dėl uzbono.
Kalendarz Legijonow Na
MYLĖTŲ?
i
pardavimo—25c. už bonkutę.
j ką jis nabagas išdrįsdavo,
195 Dorchester st.,
So. Boston.-r
Nuo Reumatizmo. Pa dagos, NeuraliJeigu taip, tai nusipirk
G. A. Romanas, savininkas,
Prieš teismą stovi dvi mo- i tai retkarčiais į ją nedrąsiai Rok 1917, lenkų legijonų kagijos. Persišaldymo, Apšlubimo. DantuMusų
specijaiiškumas
yra pri- SįI
Skaudėjimo, Diec’.iu ir Skaudėjimo Kru
i
lendorius
1917-tiems
meA
vatiškos moterų ir vyrų ligos.
i ■ 3 Harrison Avė.,
terįs, viena skundėja, kita blėsterti akimis ir, kartas
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu n*umai
tišku ligų, naudoki
įtams.
Visas
šitas
kalendo

Priėmimo
valandos:
nuo
1
iki
3
į
■G
kampas Essei St.
kaltinamoji.
j nuo karto, lyg išnetyčių, dair nuo 6 iki 7 vakare.
rius
iliustruotas
žymesnių

r
BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 864.
ž
Pirmoji kalba:— Ponas | silytėti po stalu ją savo
PAIK-EXPELLER,
jų
legijonistų
pa
veiksliais,
kaipo seną ir uzb'kėtiną draugą šeimy
sudžia, aš prieš ją nieko ne klumpe. Merga vis tylėjo, i tarp kurių randasi pulkininnos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir
50c. bonk ite: galima gauti visose apturiu, ji yra mano kaimin- bet kartą nusprendė išgrie
KREST KENDŽIŲ,
tiekose ar..* pas pati fabrikante—
i
kas
ir
su
lietuviška
pavarde
Tel.: 2787-J.ft
t
ka ir da dešimtos eilės gi- bti iš jo, ką jis mano su sa
F. AD. R1CHTER & CO.
o Ji niekad nepamirš jus, nes
Ei. Vyrai, Visi Pas
—
Janušaitis.
Kaslink
tekBiinė, ale kaip Dievą myliu vo tokiais karštais besimei74—80 '.Vashington Street,
New York.
kendžių gardumas priverčia ją
Y U D F ! * O
sto, tai jame daugiau poezi
jus mylėt. Reikalaukit visur ir
Dr. David W Rosen |
jo® rudas šuva suėdė mano lavimais. Valandėlę paty ;jos
visados Lowney’s Crest Ken
Jis užlaiko gerą IRestaurae'.ją. »I!
ir
sentimentų,
negu
is

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, Iv
sūrį, o aną dieną paršas iš- lėjusi šuktelėjo:
džių. Jeigu negali gaut kitur,
visokios rųšies Alaus, Degtiuės
torijos
ir
faktų.
Rusiškai ir Vokiškai.
tai
prisiųsk
mums
dolerį,
o
>Į t
knisė bulves. Bet, anot tos
„Klausyk, jei tu mane
Vyno ir Cigarą.
gausi vieną svarą geriausių
GYDO
VISOKIAS LIGAS.
j
Dollars and Steel Against
pasakos, gyvulys razumo myli, tai kokių galų taip
Amerikoj išdirbtų kendžių.
Valandom:
Pirmiausia
ir
parankiausia
Gerausias agentas Bostone.
Beturi, tai ir daro kaip gy snapsai ir neperstoji purvi Humanity. Tokiu vardu ge
Nuo 8 iki 10 ryte. Ne
vieta lietuviams.
2 iki 3 dieną, nuo 7
įr
ležies mainieriai išleido bro
ŠIDLAUSKAS
vulys. Ale kad ji pati su nęs man pančiakas!”
I
8
vakare.
304
Broatay
ir
259
D
Strsats
šiūrą apie Mesabos mainie226 BROADWAY.
mušė mano uzboną, tai už
i
321 HANOVER STRKET,
jį
rių
streiką.
Tarp
kitako
joSO BOSTON, MASS.
SOUTH BOSTON, MASS. —
BOSTON, MAS8.________ Į)
tai dovanot negalima.
Da
Vaiko teologija.
! je randame šitokių sujudi
Baujas buvo uzbonas, tik
Maža
Onytė
nuvažiavo
nančių faktų: United Steel
I
—
*
per škapliemos atnusku3
sykį
su
tėvais
pas
savo
dekorporacijos
raportas,
išlei

užmokčiau du auksinu, o
B. S. Stone, Oph.D
Ant 21 £
dabar šita ragana ėmė ir dę d-rą X ir pamate pas ji s|.ag birželio pabaigoje 1916
žmogaus
grobius
(skeletą).
i
metų>
parodo>
kad
už
Akių
•umušė. Be to da šita gyva
akmens į
•
*
K-*
Cia
’
^
ausia
,taini
šita
korporacija
turėGelžkelio l«ik *
tė prie žmonių pavadino
Specijalistas.
ji
nusistebėjus.
Į
jo
į
ryno
pelno
$81,000,000,
rodis šrubelio T
mane čigonka ir atsiplėšus
REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE,
užsukamas, vy i
Tai
mirusio,
žmogaus
įuo
t£
r
p
U
mainierys
Manciriško
didumo
NEUŽMIRŠKITE TŲ. KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
parodė užpakalį. Užtai pra
10 m. So. Bostone.
paaiškino jai de- nj štilio už keturių dienų
rašytais dubel |
MES NUSIUNČIAME VISUR:
šau pono sudžios jai nedo- I kaulai,
tavais viršais
399 Broadway,
...
.... . darbą 27 birželio gavo $3.80.
KARĖS BELAISVIAMS j VOKIETIJĄ;
vanot — prisudyt jai 20 me- de- m .
ant 20 metų au
l_ _l ksuotas su iš- į|
SO. BOSTON, MASS
UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE,
turmos ir 'prie žmonių' ~ Įfoa^dMCT’8- atS' Per l915metųs plienotrusLabai teisinga*
jeigu turite dabartinį jų adresą;
tas išmokėjo 800 nuošimčius
ypatingai gelžkeliu važiuojantiemr I j
PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ,
i dividendų, o mainierys Marįmonėms. kuriems reikia visuomet ; ~
■oriu jai tas 50 rvkščiu įdė 1
kurių
turite adresus;
Gv ar ant uoto į
tkras laikas žinoti. L
Jin Stark už dviejų dienų M. GALLIVAN C0
ti.
i
■ ■ ■■ į SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBAant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji
„Blaivininkas.”
rdarbą gavo 8 centus. Ir kaUžlaiko geriausį
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant Į u
Antroji teisinas:— Tylėk,
PABĖGO | RUSIJĄ.
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir
iu, vagiika! Tu pati gyva — Jonai, gal išsigersime? da prieš tokį plėšimą darbi- ELIŲ. VYNĄ LIKERIUS IR
persiuntimo kaštus, su teise jums yi
LAIVAKORTES j visas pasaulin dalis geriausia gaut pas mus.
KITOKIUS SKANIUS
(ninkai sustreikavo, plieno
’ką peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tė, ne aš, ir tau reikia 50 — Ne, ne, ne, negaliu!
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
GĖRIMŲ.
; trustas pradėjo juos šaudyt,
lykščių, ale ne man... Po- — Kodėl?
padarome atsakančiai.
ius užmokėtumėt už tokį pat laikro j
ir geriausio tabako Cigarų
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur j
Bas sudžia neklausyk tos — Todėl, kad daktaras o streiko vadovus areštavo, Taipgi
Meldžiame užeiti, o visados
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka ji.
F. J. BAGOČIUS
raganos, ji meluoja. Jos tė- man uždraudė gerti, antra sukimšo kalėjiman ir visus
rasi** gražų patarnavimą.
būtis dvkai su kiekvienu laikrodėlio |-L
▼as turmoj sėdėjo ir ją rei- gi, aš tik seDtynias porcijas juos kaltina žmogžudystėje.
(?) J
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
st„
EXCELSIOR WATCH CO.
J
Iria pasodint turmon...
išgėriau... Bet jei turi, tai Tarp kaltinamųjų yra ir lie- 362-366
806 Athenaeam Bldg. CHICAGO, ILL. ;
Teisėjas: — Nesikoliokit, galim da įsimesti.
tuvis Juozas Šmitas.
t
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10 už 5c.
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Senovės Lietuviu Gyvenimas.

I pašalinių čia gyventi jau ne
Polemika ir Kritika.
25,000 KATAUOGU DYKAI
beleido. Tai kuopinės žemių Vanduo kaipo vaistas
nuosavybės laikai. Tarp
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Patėmijęs
„Keleivio
”
No.
Iš
viso
žmogaus
kūno
sva

dviejų kuopų žemių papras
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtmę markę, o to
PARAŠĖ Z. A.
tai tęsėsi žemės niekam ne rumo 60 nuošimčių padaro 36 iš Montrealo žinutę, kur, rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
HK1LBV, ir daugybe kitokių MUZIKAL1AKŲ INSTRU
senų laikų brangus ginta- priklausančios. Tai rube- vanduo. Pavyzdžiui, jeigu apsilenkiama su teisybe, SKR1PKŲ,
(Tąsa.)
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi^
esu
priverstas
nors
trumpai,
i
k<>j kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais.
žiai. Toki rubežiai, tankiai daleisime, kad žmogus svePrie didesnių pilekalnių ap ras.
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvišku Sapnininku, dydžio
bet
aiškiai
nušviesti
tikrąjį
_ ___ ___ _
______
Senovės Lietuvos turtai gana platus, buvo galimi tik ria 150 svarų, tai 90 svarų iš
sigyvendavo
ir *
pašaliniai
su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio ta voro pas
dalykų stovį. E. J. L. tenai 5x6*4
tikrų lietuvį, o gausite teisingus taborus. Agentams parduodu piguZ
žmonės (ypač prekėjai ir su geležies stoka rodo, jog tuomet, kada žmonių buvo to yra vandens.
buk lietuvių Rašykit tokį adresą:
amatninkai), čia jieško- išdirbimai ir pramonė tenai maža, o tuščių, neapgyventų i Apskritai imant, kiekvie- pripasakojo,
m 4WJ
,W reikia kas 24 socialistai turėjo 3 delega I W Q
dami globos pas tų lietu negalėjo prigulinčiai plėto žemių gana daug. Tie ru- nam
žmogui
H2 grano
ST,
visuotinoj konferencijoj, w. o. VVnMpIk
vvaiaeiis
brooklyn, n. y.
viškų pilių apginėjus. Taip tis. Ir gal iš įvairių amatų bežiai niekam nepriklausė, valandas suvartoti 2 kvor- tus
negalėjo susikalbėt.
I
ir atsirado lietuviški miestai vien puodininkystė gana ge ir nieks tenai negalėjo nei tos vandens. Jeigu žmogus betDraugas
E.
J.
L.
yra
Ka

ir pilįs. Jau X.V šimtmety rai buvo išsiplatinus. Seno kaiminių,
kaiminių ganyti, nei me- su
suvartoja
vartoja daugiau,
daugiau tai tas nados lietuvių social-demoje Lietuvoj randam gana vės lietuviams prisiėjo užsi džioti, nei žvejoti. Toki ru- priguli nuo jo darbo ir tem- kratų
partijos narys ir dagi :jj REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ’TREdaug tokių arba panašiij ganėdinti žuvininkyste, kai bežiai buvo ne tik tarp at- peraturos.
protokolų
sekretorius, tai J JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKO8.
r- - ■
\
miestų. Ir Kauną, ir Vilnių, mininkyste, žemdirbyste ir skirų kuopų, o ir taip atskiTūli
mokyti
vyrai
sako,
galėjo
žinoti,
kiek lietuvių
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
ir kitus miestus įsteigė ne medžiokle. Diduomenės gi rų kilčių ir tautų, tik, žinia, i-odTnmhm'
___
__
__
net
ir
maitina
kuopa
delegatų
išrinko
į
vi

i 1 rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c., o
padidėjus rubežiai tarp kilčių ir tautų žmogaus kūną.
kunigaikščiai Kūnas, Gedi reikalavimams
Be valgio suotiną (tarptautišką) susi tuojaus apturėsite.
būtinai
reikėjo
griebtis
u$
> buvo daug platesni, kaip žmogaus kūnas gali ilgiau
minas ar kas kitas, bet tie
Panašų išlaikyti, negu be vandens. rinkimą, kuris buvo sušauk
. miestai atsirado ir be jų plėšimų pas kaimynus. Kai atskirų kuopų.
tas 1 rugsėjo, kad išnešus
darbo. Jau nekalbu, kad mynų apiplėšimai liko Lie• rubežių randama ir Lietu Žmonės, katrie rytą atsi protesto rezoliuciją prieš
Kūnas, tai tik padavimų ku tuvos diduomenės amatu, ką voj. Tarp Lietuvos kilčių ir kėlę jaučiasi sunkiai ir silp įvedhną priverstinos kareinigaikštis, bet jeigu paim vis plačiau ir plačiau leido jų kaimynų vietomis rube nai, eidami gulti visuomet vystes Kanadoj. Kada iš lie
sim Gediminą, tai Vilnius savo šaknis. Net vėlesnės žiai siekė kelių mylių plo* turi išgerti stiklą vandens. tuvių kuopos vienas delega
N O
jau buvo dar prieš Gedimino karės —taip užpuolimo, taip čio. Ilgainiui, kada liuosų Tas palengvina skilviui dar tas, kuris yra daugiau su
užgimimą. Gediminas tik apsigynimo,— be plėšimų ir žemių pritruko, tai žmonės bą ir žmogus iš ryto jaučia sipažinęs su anglų kalba,
patėmijo
Vilniaus rietą svetimų kraštų sunaikinimo pradėjo išnaudoti ir rube- si daug sveikesnis.
žius. Taip užsiliko doku Geriamas vanduo visados buvo susirgęs, tai į minėtą
kaipo parankią iš kariškio apsieiti jau negalėjo.
susirinkimą teatsilankė tik
atžvilgio, ir rūpinosi tenai Pirmi amatninkai, o ypač mentas kaip Jogaila ir Vy turi būt tyras. Apie van tai vienas, žinoma, mažai
perkelt savo kunigaikštijos kairiai ir maluninkai, skai tautas padarė sutartį su dens tyrumą galima persiti kalbantis angliškai. Taigi
sostapilį.
tėsi pusiau burtininkais, ir kryžiokais, kad parubeži- krinti šitokiu budu: paimk jeigu E. J. L. darė iš vie
TRĖJOS DEVYNERIOS
niai gyventojai prusai turi i pusę kvortos (paintę) van
sulyg
kitų
žmonių,
jie
žinoarba
no
tris,
tai
kodėl
iš
savęs
ne

Kalbant apie kaimus ir
teisę rubežių giriose me dens, įpilk šaukštuką cuk
TREJANKA
;
r
josi
ir
su
velniais
ir
su
pikpadarė ketvirto?
miestus, įdomu atsimint
Susideda iš s? įvairių gydančių žolių ir šaknų.
tomis dvasiomis. Panašus džioti, o vandenyse žvejoti raus ir užkimšęs pastatyk Kada susirinkimo vedėjas
apie namus, žodžiai ”
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
ir net glima tenai steigti
yra geriausiu vaistu arba karčiu
tas,” „butelis” labai prime dalykai dėjosi ir pas kitas naujas sodybas. Vieni ki šiltoj vietoj. Jeigu po dvie užklausė, ką lietuvių kuopa
vynu dėl skilvio.
bude,
^utas.
su savo įnešimu dary
na žodžius „būda,” ”L_2_
Gydo visokias skilvio ligas, nerr.alimą,
tiems neturi kliudyti jų dar jų dienų jis pasidarys drum mano
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemen;,
stas arba baltas, tai bus ti prieš įvedimą priverstinos
lė.” 1Reikia atsiminti, jog 1 Ne augštai stovėjo ir pre- be.
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
pirmi žmonės namų statymo kystė. Savų prekėjų lietuženklas ,kad gėrimui jis ne- kareivvstės, tai E. J. L. sa
patrūkimą, sunknm? ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
ko, kad lietuvių tris delegarisai nežinojo: jie gyveno vi a i beveik
1
:1* nežinojo. Jūrė
T”“"  Kai-kurie istorikai paduo ; tinka.
pataiso apetitą.
_ tai iš gėdos net paraudo, nes
arba po medžiais, arba ur mis atplaukdavo į Lietuvos da, kad Lietuvos žemės se į Netyrą vandenį būtinai
VARTOJIMAS: Viena pakeli šitų gydančių
augmenų užmerkti į vieną kvortą čysto spiruto
vuose (urvinio žmogaus lai pakrantes svetimi prekėjai nai jau buvo išdalintos tarp i reikia virinti 20 minutų, 0c nemokėdami anglų kalbos,
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio
kais). Ilgainiui, žmogus su savo tavorais ir čia jie iš atskirų ypatų. Bet kas link visi mikrobai tikrai bus su- negalėjo paaiškinti. Bet jei- jj|
arba mažiau.'
TT
T T
inolzo foin rravai
to
galima
labai
abejoti.
Mes
mainydami)
tavorus
ant
gin

pradėjo taisyti sau iš žagaru
(naikinti.
! naikinti. JBus da geriau, £u E. J. L. viską taip gerai
arba iš odų tam-tikras bū taro, kailių arba ant kitų gerai žinom, jog paprastai jeigu išvirintą vandenį per- sHPrato, tai^kodej gi nepaVINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu*
das, kurių didumas ris au- neišdirbtų tavorų. Kiti sve- pirmi žmonės užsiimdami filtruoti, tai yra perkošti aiškino? Juk tam jokio
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.
kaimininkyste
ir
žemdirby

timi
prekėjai
ir
stačiai
Lie

įgaliojimo
nereikėjo,
nes
da

go. ir tokiu budu, budos po
• 11 m £ a
1«
į per smiltini koštuvą, idant
U
oj ■
truputį persikeitė į namus tuvoj apsigyvendavo ir te ste iš pradžių bendrai tuo atskyrus iš jo suvirusius mi lykas nereikalavo sprendi
; 3 Į
ii!
_____
(į butus). Jei žodis butas nai uždėdavo savo kolonijas. užsiimdavo, ir net vėliau, krobus. Geriausia yra van mo. Toliaus draugas E. J.
nepaimtas iš Slavėnų kalbos, Iš tų prie pilių, ilgainiui, at kada kaimynės ir žemdirby duo košti, pakol jisai da kar L. cituoja nekuriu paaiški i
tai jo turinis labai svarbus, sirado pirmi Lietuvos pre- stės vaisiai liko mažų šei štas. Perkoštą vandenį rei | nimus, kad mes, ateiviai, be
nes jis patvirtina, jog ir mu kiški miestai. Lietuviai ve mynų nuosavyybėj, žemės kia supilti į bonkas, kurios anglų pagalbos nieko nega- į
sų pratėriai seniau namų dė prekystę ne tik su vaka vis-gi dar buvo bendromis. taipgi turi būt pavirintos lime nuveikti prieš įvedimą
' priverstinos
kareivvstės,
nežinojo, ir kad jiems prisi ru gyventojais: jie taipogi Tą žemių bendrumą pilnai apie 20 minutų.
Siutus ir kitokius
neišardė
ir
baudžiava
ir
prekiavo
ir
su
rusais
(gu

į
bet
nesako,
kas
taip
aiškino,
eidavo pasikakint paprasto
Manymas, kad šaltinių o skaitant jo koresponden
panaikinimas.
mis būdomis (butais iš ža dais), ir su lenkais, ir su ki baudžiavos
garų arba odų). Pagaliaus, tais. Ilgainiui, matoma, at Nuo bendrų žemės valdymo arba šulinių vanduo yra vi ciją taip atrodo, kad lietu
ir žodis „namas” arba „mi sirado ir savi prekėjai (ne laikų ligi šiol užsiliko: so- suomet tyras, labai klaidin siai butų tai aiškinę. Žino- $
DUOKIT PASIŪT MUMS
mas,” (kaip k’ti sako) labai maža ir svetimtaučių sulie- 'džiai, kurių gana daug atsi gas, nes kaip į šaltiniį, taip •ma, butų labai keista, jeigu H
Užtikrinam, kad Jga sočedysit pinifę ir
primena lenkišką žodį ”na- tuvėjo). Taip, 1562 metais rado iš senovės kuopų sody ir į šulinį visuomet gali pri Įtiek galėdami angliškai kai- H
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
kristi
ir
žeme
prisisunkti
vi

materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
Įbėti, nieko neatsakė, kada |b
Abraitis parašė knygą apie bų, bendros ganyklos, girios,
miot” (lietuviškai būda).
rūbą
pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus
sokių
mikrobų.
tai, kaip reikia javais pre servitutai ir panašus daly
buvo užklausta, ką mano da- B
išvaizdos ir būna tvirtesni.
II.
Karštas vanduo greičiau ryti su savo įnešimu. Todėl ų
kiauti.
Apie 1390 metus kai. Iš paprastų žmonių
Lietuva turtinga smilti i vyko tarp žemaičių ir kry kuopų ilgainiui atsirado su- numaldvs troškulį, negu šal aš paaiškinu, kad apie pri-įd
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOmis (pieskomis) ir moliu. žiokų sutartis, sulyg kurios, sitvarkę gentai. Gentams tas, tečiaus jei skilvis ne verstiną kareivystę aiškino I a
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
ApieGdanską rasdavo ir au žemaičiai laisvai gali pre gi suįrus daug gentiškų tei- sveikas, karšto vandens žydų kuopos delegatai, o ne į
TAIPGI IŠVALOM IR ISPROSINAM
ksinių smilčių (Form-Sand), kiauti
gerti
nereikia.
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
'
siu
perėjo
į
ponų
rankas.
parusnyj, o vokiečiai
kas kitas. Gerai, kad kas |
o įvairiose vietose margeli — Žemaičiuose, šiek-tiek Taip gentų nuosavybė (že
Karštas vanduo neku- parašo kokią žinutę, tik ji |
DRAPANAS.
(geresnioji molio rūšis). Šie vėliau kryžeiviai nutarė be mės) pradėjo skaitytis ku riuose dalvkuose vra daug turėtų būti visuomet teisin- |
Tikras Jūsų brolis lietuvis
žemės turtai prisidėjo prie muito leisti į Lietuvą javus nigaikščių nuosavybe. Ba geresnis vaistas, negu dau ga.
Kaz. Križanauskas. |
puodininkystės išsiplatini- (matoma, tais laikais Lie joriškos Lietuvos laikais gelis gali manyti.
Ant. Januška
mo. Senovėj Lietuvoj įvai tuvos žemdirbystė dar ne numirusio valstiečio įpėdi Paimkim isteriją. Jokis
Atidžiai ir tinkamai var- |
222 W. BROADWAY,
rių puodų buvo išdirbama puikiai stovėjo, kartais javų nių skaitėsi ne jo vaikai, bet vaistas nepaliuosuos taip i tojam, karštas vanduo gali |
SO. BOSTON, MASS.
gana daug. Jų šukes ir da eruko). metalą, druską, ge- bajoras. Bajoras numiru greitai nuo isterijos užpuo daug prisidtėi prie palaiky- |
Telefonas: So. Boston—2101J
bar randama. Kai kurios ležį ir kitus tavorus. Apie siojo valstiečio turtą galėjo Ilimo, kaip pašutinimas kar mo sveikatos ir užvaduoti J
I
šukė’ gana senos. Taip ant ~andaras prekystės rerka- paskirti kam tik norėjo. štam vandenyje kojų.
ne vieną vaistą.
kai-kuriu šukių randasi pra hiose istorijoj randam irgi Tais pat laikais kiekvienas
sto dirbimo papuošimai su daug žinių. Su svetimtau bajoras galėjo įeiti į vals Šutinant karštam vande
Sveikata
piršto išspaudimais ant mo čiais prekėjais Į Lietuvą tiečio namus ir tenai imti nyje kojas ir dedant ant
linių indų briaunų ir prie dr kartu pradėjo kraustytis ir kas jam patinka. Tai sta sprando karštą kompresą
gno. Anie Gardiną senovėj žydai prekėjai. Tokiu budu, čiokiškas užsilikimas nuo tų daugelyje atsitikimų galima
ir
V
buvo išdirbama kreida, ją pirmi Lietuvos žydai irgi laikų, kada nebuvo jokios išgydyt ir galvos skaudėji
mą.
gabendavo Į Lenkiją.
energija
prisidėjo prie Lietuvos pir- nuosavybės ir kada kiekvie
N
Rankšluostis pamirkytas
Ant Lietuvos laukų ran myneigos.
nas galėjo imt, kas tik jam į karštą vandenį ir pridėtas
dasi titnagas, iš kurio jau
VADAS i SVEIKATA
nuo seniausių .gadynių iš Lietuvos dainose apie se patiko. Bajoriškais gi lai prie veido tankiai pagelbsti
¥
dirbdavo titnaginius kirvu novės prekystę ir išdirbinius kais *) tokia teise jau nau nuo neuralgijos ir dantų
Jam© aprašoma aiškioje, paprastojo kalboje apie tokias
Galiu dojasi vien ponai; ši teisėj skaudėjimo.
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos,
kus, jietiems ir rilyčioms beveik nieko nėra.
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
Skepetaintė į karštą van
galus, peilius ir t. t. Gra- tik pažymėti, kad liaudies ponams buvo labai reikalin
mas. nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir
nau rašo, kad Prūsuose gau dainos šukas vadina ”žuvų ga, nes ji padėdavo valstie denį pamirkyta ir apsukta
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina
vyras ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
davo sidabrą ir geležį (bet šukelėmis.” Ir ištikro, šu čius apiplėšti. Ir liaudies vaikui apie kaklą į 10 minu
namuose už labai mažą atlyginimą.
labai mažai). Geležis pasi kos labai primena žuvų stu- dainos šiek-tiek primena tų pagelbsti nuo gripo.
šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
taikydavo ir kitose vietose, burius nugarkaulio kau bendros (kuopinės) nuosa Išgertas prieš pusryčius
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji
vybės
laikus.
Taip
dainose
stiklas karšto vandens tan
bet niekur jos nebuvo užtek lus). Išpradžių žmonės gal
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
susiduriam
su
vietomis,
kur
vą
sau
šukavo
žuvų
nugar

kiai
numalšina
vidurių
tinai. Per tai geležinių dai
ktų išdirbimas Lietuvoj ne kaulio kaulais, o paskui pra- Į mergelė pamato savo berne skaudėjimą.
AR TAMISTA KENTI
Karštas vanduo daug pa
galėjo žydėti. Geležies sto dėjo išdirbinėti šukas, pana-, lį „tarp šimto šienpiuvėlių.”
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
gelbsti nuo nikstelėjimo ir
ka labiausia ir prisidėjo šias i nugarkauio kaulus.
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu;
*) XIII, XIV ir XV šimt užgavimo.
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
Tokias vietas
III.
prie Lietuvos kultūriško
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
reikia mirkyti kuokarščiauplėtojimosi sulaikymo. Jei Pas lietuvius, kaip ir pas’ mečiais.
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustujimą gėdinimas} draugijos? *Ar
siam vandenyje nuo 15 iki
gu Lietuvoj butų buvę gele kitas tautas, kadaise buvo
(Toliaus bus.)
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas
20 minutų,
o kartais tas
žies kasyklos, ir jeigu jos bendra nuosavybė. Prieš;
■f?
yra blogose sanlygoso ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.
daug padeda.
duotų tiek geležies, kiek vie bendros nuosavybės laukus
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
„Laisvės
”
beletristikas
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą dėlei sugrąžinimo žmo
Jei žmogus peršalęs atsi
tinių gyventojų reikalai rei tęsėsi ilgi laikai be jokios į
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyru.
kalautų, tai Lietuvos gyven nuosavybės.
Pirmoji nuo 1 Svyrūnėlis taip įsisvyravo, gers karšto vandens su cu
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
tojai, kaipo priejuriniai savybė atsirado ant įrankių kad ir savo draugų negali krum ir lemonu, tankiai ap
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės
žmonėm daug anksčiau bu ir ginklu; šie visi daiktai pažinti — mat besvyruojant sisaugos nuo slogos.
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
tų pakilę, ir praeityje jie bu priklausė kuopai, bet ne at žvilgsnis visų negali pagaut
Kas negali nakčia užmig
—
jei
vieną
pagavo,
kitą
pa

tų sulošę maž-daug tokią skirai y patai. Kol žmonės
ti, tegul eidamas gulti išsi
Pristaskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
pat rolę, kaip ir normanai bastėsi iš vietos i vietą, tol leido.
maudo karštam vandenyje,
J. J. w.
(žuvėdai). Be geležies Lie iie neturėjo savo žemės.
o miegas atsiras.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.501 Madlson & Clinton St>.. Chicago. m. .
tuvos gyventojai buvo silp Perstojus bastytis ir apsigy
Geriant kas rytas po sti
Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.
ni ir nedrįso jie statyti lai venus visa kuopa ant žino Yra žmonės, kurie, kad jų klą karšto vandens galima
vus ir keliauti ant jų į toli mos vietos, toji žmonių kuo nepažinus, bijosi nuimt nuo lengvai apsisaugoti nuo vi
Vardas ir pavardė............................................................................ ................................
mas jūres, nors su jūreiviais pa arba gauja savo nuosa savo veido nudavimo mas- durių užkietėjimo.
Gatvė ir Noė.......................................................................................................................
jie jau gana seniai buvo su vybė jau skaitė apsigyveni ką, ant galo jie ir patįs sa Išdalies karštas vanduo
Miestas
Valstija
sipažinę. Jūreivius į Lietu mo vieta ir jos apygardas. vo veido tikrą išvaizdą už- išlygina ant veido raukšles
vos krantus traukė jau nuo Kuopininkai (gaujininkai) miršta.
ir išima juodgalvius.
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betvarkė kįla delei kuone
visiško atstatymo civilės
valdžios ir pakeitimo jos
ginkluota Plieno trusto ap
mokama padaužų gauja, ne
2) Atima laisvės susi ša nuoskaudžias streikuo
Nors tai klausimas, į ku- iratskirai padarytų taiką su Mesabos mainieriai kovoja į
rinkimų teises;
rį nieko tikro negali pasa teutonais, arba jeigu Angli-i .. • už laisvę ir tvarką.
jantiems Mesaba Range
3) Beteisiai apkaltina musų broliams mainieriams
"Keleivio” skaitytojams
kyti net ir tokie karės vedė ja finansiškai nusibankrujai, kaip Hindenburgas, te- tytų, arba gi jeigu vokie yra žinomos baisenybės, ko šimtus vyrų ir moterų;
skriaudas, išreiškiančias:
4) Žvėriškai nužudė
Ičiaus šiuo klausimu užimtos čiams pasisektų ekonomi kias pergyveno Mesabos
Atėmimu laisvės žodžio
ir "didžiųjų” ir 'mažučių” niai sunaikinti Angliją, sa Range sustreikavusieji mai musų brolį darbininką J. teisės;
žmonių galvos. Ir tarpe vo submarinais atkertant į nieriai. Bado verčiami jie Alar’į;
Atėmimu laisvės susirin
5) Pagamino tragediją kimų teisės;
vienos tų žmonių kategori jai visus jūrinės prekybos laikinai grįžo darban, bet
Bivvabik, Minn., miestelyj, Žiauriu ir beteisiu apkal
jos ir tarpe kitos vieni no kelius. Nors visa tai šian nepadėjo savo kovos ginklo,
kur
žuvo du žmonės, o
rėtų, kad jinai užsibaigtų dien išrodo negalimu daik negrįžo darban nuveikti ir
tinimu šimtų vyrų ir mo
vienos kariaujančiųjų pusių tu, bet su ta galimybe rei- į pasidavusieji Plieninio tru vienas tapo sužeistas lai terų ;
ke susirinkimo, kas nebū Brutaliu nužudymu musų
laimėjimu, gi kiti — kad ki- kia skaityties.
sto tyranijai.
Kad apgynus Amerikos tų atsitikęs, jei civilė val brolio darbininko John
tos, žiūrint katrai pusei kas, Vokiečiu sociaidemokrasimpatizuoja. Ir delei tų tų organas "Vonvaerts" konstitucijos užtikrintą ša džia butų turėjusi galę, ir Alar’o.
6) Meta kaltę ant de
savo simpatijų vieni šneka, i praneša, kad socialdemo lies gyventojams laisvę žo
Biwabik, Minn., tragedija,
kiti rašo savo spėliojimus kratų partijos atstovas Ed- džio, laisvę spaudos ir susi šimties nekaltu žmoniųv už kur du žmonės likos užžmogžudystę,
įvykusią
bei pranašavimus.
ward Bernstein’as, pasmer- rinkimų, kad neleidus Ame laike tos tragedijos, kuri mumušti ir vienas sužei
Dabartinės karės užsibai- kamas parlamente valdžią rikos institucijai pavirsti į
stas, užpuolus ginkluo
anarchiją, tiesiog buvo Plieno trus tiems padaužoms darbi
gimas visai nepriklaušo nuo už karės tęsimą, išparodė oligarchiškąją
I
keno-nors simpatijos ar an kad ta vokiečių valdžia kad apgynus įstatymus, da to samdininkų surengta,
ninkų susirinkimą, kas
"Todėl mes nusprendžia nebūtų atsitikę, jei eivile
tipatijos; nepriklauso jis stengiasi užtikrinti sau at bojančius vpatos nepalienet nuo vienos ar kitos pu- į skirą taiką su Rusija. Ro čiamybę, Mesabos mainie me atsisaukt prie tamistos, vietos valdžia butų turė
sės mūšių laimėjimo. Jinai dos, tos vokiečių valdžios riai išsiuntinėjo į visos ša idant tamista kartu su Me jusi jai žmonių duotą ga
(karė) gali užsibaigti arba pastangos ištraukti Rusiją lies darbinikiškas organiza saba Range magistratu pa lt;
visai netikėtinai, arba tęs- iš sąjungininkų tarpo buvo cijas savo priimtas rezoliu naudotume visą savo galę,
Apkaltinimu 10-ties ne
cijas
ir
atsišaukimą,
prašy

kaipo
žmonių
renkami
ats

kaltų
žmonių už tą žmog
ties da keliatą metų.
be pasekmių. Bet leiskime
Tėmyjant į aplinkybes, sau manyti, kad tokia vo dami, kad visos darbo žmo tovai ir sargai, delei panai žudystę, kuri įvyko tik
kokias sudaro karės nuoti- kiečių su rusais susitaiky nių organizacijos pasirašy kinimo Plieno trusto gink delei Plieno Trusto sam
dininkų brutalio užpuoli
kiai. galima permatyti prie mo galimybė atsirastų, tuo tų po tomis rezoliucijomis. luotos padaužų ir mušeikii
Šiomis dienomis mes ga gaujos sauvalės, patrauk mo,
ko tų aplinkybių susidėji met sąjungininkams jau nei
mas veda. Tečiaus ir tos ap ginklu, nei badu vokiečius vome tas dvi rezoliuciji nu- dami teisman ir atsakomy
”Mes užreiškiame:
hektografuotas
lietuvių bėn tuos, kas atvirai ir sla Jog pasmerkiame Jūsų el
linkybės labai netikros, kad nuveikti viltis nebūtų.
kalboj. Viena jų yra St. ptomis griauja Amerikos gimąsi ir jūsų šio streiko
galima butų spręsti apie pa-,
Jeigu
Rusija
įsitikintų,
Louis pav. šerifui, kita Min- republikos instituciją;
sėkmės. Apskritai karės ;
atveju padavadijimus, kai
"Nusprendžiame atsišau po griovimą laisvos Ameri
pasekmių įvairumas gana kad jos talkininkės nepajie- nesotos gubernatoriui,
REZOLIUCIJA
kti, kad sulaikvtumėt per kos institucijos;
tau paaiškinsiu. Kada tu aprubežiuotas ir remianties gia vakarų fronte sumušti
— Hollo, Maike!
iCaT0 'aidžia S^I gt. Louis pav. Duluth, Minn. sekiojimą ir spaudimą musų; "Jog paniekiname tamisikišiolaikiniais karės nuota
— O, sveikas gyvas, tė važiuoji trukiu ir žiuri į kiais galima tik spėti katra pamatyt, kad viskas, ką ji
brolių ir visais galimais bu tą kaipo Plieno trusto apgy
šerifui.
ve! Kurgi tu buvai pereitoj vagono grindis, tu negali galimybių anksčiau ar vė nai gali iš šios baisulingos i
dais pagelbėtumėt jiems kol nėją, nepaisant skriaudžia
"Tamista:—
suprasti, ar trūkis bėga, ar
sąvaitėj ?
karės išsinešti, tai tik nau "Šią
liaus
gali
įvykti.
Į
tas
gali

mų musų bėdžių piliečių li
rezoliuciją pasiun- jie be darbo, ir taipgi
— Dariau moksliškus ty ne; bet pažiūrėk per langą mybes tik ir verta atsižvelg da iš atskiros su vokiečiais
"Nusprendžiame
šiuomi
kimo ;
čiame
tamistai,
kaipo
vie

ant tų daiktų, kurie stovi
■ taikos. Istoriniu žvilgsniu nam žmonių išrinktam raiš užreikšti, kad jeigu žmonių
rinėjimus, vaike.
ti.
ant vietos, ir tu tuojaus pa
”Jog reikalaujame, kad
— Na, na! Kas gi tai per tėmysi, kad trūkis bėga ir Pirmutinė galimybė — j; Rusija iš tokios taikos dau kiausiam urėdninkui šiaur teisės nebus jiems sugrą pildytum tamistai pavestas
tyrinėjimai? Gal kiek sti matysi net katron pusėn jis sprendžiant iš dabartinio giau laimėtų, negu susidė rytinės Minesotos didžiau žintos ir tvarka apsaugota pareigas, tuojaus sutvarky■
,
. suirutę,
.
j
klų telpa į vieną bačkutę? Įbėga. Taip yra ir su žeme, besigrumiančių spėkų pa jusi su Anglija ir kartu su sioj sodyboj, kur dabar musų pasitikėjimas sakes tum
padarytą
pra

ja
karę
išlaimėjus,
nes
Vo

valdžia
ir
pilietiškomis
įs

— Nausa!
šalindamas riaušes, kįlan, tėve. Kada mes žiūrim į ją. dėjimo — gali būti centrali- kietijai karę laimėjus Rusi- streikuoja geležinės rudos
— Tai kas-gi?
taigomis liks išblaškytas." čias delei tamistos užsispy
kasyklų darbininkai.
mums rodos, kad ji stovi nių valstybių karės pralai
— Norėjau persitikrini, ant vietos. Bet kada mes mėjimas. Tas galėtų atsi- j jos ekspansijos planams ke "Siunčiame ją tamistai.
Antra rezoliucija adre rimo pavergti darbininkus
liai
liekasi
atidari.
Gi
Ang

ar ištikro žemė yra apskri įsižiurim
_______ * į žvaigždes,
_
mes tikti, jeigu sąjungininkai lims interesai tiems Rusijos kaipo amerikonui, užiman suojama Minnesotos valsti Plieno trusto vergijon;
ta.
"Ir tolesniai užreiškiame,
I tuojaus pamatom, kad ji su- užduotų sprendžiantį smūgį planams kaip tik griežtai čiam rietą svarbiame urė jos gubernatoriui.
kad
Bet tau, tėve, kuris centralinių valstybių armi- priešingi: Rusija mušasi de, ir tikimės, kad į šitą mu
— Gal pasakytum, kokiu kasi.
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x
budu tu norėjai tatai pa astronomijos visai nepaži jai Balkanuose ir Karpa- prie Konstantinopolio, kad I sų nuoširdų raštą tamista Minnesoto gubernatoriui.
"Jeigu atidėsi pildymą pa-;
ti, žvaigždėmis orijentuotis tuose. Austrijos militarės iš čia tolesniai ėjus Persi- atkreipsi tiek pat domos,
tirti?
vestų
tamistai pareigų, kai-1
"Kadagni
mes,
žemiau
pa

kiek
atkreiptum
jos
mums
bus
persunku,
nes
tau
jos
spėkos
puolimas
tokiame
at— Aš, vaike, padariau tą
po žmonių užsitikėtinas vaijon, Suezo kanalan ir Rytivienodai. To- sitikime butų pilnu. Cent nėn Indijon, stumiant iš ten asmeniškai tamistos ofisan sirašiusieji turime detalių dininkas musų pasitikėji-|
labai gudriai. Kaip tu man visos išrodys vienodai,
ir teisingų informacijų apie mas Amerikos valdžia turėsi
sakei, kad žemė yra apskri dėl aš tau nurodysiu trupu ralinių valstybių karės pra šalin savo priešininką Ang atsilankius.
"Dalykas, su kuriuo krei dabartinį dalykų stovį Me pasibaigti.
ta ir sukasi apie savo ašį, tį aiškesnį dalyką: pažiū laimėjimas galėtų įvykti ir liją. Visa tai gali masinti
saba Range jūsų valstijoj, "Šiuomi pranešame tami-|
tai aš ir pasiryžau tą ištir rėk į saulę. Matai, kaip ji tuomet, jeigu sąjunginin Rusiją atsimesti nuo sąjun piamės, yra sekantis:
kur tęsiasi mainierių strei štai, kad mes visais galimais!
ti. Ilgai nežinojau, kaip tą šviečia! Bet tėmyk. kad kams pasisektų taip jas iš gininkų taip greit, kaip "Kadangi nuodugniai iš kas;
budais remsime kovojančius!
padaryti, ale pereitoj sąvai kas sykis ji eina vis žemyn. visų pusių apsupti savo blo greit pamatys, kad Anglijos tyrę mes atradome, jog po
"Kadangi mums rodos, už savo teises musų brolius!
kada. kad jos ir su tvirčiau- kampanija vakarų fronte priedanga streiko Mesaba
tėj gerai išsigėriau ir pra Ar žinai, ką tas reiškia?
siom militarėm spėkomis pralaimėta.
Range, Minn. valstijoj, pa iog jūsų įsakjonai Dulutho darbininkus Mesaba Range j
— Oką?
dėjau mislyt. Galvojau,
Tatai
verčia
galvojau, sukau razumą ir — Tas parodo, kaip musų turėtų pasiduoti, visiškai i Anglija dėti visas, kad ir matiniai Amerikos princi šerifui Meining’ui 30 birže vardan teisybės."
lio užveria savyje padrąsi
šiaip ir taip, ant galo tik žemė sukasi. Tuojaus ji vi netekusios maisto.
1 paskutines, savo pastangas pai, anuolaikinių revoliuci- nimą ir pastiprinimą gink Šitodvi rezoliucijos arba
Privertimas badumi cent- ir jiegas, kad neleidus Rusi jonierių iškovoti, yra minšmakšt ir sumislinau. Lie sai atsuks mus nuo saulės.
jų kopijos išsiuntinėtos į
piau gaspadinei išvirti šol- Pas mus bus naktis, o rytoj ralines valtybes pasiduoti jai susitaikyt su vokiečiais. | džiojami, ypač streikierių luotai mušeikų gaujai, tar Amerikos darbininkų orga-|
naujančiai Plieno trustui ir nizacijas anglų kalboj. Tos
derį, paėmiau kvortą šnap- ir vėl mes išeisim prieš sau kol-kas nevyksta. Sąjungi Jinai netik aukoja savo i reikaluose;
so, užlipau ant kalno, įka lę, ir vėl ateisim Į tą pačią ninkų blokada nėra taip sti i žmonių gyvastis, bet finan "Kadangi mums aišku, dabar užpuldinėjančiai to j organizacijos pasirašiusios
liau į žemę kuolą ir atsigu rietą, kur esame dabar. Die pri. kad ji aptvertų centra- siniai užlaiko ir Rusijos ar jog žmonių renkami valdi apskričio žmones;
po jomis ir pažymėjusios
"Kadangi jūsų Plieno vietą, iš kur rezolfucijos pa-i
liau taip, kad kuolas butų na ir naktis aiškiausia pa lines valstybes nepereinama miją, ir netik Rusijos, bet ninkai jūsų apyrubyje pildo
siena, gi vokiečiai tatai ge ir kitų savo talkininkų fi Įtik Plieno trusto ir jo dali trusto arbitratiškos valios siunčiamos, privalo jas pagale galvos. Sakau, jeigu rodo, kad žemė sukasi.
užgyrimas ir rėmimas to siųsti kam jos adresuojažemė tikrai sukasi, tai per — Tai tu, vaike, sakai, rai žino ir jie kariauja ne nansines naštas ji neša ant ninkų valią;
trusto
kovoje prieš strei Į mos. Tuo budu Amerikos
"Kadangi
šitoks
apgailė

vien
su
savo
išlaukiniais
naktį kuolas turi ateiti prie kad žemė šiur apskrita?
savo sprando. Tolesnių pakuojančius
mainierius iš
tinas valdininkų pasidavi
priešais, bet taipgi ir su na
kojų.
— Taip, tėve: apskrita, miniu — badumi. Kiekvie piniginėj rinkoj, taip ir ne- mas neša daug blogo darbo šaukia sauvalę ir betvarkę, darbo žmonių klesa išreiš
kus savo solidarumą gali
— Tėve, aš nesitikėjau, kaip arbūzas.
kokių šiame apskrityje da padaryti nemažą spaudimą
kad iš tavęs butų toks kvai — Maike, man rodos, kad ną žemės pėdą išnaudoja skolų gavimas, kaip naminėj žmonėms:
1) Atima jiems laisvės Į nėra buvę;
maisto gaminimui. Tečiaus; utralėse valstybėse priguli
ant valdančiosios klasės.
lys.
taip
negali
būt,
nes
jeigu
ji
"Kadangi
toji
sauvalė
ir
žodžio
teises;
visgi
daugelis
tvirtina,
kad
nuo
sąjungininkų
pasisekiGeistina, ir labai geistina,
— Vaike, tu manęs kvai butų apskrita ir nuolatos
ne ginklu, bet badumi teu- mų karės lauke. Gi tas pakad nei viena darbininkų
liu nevadink.
suktųsi, tai juk niekas ne
Kaip užsibaigs karė?
'metu pasibaisėtina karė jo- organizacija neatsiliktų nuc
sisekimas daugiausiai pri
— O kaipgi kitaip tave galėtų ant jos augti. Ji su tonai bus nuveikti.
Kita
galimybe
gali
būti
klauso
nuo
to,
kiek
vokiečių
toliaus ir, galbūt, patekimas kiai r^riau>"čilĮ Y^tybių to darbo. Tai yra svarbu^
pavadint?
Sveiku protu triuškintų savo sunkumu ir
visiškas
sąjungininkų
pra

submarinų
veikmė
leis
są

Prašu Lietuvos Rusijai, ^paliktų jokių laimėjimų, darbas. Jei tikslas butų at]
žmogus tokių kvailysčių juk žmones ir miškus.
laimėjimas.
Tas
pralaimėji

jungininkams
gauti
iš
Ame

taipgi atidavimas sklypu neskaitant tų milzimskmu- siektas, valdančiajai klesai
nedarys.
— Ji negali nieko sutriuš mas atsitiktų, jeigu Rusija rikos amunicijos ir ginklų. Austrijos teritorijos Rusi-nuo?,toI1y- kokių visom butų
užduotas
skaudu^
— Olrait, Maike, jeigu tu kinti, nes ji niekur nesitri atsimestų nuo sąjungininkų Ar vokiečiai paisys Ame
smūgis.
jai,
Serbijai
ir
Rumunijai,
kare
pridarė.
moksliškus mano tyrinėji na. Ji sukasi tuščioj erdvėj,
rikos protestų ir savo sub Gi dalinu centralinių vals-į .Visos tų galimybių AmeRezoliucijų turinį lietu
mus vadini kvailystėmis, tai ant nieko nesiremdama.
I
marinų
veikmės
neišvystys
tas, tai kodėl gi ji nenupuo- pilnai, ar visai neatsižvel j tybių karės laimėjimu butų, rikai sudaro negeistinas pa- vių kalboj šičia paskelbiami
pasakyk, kaip gi kitaip gali
—
Palauk,
Maike,
o
kurgi
i jeigu jos išlaikys užgriebtas sėkmės. Dėlto jau šiandien todėl, kad musų draugai da]
la žemyn?
ma persitikrint, kad žemė
giant
į
Wilsono
notas
pra

ta
ašis,
anie
kurią
tu
man
— Nenupuola, nes nėra dės skandyti kiekvieną są-Įi teritorijas iki tol, kol sajun- Amerikos valdančioji klasę žnai nesupratę iš anglų kali
sukasi.
anąsyk sakei?
priežasties, dėl kurios ji tu jungininkams pagalbą ga gininkai įsitikins, kad‘ at- neramumo apimta, tėmija į bos reiškimo ir svarbiausiai
— Tą galima geriausia
—
žemės
ašies
galai
ran

rėtų pulti. Tai viena. An benanti laivą,— tai tą klau griebti iš jų tas užkariautas Europos nuotikių judėjimą rezoliucijas gavę nieko ju
patėmyt ant žvaigždžių, tė
dasi vienas ties šiauriniu tra gi, kur ji turėtų pulti?
žemes yra negalimu daiktu, ir stengiasi nuspėti kaip su-; linkmėje neveikia.
ve.
žemgaliu, o antras ties pie- Žemyn? Tu nežinai, tėve, simą išris tik tas, kaip vo Tokiame karte Vokietija siklos ten po karei tarptau- i
— Stap! Tu, vaike, irgi i tiniu.
sausžemio armijai se busiančioje taikos konfe- tiniai santikiai. Iki šiol A-!
kad dausoje nėra nė apa kiečių
Tūlas amerikoniškas k:
kvailystę kalbi. Kaip tu
ksis.
—
Suprantu.
Ji
turbut
rencijoje
galėtų
pareikalaut
merika
priparodė
jau,
kad
čios,
nė
viršaus,
nes
tenai
rikaturistas,
karakterizu
patėmysi ant žvaigždžių,
labai
stora
ir
iš
gero
plieno
sugrąžint
jai
sąjungininkų
jai
(jos
kapitalistams
ir
jų
damas
politikos
partijų ko
nėra
jokio
dugno,
jokio
ruTrečia
galimybė
yra
vie

kada lietus Ii ja? Juk žvai
padaryta,
ba
kitaip
galėtų
nuo
jos
atimtas
kolonijas
ir
interesus
atstovaujančiai
ša
va
už
rinkimus,
atpiešė ši
bežiaus.
Yra
tik
begalinė
nos ar kitos kariaujančiųjų
gždžių tada visai nėra.
nulūžti
ir
svietas
galėtų
pripažinti
Lenkiją
su
Lietlies
administracijai)
rūpėjo
tokį
paveikslą:
“
‘ *
tuštuma.
Prakalti
pusių didesnis strategiškas
— Tu senas, tėve, bet kal
_
— Vaike, tu taip nekal laimėjimas, tai yra pastaty tuva neprigulminga valsty- vien tik traukti sau pelną iš apsipylusį žmogų vėjas:
bi kaip mažas. Juk niekas pražūt.
be
arba
buferštatu,
taipgi
Europos
karės.
Taigi
ir
dramblys
(slonius)
ir
asilas
bėk!
mas priešingos pusės tokin
tau neliepia žiūrėt Į žvaigž-| — Visai nesupranti, tėve.
—
Kodėl?
padėjiman,
kuri anglas va uždraudimo sąjungininkam turi rokuotis su faktu, kad Dramblys simbolizuoja re
Žemės
ašies,
kaipo
tam
tik

dės, kada lija.
i
dina "deadlock,” kitaip sa po šios karės vesti ekonomi- po karei Europa. gali Ame-. publikonų, o asilas demok
— Na. tegul jau čia bus ro daikto, visai nėra, todėl — Man baisu darosi.
kant padėjiman be išėjimo. nę karę prieš vokiečius, dėl rikai atsimokėti gražiu už ratų partiją. Vienas jų sau
— Ko baisu?
ir tavo teisybė. Aš galiu į ii negali būt nei stora, nei
'ofr“Tn
h
•
’ ■■■•» u
Įkia:
”žmogau, balsuok
žvaigždes žiūrėti ir pagad- uloną ir ji niekad negali nu — Tai kurgi tuomet butų Dalinai sąjungininkai karę to vokiečiai paliktų liuosą rpatogų.
i Netiek svarbu yra Euro- mane, kad išgelbėjus šalį.
laimėtų, jeigu išvarytų vo- kelią per Dardanelius.
lyvą naktį. Ale aš vistiek lūžti. Žemės ašimi mes va pekla?
_pai,
2 kaip
J_ 1___
- —*_*1__*__ 1 Antras jų oauma.
,iu
pu
naip ta karė
naic užsibaigs, -mviao
tu
Abiejų
kariaujančių
pušaukia: INc, 4-11
—
Tokios
vietos
gamtoje
kiečius
iš
Francuzijos
ir
Bei
dinam
tiktai
tą
žemės
vie

nesuprantu, ką čia tos žvai
šių
"ideadlockas
”
j
reikštų
kiek
svarbu
Amerikos
kapiri
balsuot
už
mane,
kitai
visai
nėra.
gijos.
Vaisiumi
to
laimėjitą.
apie
kurią
ji
sukasi.
Tai

gždės gali parodyt?
Juk
kariaujančių talistams. Svarbu yra ir vi- šalis eis ant au-au!”
— Gana, vaike, eik tu sau mo butu francuzų užėmi- sugrįžimą
čia klausimas eina apie že gi jos ir tepti visai nereikia.
namo,
ba
man
jau
ir
pvnkė
mas
vokiečių
teritorijos
iki
valstybių
į
savo
senus rūbe- sai Amerikos visuomenei, Tik tasai balsuotoias na
—
Maike,
tu
ir
vėl
susukai
mę. Taigi pagal mano dur
žius
ir
į
tą
stovį
bei santi- kuri nemato, kaip jos vai- pamisliio, kad ar jis balsu*
užgeso.
Tai
blogas
ženklas.
Beno
unės
ir
vokiškų
koloną razumą čia ir žiūrėti rei man galvą. Jeigu žemė ant
kia į žemę, o ne į žvaigždes. 1 nieko nesiremia ir neturi to- — Gerai, aš eisiu sau, o niių; vokiečių atlyginimas kius, kokiuose buvo prieš dančioji klesa rengia naują už dramblį ar už asilą, vi
— Palauk, tėve, dabar aš kios ašies, kaip vežimo ra- tu užsirukyk ir pamislyk.
Belgijai už padarytus nuos- karę, t. y. kad visa ta kelių karę.
Sibilius. viena įstumia šalį į pavojp

Mainierių Skyrius

Kaip užsibaigs karė?
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Pajieškau Kazio Babijono, Suvalkų
, gub., Mariampolės pav.. Skriaudžių
parap.. Didžiųjų Zoriškių kaimo. De
lei svarbaus reikalo meldžiu atsi
šaukti.
Juozas čibirka,
1125 Hancock avė., Bridgeport, Conn.

Pajieškau savo vyro Antano Ma
lakausko, apie 47 metų amžiaus, vi
dutinio ūgio, lieso veido be ūsų, paei
na iš Kauno gub., Telšių pav., Plun
Vienas "Keleivio” skaitygės valsčiaus, Kamžaėių kaimo. Tu
rer skausmą
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
.
zvzkzv m
, tojas prisiuntė mums iš
į kovą—
šaukti ar kas žino pranešti man jo
WILSONUI PRISEGTA
ta apie $20,000. Tas turbut Scrantono anglų laikraščio
per
kovą i
j adresą.
"UETUVIŲ DIENOS”
_________
perdėta.
Mes linkę_________
šitą ”The
Scranton__________
Republican” Pajieškau tetos Katrės ščeplienės,
laisvę!
Julijona Malakauskienė,
(44)
Suvalkų gub., Suvalkų pav., Puncko 111 Warwick st.,
Nevvark, N. J.
ŽENKLELIS.
skaitlinę sumažint iki $15,- iškarpą, kur aprašoma, toks parap.,
Cirailių kaimo. Meldžiu at
000. Tiek galėjo būt visų atsitikimas:
- --Po ----- sišaukti.
No. 1208
Gauta užtai... doleris!
Pajieškau savo vyro Frar.ciškaus
srovių
surinkta.
Gvildžio, Kauno gub., Jodaiėių par.,
Juozas Kaluškevičius,
Monsey avė. poni J. Kerney
Iš Binghamtono, N. Y.,
Baltimore, Md. prašau tavęs, mylimas Pranuli, su
Jeigu trokštate įgyti visapusišką išsilavinimą ir
Elizabeth, N. J., esą su- pagimdė 4 kūdikius, du ber- 412 So. Paca st.,
mums rašoma:
grįžti, arba atrašyti laišką. Taipgi
prašau
gerų
žmonių,
kurie
jį
pažįs

geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka,
Pajieškau
brolio
Domininko
Lau

rinkta
apie
$3,000.
Rinko naičiu ir dvi mergaiti. Visi
Pasitaikė mums proga
ta ir žino jo antrašą man pranešti,
ciaus,
Kauno
gub.,
Vilkmergės
pav.,
skaitykite ir platinkite
keturi buvo gerai išsivystę Kupiškio parap., Givakarų kaimo, už ką busiu labai dėkinga.
prisegti ”Lietuvių Dienos" visi išvieno.
(46)
Antosė Gvildienė,
ženklelį pačiam prezidentui Mahanoy Cityje, Pa., dir ir gyvi, bet vėliau du mirė. gyveno New York valstijoje. Taipgi 1521 So. Front
st., Phiiadelphia, Pa.
Petro Tučiaus ir Salomėjos Pukičios
Wilsonui, kuris anksti 1 bo visos srovės kartu. Su Visi ssvėrė kartu 11 svarų. meldžiu atsišaukti.
Pajieškau draugo Kazimiero KunTai yra pirmutinis atsitiki
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo
lapkričio rytą buvo čia su rinkta apie $1,500.
Alfonsas Laučius.
cos, Kauno gub., Vilkmergės pav.,
BOX
16,
Leviston,
Me.
stojęs ir sveikino
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
Raguvos parap., Vilkonių kaimo. Tu
TT„ susirinku
.
.  ■ Chesteryje, Pa., surinkta mas Scrantone ir labai re
nu svarbų reikalą. Kas praneš jo
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.
sius žmones. L z prisegtą $456,02. Kliubas paaukavo tas visame pasaulyje. Įdo Pajieškau giminių: Motiejaus ir antrašą
gaus 5 dol. atlyginimo.
Veronijos
Kučinskų,
Suvalkų
gub.,
miausia
esą
tas,
kad
visi
ke

ženklelį prezidento pagelbi- $ioo”
Kazimieras Vasiliauskas,
Kalvarijos pav., Liubavos parap.,
NAUJOJI GADYNĖ” yra storas, didelio formaPittsburgh, Pa.
turi kūdikiai buvo gerai iš Skaisčių kaimo. Meldžiu atsišaukti. 24 Orr st.,
ninkas išmetė dolerį.
to, 64 puslapių žurnalas, spausdinamas ant
Plymouthe, Pa., surinkta sivystę.
Petronėlė Madijauskiutė-Shuitz,
Pajieškau
pusbrolio
Antano
Lipin76 Forbes st.,
Amsterdam, N. Y.
puikios popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.
apie $1,000.
sko, Vilniaus gub., Trakų pav., KroKUR KIEK SURINKTA.
niaus
vaisė.,
Darsūniškio
miestelio,
Lawrence, Mass., aukos
Veronikos PolkauskiuNAUJOJI GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar■ •
Bostone aukos vis dar buvo renkamos subatoj, 4 J 6 SĄVAITES UŽMUŠĖ tės,Pajieškau
Pittsburge.
Meldžiu atsiAdomiškių kaimo, Kvietiškio val gyveno —
šaukti.
biausių mokslo šakų; gvildena visuomenės
30
ŽMONIŲ.
sčiaus, ir Onos Zarskiutės, Mokolų
plaukia, todėl tikros sumos lapkričio. Gavom telegra
Jonas Jankevičius,
valse.,
ir
kaimo,
Mariampolės
pav.,
klausimus ir plačiai aiškina socializmo moksle
kųir^ Meldžiu atsišaukti. 293 Air st,
paduot negalima. Iki pe mą, kad surinko $1,880.12 ir į šešias sąvaites Chicagoj ^vsį
Dayton, Ohio.
___
teorijas.
automobiliai
užmušė
30
;
reito panedėlio buvo j’au su tikimasi daugiau gauti.
Petronėlė Madijauskiutė-Shuitz,
Pajieškau Justino Pagareckio ir
žmonių. Visuomenė prade- 76 Forbes st,,
Amsterdam, N. Y. Juozo Južėno, Kauno gub., Panevė
plaukę $7,400 su viršum.
NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me
Brightone, Mass., rinko
žio pav., Pagareckis šeško sodžiaus,
prieš
tokį
tur-l
Manoma, kad susirinks iki visi išvien. Surinkta $700 jo protestuoti
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c; užsie
.
. - - .
Pajieškau Ipolito Marciulionies ir Južėnas — Karšinovka sodos. Turiu
Č1U nepaiSJTną apie žmonių Prano šukalinio. abu Ratnicos parap., svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti.
$8,000.
niuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa
gyvastį. Valdžia rengiasi
Marčiulionis Žiogelių kaimo MerkyJuozas Alekna,
Worcesteryje surinkta tik 1 su centais.
vienis
numeris 15c.
■q
hco
vaisu,
viimaus guu., ouhdimn
309 N. Chicago st.,
Kenosha, Wis.
W.
Lynne,
Mass.,
taipgi
kaltininkus
persekioti.
~
-----bet
Druskininkų
miestelio.
Meldžiu
atapie $3,648. Rinko visi iš
Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, priPajieškau brolio Adomo Jurdono,
Juk
patįs
vien, bet, sako, juos labai visos srovės ėjo kartu. Su ką tas , gelbės?
siųskite 15c.
®.
' ,
.’.Į
Juzė Marciulinienė,
girdėjau gyvena Chicago, III. Turiu
Valdininkai
pasigėrę
tankiai
7 Brewer avė.,
Montello, Mass.9 labai svarbų reikalą, todėl meldžiu
suviliojęs "centras;” nepri- rinko $500 su viršum.
v
• —•
_
Pinigus siųskite šitokiu adresu:
jo paties atsišaukti arba kas apie jį
žmogų suvažinėja.
siuntęs nei ženklų, nei pa Bayonnėj, N. J., $780.
Pajieškau savo pažįstamų Izabe žino pranešti šiuo adresu:
Iš
Akron,
Ohio,
praneša,
liudymų. Iki pietų negalė
lės Merkevičiutės, Elzbietos ŽilinsKazimieras Jurdonas,
“NAUJOJI GADYNE”
kiutės ir Marcelės Adomavičiūtės, vi 164 Silver st.,
So. Boston, Mass.
ję nieko veikti, o po pietų kad tenai surinkta $110.92.
sos Suvalkų gub., šunckų parap., Be229 N. 6th Street,
Phiiadelphia, Pa.
pradėjo patįs darytis reika Akroniečiai buvo susivieni-;
brininkų kaimo, meldžiu atsišaukti.
Pajieškau giminaičių, pažįstamų ir
ję
bostoniečių
sąlygomis.
doros
merginos,
apsišivetushs,
kuri
F. J. Abraitis,
lingus daiktus.
SKAITYTOJŲ ŽINIAI
330 15th str.,
Detroit, Mich. mokėtų stenografiją ir vokišką kal
Belle
Valley,
Ohio,
$77.60.'
Iš Waterburio mums pra
bą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųst
Keleivio” &&auytujai
skaitytojai aaua
kada 3»
siun-rp, •
• .v
•
j* j
•
-i
neieiviv
1 aigl 1S VISU didesnių ko- čia pajieškojimą į Redakciją, būtinai Pajieškau pusseserės Marijonos savo paveikslą. Aš esu iš Kauno g.,
nešama, kad tenai surinkta
Norkiutės-Bernotienės, Kauno gub., Raseinių pav., Nemakščių parapijos,
Žinios jau yra. Su- ‘“j1? prisiųsti ir tą juostelę, kuri Raseinių
apie $8,000 ir tikimasi da .lionijų
pav., Jurbarko parap., gy Rekošaičių gyvenimo.
Pajieškau apsivedimui merginos,
(47)
y .T
J
.
užlipinta ant laikraščio su jūsų varlyg Šitų Žinių, per Visas pa- du, neprisiuntus juostelės pajieškoji- veno apie Pittsburgh, Pa. Meldžiu
Nickodemas Klimas,
Rt. a. nuo 19 iki 25 metų amžiaus, aš esu
daugiau.
25 metų. Merginos, mylinčios gra
atsišaukti.
(45) BOK 42,
Jacksonville, Florida.
mai nebus talpinami.
Shenandoaryje surinkta minėtas čia kolionijas, su Pajieškojimai merginų, pirkimai,
žy gyvenimą ir norinčios turėti ge
Vincas Inkauskas.
Lima, Ohio.
Pajieškau Gabrio Suveizdžio, kuris rą vyrą malonės atsišaukti, su pirmu
ir kitokie pasiskelbimai, 110 W. 4th st,
$2,046.32. Rinko vien tik rinkta $73,860 su viršum. pardavimai
prieš du metu gyveno Naugatnck, laišku prisiunčiant savo paveikslą.
nors ir "Keleivio” skaitytojams dy
"centralinio komiteto” pa Trūksta žinių da iš Pitts- kai netalpiname. Už tokius pasigar- Pajieškau brolio Antano Stasiulio, Conn. Taipgi Motiejaus Kučinsko,
P. Genis,
Hoąuiam, Wash.
gub., Raseinių pav., Endrijavo gyveno 4 metai_ atgal Baltimore. Pe- BOX 532,
sekėjai. Socialistai nedaly i burgo, Philadelphijos, Det sinimus skaitome po 2c. už žodį Kauno
o valse., gyveno Pittsburge. Meldžiu , tro
ir Z2„'_
Mykolo
... L
.I. Patkaukų.
. _.l__ L,. Suveizdžio
roito,
Scrantono,
St.
Louiso,
kiekvieną
sykį,
arba
po
50c.
už
sykį.
vavo.
—,
T . ’ r> -uSiunčiant pagarsinimus ir kartu atsišaukti, ar kas jį žino pranešti. ir Kučinsko seseris atsišaukė pas
REIKALAVIMAI
mane iš Rusijos ir nori su jumis su
Baltimorės
Kazys Stasiulis,
Saleme. Mass., kur yra East~ St. Louiso, ----:------- kitokius reikalus į Redakciją visados
Atsišaukite pas mane.
rašykit kiekvieną reikalą ant atski 918 W. 33rd str.,
Chicago, III. sirašyti.
REIKALINGA Mergina. Tarp 20
vos tik 25 lietuviai, surink- ir kelių kitų žymesnių ko ros
Taipgi norėčiau susižinoti su drau ir 25 metų prie namų darbo. Labai
popieros, tad visados gausit grei
gais,
su
kuriais
sykiu
mokinėmis
tesnį
patarnavimą.
tą $240.34.
j lionijų.
Pajiekau brolio Frano Garalio, pir
augšta alga. Šeimyna maža. Puiki
(46) vieta gerai mergaitei. Tuojaus at
Prikiši Hlcpfic kad nnip
Mainant adresą būtinai reikia pri- miau gyveno Emens. Pa. Jo paties
Gardneryje, Mass., sunn-|
M. M. Plepis,
.
I
iteiKia^ llKcllS, KdU apie siųst SENĄ ir N AL JĄ adresą, kitaip atsiaukti. ar kas jį žino meldžiu prasišaukite pas
(45)
So. Boston, Mass.
5 Thomas Park.
neti, už ką busiu labai dėkingas.
MRS. HENRY RUBIN,
kta $441.89. Šv. P. ir P. j $10,000 iš tų vietų galės da laikraštį permainyt negalime.
Jonas Garalis,
27 Crescent Place, Brockton, Mass.
Dr-ia aukavo iš savo išdo pribūti. Taigi išviso bus i______ "Keleivio" Administracija. 3631 So. Wallace
st.,
Chicago, III.

Lietuvių Diena davė $85,000.

ANT SYK GIMĖ KETURI
KŪDIKIAI.

NAUJĄJĄ GADYNĘ’

I

i Paj ieškojimą’
uh

Į Aš Alena Kostovska, puiridau visai publikai akyse.

$100.
apie $85,000. "Keleivis" tiek —Jonas
----- ir. _Palmira
. .—Suveizdžiai
~ ..............
jieško
ir
spėjo.
Iš Harvey ir Phoenix, III.,
Isavo tėvo Adomo Suveizdžio, Kauno

APSIVEDIMAI

PARDAVIMAI.
Pajieškau Gabrio ir Domininko ŠiPajieškau apsivedimui merginos,
laikių.• Kauno gub.,
Vilkmergės
pav..
I
—
—
w
••
TT-- V
Vfc- ________
_ _ jy?_____
i gub., Panevėžio pav., Biržų parapijos, Vižonių parap., Pirmūnų sodžiaus, 6 nuo 18 iki 25 metų amžiaus, geistina, PARSIDUODA PUIKUS
mums pranešama, kad te
kad mokėtų anglų kalbą. Aš esu 28
iš metai kai Amerikoj.
lAžušilių kaimo. Jie yra pabėgę
1
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
nai moterįs surinko $121.85. BAYONNĖS LIETUVIŲ Lietuvos nuo karės ir prašo manęs, I
metų ir turiu valgomųjų daiktų krau
Juozas Šilaikis.
BLOKAS MONTELLOJ. čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai
kad priduočiau jiems jų tėvo antra 907^ Oak st,
per praeitus 4 metus buvau vos tik
De Kalb. III. tuvę. Su atsišaukimu meldžiu pri
Amerikos Pašalpos Kliubas
ATYDAI.
6 familijų su visais intaisymais. Į gyva. Aš kentėjau nuo nevirinima
siųst savo paveikslą. Atsakymą duo
šą. Jų adresas sekantis:
paaukavo $10, iš viso pasi
(44) Namas atneša randos $70.00 į mėnesį. I pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
Petrogradskaja gub.,
Pajiekau draugu: Juozo ir Kazio siu kiekvienai.
Stovi ant gatvių kampo prie pat ka vau valgyti ir suvalgytas maistas su
Y. M. C. A. drauguos
Počta Ligovka,
Kičų ir Pijušo Montvilos, Suvalkų
A. Urb.,
darė $131.85.
ro. Apačioj štoras; dabar yra pull- teikdavo man daug nesmagumo — at
Segalova
ulica,
No.
63,
kv.
7,
gub.,
Mariampolės
pav.,
Sasnavos
na351
Magnus
st,
Montreal,
Canada.
ruimis su 3 stalais ir įtaisymais. siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimą^
Norvvoode, Mass., surink skyrius iš Bayonnės prašo i Ivan Suveizdis.
Russia. rap., Padgelumbiškio kaimo, MelParsiduoda sykiu su namu. Parduo gurgimas vidurių. Diegliai suimdamus
pranešti
to
miesto
lieį
I
praKas
žino
A.
Suveizdį
malonės
džiu
atsišaukti.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
ta $582.46. Fabrikantas F.
siu pulruimino stalus vienus, jei kas
tuviams, kad ši draugija nešti.
Petras Kurtinaitis,
nuo 35 iki 40 metų.
Sutinkančios nori. Parsiduoda labai pigiai. Kreip I vo po krutinę, šonuose ir strėnose.
O. Winslow aukavo $100.
Niekus aš negavau pagalbos dėl sava
Jacob Cirul,
31 Warwick st.,
Newark, N. J. imti civilišką šliubą. Su pirmu lai kitės pas
(48) sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
šku meldžiu prisiųsti savo paveikslą.
Haverhillyje, Mass., su atidaro tenai vakarinę mo 1204 Sanford st., Rockford, m.
PETRAS ČESNULEVIČIUS,
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
kyklą svetimtaučiams anglų
Pajieškau Antano Lėlio, pirma gvJokūbas Robarts,
(44)
rinkta apie $1,500.
14
Arthur
st.,
Montello, Mass. ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
Pajieškau
mano
brolių
Felikso
ir
veno
Brooklyn,
N.
Y.
po.
n
r.
225
199 E. Glenwood avė.
kalbos
ir
pilietybės
mokinjau gerai jausties, gerai valgyti ir
Liudviko Manelių, rodos gyvena kur Driggs avė.
Meldžiu atsišaukti.
Manchestervje, N. H., su
Phiiadelphia, Pa.
PARSIDUODA Čeverykų ir Marš dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
ties.
Mokiniai
turį
primo

apie Chicago, III. Jų pačių atsišauk
Ona Lepunavičienė,
kinių šapa. Labai geroj vietoj .parsi . 6 mėnesius aš savo paveikslą nebegarinkta apie $450.
ar kas juos žino malonėkit man 820 Bank st.,
Pajieškau apsivedimui vaikino, duoda
Waterbury, Conn. If
kėti, bet tik tiek, kad ap tipranešti
delei savininko ligos. . liu pažint ir palikau laiminga naudo
jų
adresus:
Aš
esu
Kau

nuo 35 iki 45 metų amžiaus. Aš esu Galima pigiai
Iš Derry, N. H, praneša mokėjus mokyklos užlaiky no gub., Vilkmergės pav., Alukštos
gaut už 70 ar 65 dol. Kreip dama Salutaras Bitteria. Kaina 11.00.
Pajieškau brolio Aleksondro Ros- ! 30 metų. Nežiūrint koks butų vai kitės šiuo adresu:
(4s) Galima gauti geresniuose saliunuoat ’
ma, kad tenai surinkta $72. mo lėšas. Be anglų kalbos valse.. Miškinių sodžiaus, nuo karės kauėios, Kauno gub., Vilkmergės pa- kinas, bet tik turi pinigų, mylintis
ir aptiekose, o kur negalima ginti,
J. PUIRIS,
pabėgėlis
Rusijon.
darbą
ir
teisingas.
Susirašyt
su
ma

ieto. Skemonių parap., Baltrušavos i
66 centai.
kreipkis
pas:
(?)
710
Michigan
avė.,
Detroit,
Mich.
ir pilietybės, bus da mokina
Justinas Manelis,
viensėdijos, gyveno Sioux City. Iowa. nim gali šiuo adresu.
Pittstone, Pa., socialistai ma higijenos, chemijos ir Pridilna ulica.
No. 22, kv. 50,
SALUTARAS
CHEMICAL
INST.
Meldžiu atsisaukt.
Martha Meyan,
PARSIDUODA Namas ir 3 Lotai.
Petrograd,
Russia.
Lietuvių Dienoj nedalyvavo, kitų dalykų. Žinoma, tos
; 847^4 So. Main st.,
Akron, Ohio. Parduoda Konstantas Kukie labai ge
žolės nuo visokiu blogumą,
V. Roskaučius,
7-----------------roj vietoj, apgyventoj bizniais, parsi 1709 S. Halsted SU Tel. Canal 6417.
užtai 3 lapkričio per drg. mokyklos yra steigiamos Pajieškau Motiejaus Konstantina- 934 Hubbard avė., Detroit, _Mich. !J----Pajieškau apsivedimui našlės arba duoda iš priežasties išvažiavimo ki
P. J. BALTRfiNAS, Prof.
Kapsuko prakalbas rinko tuo tikslu, kad greičiau su- vičiaus, Vilniaus gub, Trakų pav,
Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš atsiskyrusios su vyru moteries, su tan miestan užsidėt naują biznį. Ma
Chicago, IIL
Merkynės vaisė, Macinkonių parap, esu Suvalkų gub., Naumiesčio pav. tinkančios imti ciiliį šliubą ir mylin lonėkit atsišaukti šiuo adresu:
(46)
aukas L. Š. Fondui. Surin amerikonizuoti ateivius, bet Margonių kaimo. Turiu svarbų rei švetušinos vaisė., Panemunės parap. čios gražų gyvenimą. Meldžiu kreip
Šitą
apgarsinimą
turėtų perskai97 River st.. HAVERHILL. MASS. tvt kiekvienas, išsikirpt
ir pasilikt
kta 84.51. Kiek surinko ka tuo pačiu tarpu jos padaro kalą ir meldžiu atsišaukti.
ties
šiuo
adresu:
Tirvidonių kaimo.
5315 Duncan st.,
Pittsburgh, Pa.
J. G. Dugin.
PARSIDUODA
BIZNIS.
Fruktų
ir
talikai su tautininkais, ne nemaža ir naudos, nes ang 48 High st,Juzė Plokštienė,
Jonas
Vaidelis,
Nashua, N. H. R. R. N2, BOK 68a,
Pittsburgh, Pa. cigarų krautuvė, lietuvių Tautiškam
Raleigh. III, 2134 Fifth avė.,
teko patirti.
Name, biznis eina gerai, bet turėda
lų kalba mums čia yra rei Pajieškau savo vyro Viliamo Žilin
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės mas du užsiėmimu, vienas negaliu
Pajieškau giminaičio Kazimiero
Bridgewateryje, Mass., kalingiausia už viską. To sko, 9 metai kai išvažiavo palikda
merginos bei našlės nuo 20 iki 30 me apsidirbti ir turiu parduot. Kreipki
mas mane su maža mergaite.
Jo Šimaičio, Namakščių parap., Rasei tų amžiaus. Aš esu 30 metų, geras tės pas:
visi dirbo iš vieno. Surinko dėl patartina Bayonnės lie paties
(45)
nių
pav.,
Skaudvilės
vaisė.,
pirmiau
meldžiu atsišaukti, ar kas pra
Kam mokėt brangias randas naiaą
amatninkas ir turiu farmą. Mylin
JOHN
ANDRIUKAS,
gyveno
Phiiadelphijoj.
Jis
pats
ar

$225 su centais.
tuviams, kurie nori tokią neš man jo antrašą, gaus 25 dolerius ba kas jįžino malonėkit pranešti, i čios gražų gyvenimą teiksis atsišau 672 N. Main st., Montello, Mass. savininkams, kada už tuos pinigui
Cambridge’uje surinkta vakarinę mokyklą lankyti, atlyginimo. Jis paeina iš Vilniaus turiu svarbų reikalą.
gali nusipirkt savo namą. PER PA
(44) i kti prisiųsdamos savo paveikslą.
i gub, Trakų pav, Nemunaičių parap,
Peter
L
—
kis,
apie $2,500.
SKUTINIUS DU METU MES PA*.
Jonas
Skarbalius,
Bučernia ir Grocernia.
kreipties pas Y. M. C. A. se ' Kalnėnų sodžiaus.
Lake Forest, III.
413 lst str„
So. Boston, Mass. Owentsia Club,
Rožė Žilinskienė,
Clevelande apie $3,000.
Mėsą ir kitus produktus užlaikome DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAM*
kretorių šiuo adresu: Mr. S. j20 Spring st, Thompsonville, Conn.
šviežiausią
Pajieškau apsivedimui merginos, !. ... ir švariai, kaina pigiau- apie už pusę milijono dolerių vertėj
Montelloj $2,270.
Carverley, West 33rd st.
“ ir duodame štampas.
,... Orderius ir jie visi užganėdinti
Pajieškau
Juozapo
Rugelio,
Mari

nuo
18 iki 27 metų amžiaus, sutin šia
Pajieškau savo motinos Marijonos
McAdoo, Pa.,
surinkta
Dabar mes turime daugybą gitą
pristatėm į namus.
(46)
jonos
Bubliauskaitės,
Agnės
Trikakančios
imti
civilišką
šliubą.
Su
pir

Greiščienės, Kauno gub, Telšių pav,
namų
ir lotų ant lengvų išmokėjimą.
šaitės,
Uršulės
ir
Liudviko
Čepulio
$149.14.
mu
laišku
meldžiu
prisiųst
paveikslą.
JUOZAPAS KAUŠPADAS
D-RO ŠLIUPO DUKTĖ Veišvėkų miestelio. Meldžiu atsi visi Kuršėnų parap., Šiaulių pav., Atsakymą duosiu kiekienai.
Tik
biskį
įmokėk ir tori savo aamą!
Kampas 6 ir D st., So. Boston, Mass.
šaukti, ar kas žinot pranešti.
Binghamtone, N. Y., lie
Mes parupinam taipgi pirmą ir
atsiKauno
gub.
Jų
visų
meldžiu
•T
T
ŠLIUBĄ ĖMĖ BAŽNY
Petronėlė Greičaitė-Poškienė,
antrą paskolą, duodame statymams
(44) P. O. BOX 121,
tuviai dirbo visi išvien, su
Shenandoah. Pa.
1735 Kossuth st,
Camden, N. J. šaukti.
(construction) paskolą ant lengvų iėČIOJ.
G. Sakalauskas,
sivieniję bostoniečių išlygo
lygų ir žemo nuošimčio.
Brooklyn, N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Lapkričio 7 Martynas Y- Pajieškau Jono Sabaliausko, Kau 109 Grand st,
mis. Surinko $954.42.
BOSTON, MASS.
nuo 17 iki 21 metų amžiaus, aš esu
gub., Raseinių pav., Zoiginės pa
Gerbiamieji:— kurię pre
22 metų, turiu gerą darbą. Mergina
Musų patarimas dykai. Kalbami
iap
Pajieškau
brolio
Frano
LukuseviStoughtone, Mass., surin čas apsivedė su Hipatija no
rap., Paluknės sodos. Meldžiu atsi- čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav.. turi būti laisvų pažiūrų, mylinti gra- numerata pasibaigė matinė
lietuviškai.
kta $250. Aukos buvo ren Šliupiute, jaunesniaja d-ro šaukti*
_____ bene
___ žų šeimynišką gyvenimą. Su pirmu kitę atnaujinti, nes sulyg k ra
Naujamiesčio parap., gyvena
Aleks Savickas,
JOHN A. SMITH & CO.
Minneapolis, Minnesota. Turiu
T_.l_ labai
—1 laišku meldžiu prisiųst paveikslą,
kamos L. š. Fondui, nesi Šliupo dukteria. "Vienybė 8415 Hoffman
sos taisyklių priversti im-in
avė., Cleveland, Ohio. svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti. kiekvienai duosiu atsakymą.
(Real Estate Exchange)
Lietuvninkų" praneša, kad
klausus jokių "centrų.”
sulaikyt. Taipgi meldžiam,
Salomėja Lukuševičiukė,
(45)
P. Piragis,
18
TREMONT
ST., Room 323.
New Yorke ir Brooklyne jaus reformatų bažnyčioje, I Pajieškau brolio Vinco Tamulevi- 3227 So. Lowe avė.,
Chicago, III. 239 C st.,
So. Boston, Mass. ir savo draugus pakalhint u/
4„ Slinhoc
hnvn
NiValn čiaus- Vi]niaus gub., Trakų pav.. Krosirašyti "Keleivį” kaipo (li
surinkta apie $10,000. Čia JU
SlllipaS PUVO SV. nilKalO- niaus vaisė., Paulenkos kiemo. Tu
Pajieškau apsivedimui merginos, rai darbininkišką
Pajieškau
pusseserės
Magdės
Ku

laikrašti
NeW Yorke.
,r>u svarbų reikalą ir prašau kas činskaitės, Suvalkų gub., Liudvinavo nuo 18 iki 27 metų amžiaus. Su pir
visos srovės dirbo išvien.
suris
prie iek'prngt>
_________
iapie jį žino man pranešti.
mu
laišku
meldžiu
prisiųst
savo
miesto, ir draugo Simano Bezgelo,
Patersone, N. J., aukų ._____ . __________ .________
Mikas Tamulevičius,
šventai gina darbininku re.
REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi
Kalvarijos pav., Janavo valse Krei paveikslą. Platesnes žinias suteik.,
Phiiadelphia,
Pa.
ANGLAI
IŠMETA
FRAN450
Persy
st.,
gerai? Jei ne, mokykis siut čeveryrinkime vienybės nebuvo.
kalus.
vosios kaimo.
(G45) s’u P®1" laišką.
us. Mes išmokiname vyrus ir mo
P. Janužis,
Eureka Red Cross Pharmacy
Tautininkai su katalikais
CUZŲ KALBĄ Iš MO
Mainydami adresu hwtin-»
Pajieškau brolio Juozo Kaudio,
teriškės amato per vieną iki šešių
1515
Penn
avė.,
Pittsburgh,
Pa.
315
Walnut
st.,
Newark,
N.
J.
Kauno gub., Šiaulių pav., Lickavos
’urit priduoti SENAJJ ir
ąvaičių laiko. Sekančias darbo rųai
surinko $2,000. Kiek su
KYKLŲ.
; parap. Tulnikių sodžiaus. Preiš du
išmokiname
už sekančią užmokestį:
NAUJAJJ
adresus.
To
nepa
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
rinko L. š. Fondo šalininkai, Panarini Ontnriinc nro. !metu išvažiavo ’š Lietuvos Argenti- Pajieškau Juozo Dobrovolskio, Vil
"Inition Cutting” už $25.00; "Upniaus gub., Viežonių kaimo, prieš 15 nuo 20 iki 22 metų amžiaus, aš esu larius. permainyt adreso ne
^anaaoj,
uniarijos
pronon
Buenos
Aires
miestan.
Turiu
da nežinia.
Der Stitching” už $5.00, $10.00 w
metų gyveno Plvmouth. Pa. Kas apie 25 metų, turiu gerą darbą. Mergi salima. Mainant adresą už
$15.00; "Vamping Course” už $25.00:
Newarke, N. J., srovės su \nncijoj, anglų valdžia nu- svarbų reikalą ir kas jį žino malonės jį žino malonės pranešti arba jis pats nos norinčios susipažinti malonės at tenka
parašyt atvirutę, nes "McKay stitching” už $35.00; "Hand
lai atsišaukia.
(44) sišaukti.
sivienijo.
Surinkta apie tarė, kad francuzų kalba man Dra,"l:“nder K,udis.
lasting and Pulling” už $15.00;
»as
pigiau
ir parankiau.
Joseph
Laukis,
Feliks
Klimkevičia,
”Edge Trimming” už $25.00; "Edgi
$3.000, bet tikrų žinių da gali būt vartojama tik ze- 1017 Winter st, Phiiadelphia, Pa. 211 E. Main st.,
18
Edger
st.,
New
Haven,
Conn.
Plymouth, Pa.
Daugelis skaitytoju mainy Setting” už $20.00.
(4$)
mesnėse mokyklose tikybos Pajieškau draugų: Juozo Judicko
nėra.
~~~~~~~~~~~ 1 dami adresą arba klausdami
(Rašykit angliškai.)
Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš
Ausevičiaus, Suvalkų gub.,
įsguldvmui francuzų vai- ir- Kazio
Pajieškau apsivedimui merginos, ko-nors. parašę laišką neužkli
Lynn Shoemaking School,
Jersey Cityje, N. JM SU- išguldymui
esu Kauno gub., Panevžio pav Pa- .nuo
.............
OI11Z1<M
Vilkaviškio
pav.,
Judickas
Virbalio
17 iki 27 metų amžiaus,
aš esu iuoja ir prilipina tik už lc. 702 Washington st.,
Lynn, Maaa.
kams.
parap., Matlaukio kaimo, Ausevičius gentinio parap Daugomų sodžiau®.
2
4
metų,
turiu
gerą
darbą.
rinkta apie $4.50.
.... *»*•
vuiim
uą.
Su pirMeldžiu atsišaukti.
---markę.
Persergime
visus
Alvito
parap,
čičkų
kaimo.
Meldžiu
(44> mu laišku meldžiu prisiųst paveikslą.
Lynn. Mass., rugsėjo 6. 191®,
Kiek surinkta Chicagoje,
atsišaukti.
Jonas Bagdonas,
■ Vyrų prašau nerašvt.
(45) kad tokiu laišku niekados ne
JAU
KEPALAS
DUONOS
Šiuomi
liudiju, kad aš lankiau Lynkol-kas nežinia. "Naujie
Naples Santa Barbara, Califomia.
Kazys Danisevičius,
siustą, nes Amerikoj ar laiš no čeverykų mokyklą, 702 Washin»John Miller,
15
SENTŲ.
820
Bank
st,
Waterbury,
Conn.
Northland L. Co.,
Plato, Mich.
nose” rašoma, kad L. Š. F.
Kas užlipvtas ar neužlipvtas ton st, Lynn, Mass.. per 14 dienų Ir
Pajieškau draugų Jono Svelnio ir
mokinausi dirbti ant McKay siuva
turi
hut pridėta markė už 2c. mos
bus surinkęs suvirš $4,000.
Montanos valstijoj, Hele- Pajieškau pažįstamų: Jono Ezers- Salemono žemaičio, abu Suvalkų. gu- Pajieškau apsivedimui merginos,
mašinos. Tuomet man buvo duo
bem., Žasinių kaimo. gyveno^
___ Wor- ne senesnės 23 metų. Aš esu 24 me- kitaip tą laišką numeta arba ta vieta
Bet. anot "Laisvės” Šliupas nos mieste, kepalėlis duonos kio, Adolfo Rodek ir Jono Šetkaus, cester.
pas čeverykų fabrikantą BoMass.
Taipgi
Justino
Juškos
įų.
•
K
TU SizJ Irninn Kauno gub.. Židikų miestelio.
Tų
Norinčios su manim susipažinti, reikia už jį primokėt adresa
verly.
Mass., ir aš dirbtu. Aš galia
atvažiavęs iš Chicagos New Jau
1O Centų. IKI SlOl Kaina pačiu atsišaukti ar juos žinančiujų Višpanių kaimo, regis, gyveno Scran-• meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo tui.
teisingai rekomenduoti šitą mokykla
Yorkan pasakęs, kad Chica buvo 10 centų UŽ kepalą ar- mcldžin pranešti. '
Iton. Pa(46) paveiksią.'
visiems, kas tik nori gerai išmokit
K
p
I
’
’
ą
dmlnfatrariia
? kpnnlni n?
c
Franas Gurauskis.
A. Kudirką.
Wm. Vaisekauskas.
amato.
D. Benkoa,
goj su apielinkėmis surink- ha
Da 6 Kepalai UZ
centus. 87 Statė st,
Providence, R. I. 371 23rdst.,
Detroit, Mich. 1525 So. Main str.,
Rockford, III.
6 Swan st.
Haverhill, Mm
i

i

Turėk Savo Namą!

I
I

| “Keleivio” Skaitytojus.

i

Mokinkis Amato!

K E L E 1 VI S

♦

raliu žvilgsniais. Taigi jeigU ”Darbininkas” žino tokią sistemą, prie kurios darbininkams nereikėtų streikuoti, prie kurios niekas jų
nešaudytų, prie kurios ne
reikėtų bijotis bedarbės ir
neužtikrintos senatvės, ir
jeigu žino kaip ją gyveniman įkūnyti, tai mes labai
norėtume, kad ją paskelbtų.
Jeigu tik ji bus geresnė už
socializmą, tai pastarąjį
tuojaus atmesime.
Bet pakol nė "Darbinin
kas," nei niekas kitas pasau
lyje nenurodys už socializ I
mą nieko geresnio, tai mes
skelbsime socializmą.
į

sirėdyt ir 1tipas rusiško nihi-|tai išreiškė ne džiaugsmą,
kos socialistai taip jau intikėlisto nebuvo
ję į dolerį ir taip mėgsta alų,
... ir nebus idealisj bet pažymėjo,
kad toks
kaip Kapsukas pasakoja. Kas I socialisto tipas.”
‘ •
streikierių fondas, kokį įsdėl blaivumo, tai jie, tuo
Ir
ištiesų
šitas
drg.
Kapteigė
..
...............
yra
i
"Darbininkas,
”
;
žvilgsniu, apskritai imant,
stovi augščiau už kitų griovių suko laiškas buvo neapgal- bergždžias darbas, nes jis
D^G. KAPSUKO BOMBA.
____ _ _ir veikiausiai
__________ne _že- votas darbas. Mes nesam visai ne vietoje įsteigtas ir
žmones,
/ Turbut nėra reikalo aiš miau už Europos ir net tos tos nuomonės, kad peiktinus neturi sau pamato. Strei
kinai, kas yra drg. Kapsu pačios pagirtosios Rusijos so- socialistų darbus reikėtų kierių fondą galima butų
cialistus.
'Dolerio galybę’ slėpti. Bet drg. Kapsukas
kas. Skaitančioji visuomeįsteigti tik prie tokios dar
Kapsukas
taip-pat
įsivaizdina
/ nė pažįsta jį iš laikraščių.
čia
iš
adatos
priskaldė
veži

bininkų organizacijos, kaip
gana naiviškai. Socialistai,
.Bet nevisi rasit žino, kokią
žinoma, nenori būt panašus į mą. Toks darbas yra ne-Į United Mine Workers of
jis dabar paleido bombą į
salaveišius' arba į tėvą ka rimtas ir neteisingas.
America, arba jai panaši,
Amerikos lietuvių socialis puciną.’ bet yra faktas, kad
kurios nariai gali mokėti į
tus. Pripratęs prie euro jie ir darbu ii gyvenimu ne NEPRIKLAUSOMOJ LIE .tokį fondą nuolatinę mokespietiškų "manierų" ir "rim mažai pasišvenčia. Juk ne TUVOJ ŠLIUPO PRA- Itį. Gi ant šv. Juozapo sąreikalo iš socialistu eilių
tumo,” atvažiavęs Ameri be
KALBOMS VIETOS
i jungos narių tokią mokestį
nuolatos bėga lepesnieji gai
kon jis pamatė čia baisiau valai pas klerikalus ir tauti
NEBUS.
uždėti vargiai butų galima,
sių dalykų. Kažin kas ten ninkus. tikėdamiesi tenai ra Tūlas Uosis rašo "Darbi nes tas apsunkintų prie tos
pasiūlė jam alaus stiklą ir sti daugiau dolerių ir kitokių ninke," kaip nepriklauso sąjungos prigulėjimą ir tuo
jis tuojaus įsivaizdino, kad gėrybių.
"Skirtumas, kuris yra tar moj Lietuvoj katalikai turės pačiu jau užkenktų pačiai
visi Amerikos socialistai
Europos ir Amerikos so sutverti stiprią partiją, kad sąjungai. Iš aukų gi toks
nieko daugiau neveikia, tik pe
cialistų, išsiaiškina sąlygų atsilaikius prieš bedievius. fondas neaugs. Žmonės au
susėdę alų maukia; maukia skirtumu.
Bet yra klaida Ta partija bus "Lietuvos kauja streikieriams tiktai
alų ir dolerius krauna. Čia manyti, kad Amerikos sąly Centras." Prie centro pri tuomet, kada pasidaro bū
tik biznis, biznis ir biznis. gos prielankesnės socialistų gulėsią visi tie,
tinas reikalas, kada alkani
Net kalbėtojams, ir tai esą veikimui, negu Europos. Pats
"kuriems rūpės, kad krikš darbininkai išėję į streiką
Kapsukas sako, kad ir jisai
mokama pinigais. Jam net bijąsis
čioniškieji
principai vadovau pradeda šauktis visuomenės
čia netekti tų dorybių,
baisu esą, kad Amerikos^ so kurias jisai atsivežė iš ana tų ir ateityje musų tautai, paramos. Bet jeigu paga
cialistai " ir; jo neužkrėstų I pus vandenyno. O Amerikos kad jais butų persunkti musų lios ir įplauktų į tokį fondą
įstatymai, teismai, administ
socialistai tos baimės neturi
biznio dvasia.
racija, mokyklos, musų visas keli desėtkai dolerių, tai tas
—
bent
tie,
kurie
socializmą
Taip drg. Kapsukas api
privatinis ir viešasis gyveni juk nieko nereiškia. Jokio
ne vien susilaikyme nuo
piešė Amerikos lietuvių so mato
tuomi nelaimėsi.
mas. I tą Centrą ineis visi streiko
alaus ir prakiurusiose švarko
cialistus savo laiške, adre alkūnėse.”
tikintieji Lietuvos krikščio Dėlto socialistų spauda taip
nis, taigi ne tiktai lietuviai skeptiškai apie šitą fondą ir
suotam jo draugams Škoti
katalikai,
bet ir lietuviai proO
štai
ką
"Laisvė"
apie
joj ir išspausdintam "Rank
testonai įvairių išpažinimų.” atsiliepė.
tai sako:

——

PASAKYKIT, KĄ-GI REI
ŠKIA TOJI DORA?

ėjo galų gale papildę savo ei-Į’ Pirmą laipkričio rytą rin
les tik iš dalies.
kikai pasipila miesto gatvė"Ir greitos kapitalistiškos m
S...jL.
Lietuviškų "biznių"
galvos tuojaus suprato, ka
me čia priežastis. Jie pama durįs beveik ir neužsidaro:
tė, kad ilga darbininkų agi vienas išeina, kitas ateina ir
kiekvienas kiša savo dėžutacija prieš miliciją, kaipo
1
streiklaužių organizaciją, at- tę:: "Aukų, aukų!" Biznie
nešė pagalios vaisių.
riai duoda. Duoda katali
"Jie pamatė, kad milicija kas, duoda socialistas ir
negali būt naudojama dviem Hnn’dn tautininkai Kaino-i
tikslams — kaipo streiklau- ^uocia tautininkas. Kaipgi
žiu organizacija namie ir kai- neduosi, sako, juk visi (lirpo liuosnorių kariumenė tik- ha išvieno.
roj karėj.
Praeivių rinkikai taipgi
"Taigi turėjo būt išrištas nepraleidžia,
klausimas: kaip užlaikyti vi-, Pas biznierius nuolatos
suomenės pinigais reikalinga ateina žmonių ir prašo iš
kapitalistams tokią streik
laužių pajiegą, kaip milicija mainyti pinigų smulkiai
ir tuo pačiu laiku turėti po- siais. Girdi, tiek rinkėjų,
puliarę organizuotą 'piliečių kiekvienam reikia duot.
kanumenę’ peštynėms su ki
Entuziazmas toks, kokio
i
tų šalių kapitalistais.”
da nematyta! Visi kalba,

Ir štai tą klausimą jie iš kad su Bostonu nesusilygins
rišo. Jie atrado, kad strei jokia kita kolonija.
Katalikų laikraščiuose kams slopinti reikia organi- Visi
______
_____
žingeidauja,
kiek bus
nuolatos vis rašoma, kad so zuot tam tikrą valstijos po- surinkta pinigų.
cialistai griauja dorą, nes
Pepnsylvanijos Ateina
Ateina vakaras.
vakaras. RinkiRinkinetiki į Dievą, štai ir 121
senai jau kai pradeda rinktis su dė"Darbininko" numeryje D.
1 ruUn
S-aY° ?,Y®ns_ žutėmis Lietuvių Salėn. KoF. V. rašo:
uP^o likos praminta kazo- mitetas priiminėja,
"Didžiuma socialistų vadų 'ais.
Turint
Ant didelės, ilffos
-y—‘v tokią
v Q musei- Antdidelės,ilgosplatforyra karštais bedieviais ir ne- f ' Or^ani?a.clJ^,. kapitahs- mos, kuri užima kuone
pripažįsta — jokių doros
aikemSjr?~u ketvirtą dalį salės, sustatyta
Iš tokių asmenų
principų,
^.
1
^.
C1
J
OS
- Todėl iš- stalai ir prasideda skaitvnegalima tikėtis tikro pasi
fe
neapykan- mas pinigų.
šventimo ir pasiaukavimo:
be ko nei viena didesnė idėja ta linkui milicijos ir jie pra’
Keistas, nepaprastas renegali būti pravesta į gyveni dės geriau prie jos rašyties,
i *•<. r“x • —ginys. Žmonių pilna salė,
mą.”
,
°Ja, kapitalistai, o strei- anį stalų didžiausios krūvos
"Kalbant apie alaus varto-: Dabar pasiklausykit, kaip Toliaus "Darbininkas” ra
j imą mes turime pasakyti, tas centras veiks:
šo:
Iš to išeina, kad dora yra
fel0’ Pinigu metalas skamba, dekad Amerikos socialistų ju
"draus raštus, kurie užgau
bapška, 0
na_
tiktai
tame, kad tikėti į Die kai" da parankesnis įran
"Socialistai
ligšiol
darbi

dėjime nedaugiausia tėra to
lios tikybinius žmonių jaus
ninkų klausimu išimtinai rū vą. Jeigu ištikrujų katali kis, nes jie ant to tik stovės riai susėdę tik skaito, tik
kiu dorininkų, kurie savo iš
mus. Pavyzdžiui, tokie raš
pinosi vien tik teorijoje, savo kų rašytojai taip dorą su- ir ant kiekvieno pareikala rašo. Vienas atsistojęs sa
mintį semia aiskrymo stikle.
tai. kaip ’šakės’-’Kardai,’ to
veikimą
toje srityje suglaus- , pranta, tai labai prasta.
vimo visuomet galės raiti ko: "Vaizdinasi man, kad
Kairioji musų partijos sriokios prakalbos, kaip Mockaus,
dami
į
kelių
laikraščių
lapus,
atpiškėti.
vė. atstovaujama ’New YorĮ Pas mus dora vadinasi ve
o iš dalies Bagočiaus ir šliu
dirbam laisvoj Lietuvoj, pi
kur daugiaus kalbama apie
ker Volkszeitung’ ir latvių
po — turės būti draudžiamos
kas: nedaryk to kitam, ko
niginio
departamente.”
Marksą.
Bebelį,
Morganą
ir
’Strahdneeks" labai skeptiš
ir persekiojamos.
Gal bus
Rockefellerį,
kaip
apie
darbinedarytino
pats
sau.
Kas
1
.
....
v..
*
,
.
...
£.
.
“
j.
.
.
■
.
„
•
■
—
kai žiuri į blaivybės mukaLietuvių Diena Bostone "Ura! Dešimtinę radau!"
tokie, kurie šauks, kad tai są
ninko būvio pagerinimą. Pra- laikysis SltOS taisyklės, tas
šaukia kitas. "O aš guziką
rius.
žinės varžymas. Bet išmin
ktikoje socialistai, išskyrus niekad neprasižengs prieš
"Mes pasakysime taip: mu
tingi žmonės supras, jog tai
radau!" atsiliepia trečias.
kebatą jų (ir tai nepasekmin- dorą, visviena, ar jis tikės i
Didelį stebuklą padarė i Laikrodis muša jau 12-tą
sų Sąjungoj yra blaivininką
yra persekiojimas išdykumo
gai) vedamų streikų, nieko Dievą, ar jis bus didziausis Lietuvių Diena Bostone.
ir yra jų nemažiau, kaip toj
ir žemumo.”
'valandą nakties, bet salė da
tokio svarbaus darbininkų
giriamoj Rusijoj arba net
nepridėjo,
bediev is.
Priešingiausių
srovių
ele

klausimui
išrišti
i
i pilna žmonių, komitetas
Vadinas, d-ro šliupo pra
Škotijoj; musų Sąjungoj yra
mentai,
kurių
pirma
joks
Tikrų
darbininkų
organizaci

vis da dirba.
ir geriančių draugų ir jų yra; kalbos turės būt persekioja
jų neturi. Lietuvių Socialis ORGANIZUOJA "KAZO talismanas pasaulyje nebū
nedaugiau, negu toj šlovinto) mos neprigulmingoj Lietu
Suskaityta $5,398.89.
tų Sąjungą grynai partijinė,
tų suvedęs į krūvą, dabar
Rusijoj ir Škotijoj.
KUS"
STREIKAMS
voj
kaipo
žemas
ir
nedoras
Komitetas tariasi, kaip
politiška organizacija. Liet.
"Musų sąjungiečiai prade-]
suėjo tokion harmonijon,
SLOPINTI.
darbas.
Dar
’
o
.
Lit.
Dr-ja
daugiausia
palikti
per naktį pinigus. Jų
da rengti blaivias pramogas
kad net malonu.
gal
socialistų
spaudos
prapla

Taip
skelbia
kunigo
reda

ir nieks tam nesipriešina.
Vos tik nutilo kapitalistų Socialistai, katalikai, tau apskaitoma apie 20 pūdų.
tinimu rūpinasi, nes jos vei
Pats gyvenimas yra geriau guojamas laikraštis.
Taigi namo parsinešti negakimo darbininkų dirvoje ne spaudos staugimas už vie tininkai — dabar visi savi.
sias mokytojas, o ne tuščios
Taigi pasirodo, kad visos
teko pastebėti. Tai ir viskas ną "preparedness," o jau I Bažnyčios svetainėj ren galima.
filipikos.
d-ro šliupo ekspedicijos
ką socialistai turi. Kad jie j prasideda agitacija už kitą. giamos prakalbos. Kablėto- Ii Nutarta pastatyti sargus.
"Apie dolerio garbininmą!
prieš
socialistus
neturi
jo

galėtų darbininkų klausimu; Anas "preparedness" buvo jų eilėje sėdi socialistai ir Išrinkta šeši vyrai ir pasta
męs pasakysime draugui Ka-į
daugiau energijos ir pasi
kios
vertės.
Nežiūrint
jo
psukui: nesigarsinkite per-1
tyta su ginklais.
šventimo
parodyti, apie tai I prisirengimu prie karės su kunigai. Jie paduoda sau
daug Europos ’cnatomis.’ kad] prisišliejimo prie WilkesAnt rytojaus komitetas
neabejojame, bet kol to dar-! išlaukiniu priešu, o šis — rankas, sveikinasi ir kalba
mums neprisieitų plačiau pa barrių komiteto, nežiūrint
telefonuoja
bankai, kad pa
nerodo, turime teisę socia su vidujiniu,
Jis vadinasi nuo tų pačių pagrindų. Jų
kalbėti apie jos ’necnatas.’
jo ekskursijų į Washingto- bo
imtų
aukas.
listams atvirai pasakyti, kad, "industrial preparedness.
j
klausosi taipgi socialistai,
"Musų judėjimas Ameriko ną. gąsdinimo
socialistų jiems nedaugiausia darbinin Vardas visai nekaltas
i
ir katalikai ir tautininkai, ir "Ol-rait, mes tuojaus nu
je davė tokius auksinius ide Raudonuoju
kų reikalai rupi.”
Kryžium ii
siųsime vaiką," atsako ban
žmonėms gali išrodyt, kad visi jiems ploja.
alistus, kaip E. Debs, Lee, j "ėmimu už keteros," vienu
Spargo ir kitus, o jeigu mu
Vakarais renkasi komite ką.
įdomu butų išgirsti, kaip jis reiškia prisirengimą prie
žodžiu
—
nežiunrit
visų
jo
sų judėjime esama ir karje
supranta geresnių laikų, kad darbi tas. Čia taip pat sueina vi "Ką? Vaiką? Atsiųskite
ristų, tai juk tų karjeristų iI pataikavimų kunigams, ku "Darbininkas"
ninkams butų daugiau dar sų trijų srovių atstovai. Su du tymu!" sako komitetas.
gal dar ir daugiau yra Lietu-Į nigų nuomonė apie jį nei darbininkų būvio pagerini
vos socialistų judėjime. Na kiek nepersimainė. Nepri mą.^ Musų supratimu, pir bo, geresnis uždarbis ir eina tarsi vienos šeimynos ! Atsiuntė vežimą, sudėjo
gi, kame dabar ta pagarsėju klausomoj Lietuvoj jie ir mučiausia sąlyga darbinin taip toliau. Bet taip visai nariai: jakių šnairavimų, skrynias ir išvežė.
si Antrosios durnos Lietuvos
kų būvio pagerinimui yra nėra. "Industrial prepa jokių užsivarinėjimų tarp Vakare komitetas vėl lai
S.-D. Partijos atstovų kuopai kalbėt jam neleistų.
apsaugojimas jų nuo išnau redness" reiškia prisirengi jų nėra.. Visi mandagus ir ko susirinkimą. Ateina da
— kur Stašinskis, Povylius,
Bet argi galima mą kapitalistų prie streikų: stengiasi vieni kitų neuž rinkikų, kurie vakar nespė
Rūmelis, kur Kuzmos, kur NEMATO SOCIALISTŲ dojimo.
panaikinti darbininkų iš tas reiškia įvedimą valstijos gauti. Visus riša vienas ir jo savo dėžučių sugrąžinti.
pagaliaus to paties drg. Kap
DARBO.
naudojimą
nepanaikinus lėšomis užlaikomų "kazokų" didziausis troškimas — su Suplaukia da $174.90 Pri
suko taip išgarbintas A. Ja
"Darbininkas'’ kaltina so privatinės nuosavybės? Kol- streikams slopinti. Dabar rinkti kuodaugiausia aukų, dėjus da $436.80 surinktus
nulaitis ?
"Kaip gaila, kad svetimose i cialistus, kad jie ir patįs nie kas da tokio išradimo nie didelė agitacija už tokį "in suteikti kuodaugiausia pa Faneuil Hali prakalbose,
akyse ir mažniekis matoma, | ko praktingo neveikia ir kas . nėra padaręs.
Taigi dustrial preparedness" ve šalpos badaujantiems Lietu pasidaro $6,000 suviršum.
o savo ar savųjų akyse mato džiaugiasi da, kad kitiems
Kiek aukaus draugijos,
vos žmonėms.
prisieina rupinties, kad pa Į dama Ohio valstijoje.
ma tik pasišventimo ugnis.
da
nežinia, bet manoma, kad
Gali
kas
paklausti,
kam
nesiseka.
Girdi
:
naikinus privatinę nuosavy
Ar ilgai tokia vienybė
"Visi juk mes gerai žino
"Socialistų
spauda
labai
išviso
pasidarys apie $8,000.
būtinai
reikia
tokių
"kazo

me — ir Amerikoj yra blogu i
bę. To, suprantama, negali
bus, aš nežinau. Bet šitas
nudžiugo
iš
pranešimo
tilp.«~
ir gerų socialistų, ir Europoj
ma padaryti, pakol valdžia kų," juk kapitalistai gali bendras darbas ir vienas vi Sprendžiant sulyg surink
šio ’Darbininke.’ kad Į L. D.
yra gerų ir blogų socialistų.
naudoti ir miliciją?
.................. ... pa- tų pinigų, aukautoju buvo:
sų ..........
srovių..pasišventimas
S. įsteigtąjį streikierių Fon tam priešinga. Todėl dar
"Kas link ėmimo atlygini
Po $15 .. ‘
............. 1
Ohio valstijos socialistų darė į žmones tokią milžini- ~
dą per tūlą laiką visai nein- bininkai turi stengties, kad
mo už prakalbas, mes galim
............... 5
MiamiValley
Valley škąJtakąV*
šką įtaką, jog• "T^apkričio
1 lapkričio Po $10 ..
plaukė aukų. Delei to 'Nau paėmus į savo rankas val organas "The Miami
suramint drg, V. Kapsuką:
Po
$5
..
jienos,
’
’
Laisvė
’
ir
kiti
socia

........... 18
džią. Jie gali tatai lengvai Socialist’ duoda šitokį pa- veik visi lietuviai atsisakė
pas mus Amerikoj yra ir to
vvi
O
•
11
—
listų
laikraščiai
daro
išvadas,
Po
$2
...
........... 35
kių kalbėtojų, kurie ne tik
padarytu nes jų yra didžiu aiškinimą:
nuo darbo, o ėj’o rinkti aukad L. D. S. esanti nereika i
atlyginimo neima, bet dar
Po
$1
....
..........294
"Pastarieji
nuotikiai
su
ma.
Ir
šitoje
linkmėje
so

------ ...
kų. Iš Essex Hotelio išėjo
linga ir būtinai turi žlugti.”
peršasi į kalbėtojus, kad tik
Po
50c.
..
..........
756
Meksika Amerikos kapitahs- lįetUvės merginos. Kaiku- I
darbuojasi.
Tuo
juos kas imtų ir savo kaštais
Toliaus "D." stengiasi iš- cialistai
tus
labai
nugązdino.
i
•
Po
25c.
.... 5,440
-- .. gat nos dirbtuvės, kur dirbo
važiuoja.
Tačiaus publika parodyt, kad socialistų pra tikslu jie leidžia laikraščius,
"Pradedant nuo Wali
10c.
.
Po
... 16.550
knygas, rengia prakalbas,
kratosi tokios rųšies 'pasi našavimas neišsipildo.
vės ir baigiant musu miestu, daug lietuvių, turėjo tą dieJie
5c.
.
Po
...
26.900
šventėlių.’
naudoja visus galimus bu' ’ pamatė,
■ ■' ’kad’ ne ną visai užsidaryti. Lietu- į
visi sukčiai
pranašavę,
kad
šv.
Juozapo
Po
lc.
.
... 30,560
"Gerai atliekąs savo prie
ldus, kad supažindinus dar- žiūrint visų jų pastangų, už vių rubsiuvių unija nutarė
dermę kalbėtojas ramia są darbininkų sąjunga grius, I bininkus su šita idėja.
degti didžios republikos šir išeiti visa rinkti pinigų.
žine gali imti atlyginimą. kad "Darbininkas" turės
dį karės pašėlimu jiems ne
Išviso aukautojų . .80,579
Kad atsakančiai prisirengt mirti, o tuo tarpu ir viena
Jeigu "Darbininkas” viso nusisekė. Veltui jie dengė Lietuvių Kooperacija taipgi Pažymėtina, kad, kaip
prie prakalbos, reikia mokin ir kitas auga ir plėtojasi, to to nemato, tai labai gaila.
visas sienas iškabomis, ske’- užsidarė.
I
rinkikai pasakoja, daugiau
tis. reikia skaityti. Tai ima dėl augsiąs ir streikierių : Bet jeigu jis visa tai mato,
biančiomis ’Your Country
Rinkikų užsirašė tukstan-;: sia
aukauja vidurinė Liesa.
laiko, ima ir pinigus (knygų,
Needs You.’ Veltui jie sam tis su viršum.
Padalyta Stambioji
Įtik
nenori
pripažinti,
kad
fondas.
Da
toliaus
kalba

buržuazija aukų
magazinų pirkimas). Kodeidė tokius politikerius, kaip
ma apie socialistų nieko ne- šitokiu keliu einant galima i James Cox, kad po visą šalį juos į divizijas, kiekvienai .visai neduodar-.L.
gi tad negauti atlyginimo?
sakytu nuo teismo laiptų pa divizijai paskirta "kapito-; Tai taip išrodė Lietuvių
"Musų socialistai kalbėto veikimą darbininku naudai, pagerinti darbininkams butriotiškas
prakalbas, šaukda nas" ir paskirta jam miesto Diena Bostone.
jai atlieka milžinišką darbą.
Nors vienam straipsnyje vis, tai mes labai norėtume
mas
darbininkų
klesos vaikus dalis, kur jis turi su savo
Jeigu geresnieji musų kalbė čia sumaišyti tris atskiri nors sykį išgirsti jo aiškią
Vietinis.
rašytis kariumenėn. Veltui rinkikais veikti.
tojai atsisakytų prakalbas sa dalykai, tečiaus kada katali- nuomonę: kaip jis mano
jie statė viešuose piečiuose
kyti, o tą laiką pašvęstų ra
Iš vakaro pradėta
šėtras ir taisė
uii&e iiauiuhu
naujokų eiiiiniv
ėmimo
i
• • dalyti
~
i
miam darbui, darbui, nereika kų laikraštis kalba apie so- darbininkų būvį gerint. JeiBepartvvis pedagogas sa
stotis, Veltui iie gvrė kapi- dėžutės, paliudymai ir zenlaujančiam baladoties kelio cialistus džentelmoniškai ir gu jisai žino kitokį būdą, te
’ •’ ’  klai. Salė pilnutėlė žmonių. ’ vo prakalboj šitaip pašakė:
talistiškuose savo laikraš
nėse, padėkim kad ir straips nori dalykus gvildenti rim- gul jį paskelbia. Jeigu jo
čiuose tuos vaikėzus, kurie į Komitetas dirba vienmarš "Pagal mano diplomatiškainių rašymui — jie uždirbtų tai, tai tokioms diskusijoms būdas pasirodys geresnis ir
Veltui jie teisė to kinis. Ūpo pakilimas kuo- !_pedagogišką nuomonę, tai
daug daugiau, negu su pra mes mielai pritariam.
: tikresnis, mes mielai jam prisirašė.
kius prakilnius antimilitariz- didžiausis. Jaučiama kokia ten karės iauke mušasi tik
kalba. Bet visuomenei iš to
Atsakydami į tą užmeti-1 pritarsim. Vardas čia ne- mo draugus, kaip Charles
būt skriauda. Gyvi ryšiai,
Baker iš Hamiltono. Veltui tai nepaprasta, didi lietu- asilai, Geriau išsimeskime
kurie jungia minią su musų mą. buk socialistų spauda daug reiškia, Mes nesisniI proto. ” Štai tūlas koresjie parodavo miesto gatvė viams valanda.
judėjimo centrais, nutruktų. labai nudžiugo, kad į "Dar- j riam, kad tai būtinai vadinmis
su
skardžiais
benais
ir
Pirmieji
rinkikai
gavę
dėpondentas su pedagogu pra
"Apie pusfrakius ir ką kitą bininko" įsteigtąjį streikie- tusi "socializmas.”
Mums
plevėsuojančiomis
vėliavo žūčių jau prašo iš publikos deda debatus, o diplomatasnėra reikalo kalbėt. Ne mu rių fondą visai neįplaukė tik svarbu, kad tas "izmas"
mis. patįs apsitaisę kareivių aukų, ir, gavę jų, barškina pedagogas pataukšt per kesu darbas pletkavojimas. Ne aukų, turim paaiškinti, kad butų tokia sistema, prie kuuniforma ir aulais.
Darbi
daug te rasime musų socia
skardinėmis, norėdami tuo purę...
socialistų
spaudos
atsiliepirios
darbininko
niekas
neninkai
kaž-kodel
nesirašė.
listuose žmonių, kurie norėtų
parodyt,
kad pradžią jau | Ir ten ir čia asilų netruk
"Milicijos
pulkai, rinkę
būti panašus į ’dievomukas.’ (mas apie tą fondą turėjo vi-Įgalėtų skriausti nei ekonosta.
Luno.
naujokus kelias sąvaites, nu tum.
Visi mes norime gražiau pa- sai kitokį pobūdį. Socialis- miniu, nei politiniu, nei moI

pelnyje." Tarp kitako jis
tenai sako:

"Atsiprašau, kad taip ilgai
aš neprisirer.giau jums para
šyti. Gal jau manėt, kad ir
aš, kaip daugelis kitų, atva
žiavau į Ameriką ir nusken
dau šiame dolerio krašte? Ne.
to dar neatsitiko, norint visi
man pranašauja: 'pagyvensi
metus, kitus — ir toks-jau
pasidarysi, pradėsi doleri gar
bint, kaip visi garbina.' Tik
rai, doleris čia viešpatauja
dargi socialistu organizacijo
se ir socialistų laikraščiu re
dakcijose.
To užsidegimo,
to karščio ir atsidavimo dar
bininkų klesos reikalams, idė
jos tarnavimui, koki mes ma<
tome Europoje, ypatingai
Lietuvoje ir Rusijoje, čia ne
rasi. Daug teko man sutikti
senųjų pažįstamų ir draugų,
kurie kadaise, Lietuvoj, tokie
dabar jie ’sukaršti buvo,
rimtėjo,’ 'proto Įgijo' — Amerikos dolerio proto, Arba
dargi buvusieji škotiečiai at
važiavo čia ne vienas, plates
nės dirvos veikimui jieškodamas, tvirtai pasižadėjęs viso
mis išgalėmis remti tą vie
nintelį Škotijos darbininkų ži
bintuvą — ’R—nį,’ bet pagy
veno kiek ir užmiršo. Tokia
galinga yra ta dolerio dvasia.
Ilgiau gyvenęs, niekas nuo
jos neišsisuks arba nebent iš
tūkstančio vienas: gyvenimo
aplinkybės kala žmogų pagal
savo kurpalio. Ir aš bijaus,
kad manęs neperkaltų.
No
rint aš jau surambėjęs ’griešninkas,’ bet tūli ‘pasitaiso’ ir
dangaus karaliją įgyja.
"Amerikos draugai būtinai
nori man tą karaliją Įpiršti.
Pradeda labai atsargiai: sa
ko: tik po vieną stiklą ’del
kompanijos’ reikia Įsimesti;
Amerikoj be to negalima esą
apsieit — tokie karščiai. Pir
mutinis žodis kai kurių drau
gų buvo: ’Ar geria?’ — ’Ne,
negeria, nė Į burną neima.’—
’A, tai prastai — reikės išmokint’... ’lr ką su juo pra
dėsi — karščiuojasi kitas. —
kad nė alaus stiklo negeria!
Nė tu susieisi, nė draugiškai
pasikalbėsi’... Vienok iš šitos
pusės pavojaus jau nebėr:
pirmieji ledai jau sulaužyti,
ir draugai jau mato, kad ir
be gėrimo galima ir susieit.
ir draugiškai pasikalbėt, ir
pasipešt, jei kas tai myli, Šito pavojaus nebijau.
"Paskui prakalbos — čia
kalbėtojams be kelionės išlai
dų po 2-5 dolerius moka. Jei
ir turi nuolatinį darbą ir gau
ni algą, tai vistiek moka. Tuo i
budu prakalbos virsta tikru
biznio šaltiniu... Ir nuo šitos
meškerės aš apsisaugojau.
Tik kiek da j u įvairiais pavi
dalais atsiras?! Ar beišsisuksi iš visų tų 'velnio žaban
gų’? Nebent tik ta 'nenuo
ramos’ dvasia, kuri manyje
sėdi, leis išsisukt: neleis man
ilgai čia likti, neleis supelėti
ir savųjų dievų išsižadėti."

Šitas keistas drg. Kapsu
ko laiškas iššaukė gana aš
trios kritikos socialistų
spaudoj’. "Naujienos” rašo
apie jį taip:
"Reikia pasakyti, kad šitas
d. Kapsuko pasakojimas apie
Amerikos socialistus daro ne
labai gerą įspūdi! Jisai dau
giau pritiktų kokiam ’pryčeriui,’ negu socialistui.
Juk
▼isai yra netiesa, kad Amen-

J

k

A

■

I

i

■v T

•

.

•

•

■ _

.

A _ •

1

•

— 1

i

i

/

i

\

1

K E L E i V i b

■4
I

Vž pagarsinimus nei redakci
ja, nei administracija neatsako.
Skaitytojai patįs turite save
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mams netikėti ir pinigų nesiųsti
nepersitikrinus jųjų žadamais
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir
iš negudrių žmonių pinigų vi-

VALPARAISO, IND.
dalyką žinantis gerai žino,' DĖS MOINES, IOWA. per savo atstovus parlamen
BERISSO, ARGENTINA.
Kas mums rašoma.
kad Bebelis mirdamas visą
te
nuolat
išrodo
prie
ko
veBulotos prakalbos.
Darbininkų vargai.
Tarp Valparaiso lietuvių
- - -- - . ..
savo turtą paliko kovojan_ „ 21
_ d. S.L.A. 227 kp.
Spalių
šalį kapitalizmo tvarka.
studentų.
Nors jau buvo aprašyta aŠi**
suren£č prakalbas, užkvies- bet ką buržuazija daro? Apie
čianykščių gyvulių sker Loredo, Texas. — Kaipo
Valparaiso
mokyklos
lie

mą socialdemokratų parti dama gerb
part
išniekinimo
socialistų,
Bulotą su
dyklų darbininkų gvveni- kareiviui atsiųstam ant Mejai, tik mažą dalelę savo gy prakalba.
apart persekiojimo jų už tuviai studentai mažiau- rną, bet aš da pasistengsiu1 ksjkos rubežiaus, man jau
venimo draugei žmonai. Tai
Gerb. Bulota aiškiai at reikalavimus gelbėti visuo- daugiau stengiasi sekti mu- tatai atkartoti. Nes su kiek teko susipažinti su šia apiekamgi turtą paliko Bebelis, vaizdino Lietuvos padėjimą menę nuo skurdo, bado ir SU plačiosios visuomenės gy- viena diena sąlygos keičiasi linke. Pasižiurėjus į čianyvenimą. į svarbesnius jos
i jeigu ne darbininkams?
kštį gyvenimą ir prisiminus
Bojūnas.
ir nurodė reikalingumą šel žuvimo, buržuazija rankas gyvenime
klausimus bei ap ir darbininkų skurdas auga. Rytų miestus, kur žmonės
Tokių pat šmeižtų ir ne pti nukentėjusius. Žmonių susidėjus laukia, kol prives
Berisso miestelis labai
sireiškimus
kiek
gali
ir
kiek
sąmonių
pripliauškė
ir
apie
šalį
prie
galutino
bankruto.
susirinko 80 ypatų, tarpe tų
tirštai apgyventas, šitam susigrūdę smaugiasi ir vie
IL
"Keleivį” ir jo leidėjus. Nė atsirado fanatikų, prisigė Juk kas išmintingų žmonių pajiegia ir jie atsiliepia. nedideliam miestelyje gy nas kitu neissitenka, ateina
ra verta to jegamasčio visų rusių raugo, kurie pradėjo to nežino, kad šalies gerovė Kad daugiau musų mokslei ventojų priskaitoma 12,000 galvon mintis, kad tie žmo
MONTREAL, CANADA. nesąmonių nei minėti. Už- kelti triukšmą.
Prisiėjo tik tuomet gali būti tikra, vius supažindinus su visuo vienų darbininkų. Mat čia nelės mano, jog Amerika
i tenka paminėtų, kad supra- šaukties Į pagalbą policijos, kada jos gyventojų didžiu menės gyvenimo bėgiu ir turčių beveik kaipir nėra. jau pertirštai apgyventa.
Prakalbos socialistams
Itus, kiek logikos butą pas kad apsvaigėlius išvedus iš mos gerovė užtikrinta. Jei čia protarpiais rengiamos Darbininkų gyvenami na I Jeigu jie pažvelgtų į Texas,
iškeikti.
tąjį kalbėtoją kalbant jam
tos visuomenės didžiuma — prakalbos.
mai labai prasti — iš lentų nemaža nusistebėtų išvydęSpalių 22 d. vietos "dusių apie kitus socialistus ir ant svetainės lauk.
Nieko indomaus nėra ta darbininkai — lindynėse tu Spalių 21 d. Valparaiso sukaltos, be jokių civilizuo begalinius žemės plotus sto
gadytojas” kun. V. sušaukė galo apkrikštijant juos:
vint tuščiais.
ri gyventi, be darbo likę ba- Liet. Liter. Dr-ja sušaukė
pobažnvtinin sklepan visus i "bemoksliais," "beždžionė me, kad tamsus apsvaiginti dauti ir žūti — tai jau aišku, savo viešą susirinkimą. Su- to žmogaus gyvenimui rei
Turintiems kiek pinigų
savo parapijonus viešan su- mis" ir t. p. epitetais, kokie fanatikai neužsilaiko ra kad šalis žengia prie puoli- sirinkiman susirinko visi kalingų Įtaisymų budos. Net
aš
patarčiau važiuot į Texas
vandens kanalizacijos nėra
sirinkiman — tūli sako dėl kaip tik ir pritinka pačiam miai, bet labai papeiktina, mo.
lietuviai,
kiek
čia
jų
yra.
kad ir kiti tokiu momentu,
I įtaisytos; vandenį geria nuo valstiją. Čia labai pigia kai
pasipinigavimo — bet ištik dvasiškam tėvui.
Europos
karės
galo
nesiTokius
viešus
susirinkimus:
kada
ašaros
turi
riedėti
stogų lietaus
nuovarvas. na galima nusipirkti geras
rujų, tai kad išbjauriojus ir Jam pabaigus savo pra
mato.
Jeigu
gaminama
paprastai
V.
L.
L.
D.
reniškeikus socialistus. Tam kalbą, pastatyta klausimas: skruostais, kuomet girdisi produkcija ne dėl visuome- gia su Įvairiais pamargini- | Prie kožno tokio namo pa ukes (rančius), kur gyvulių
statyta geležinė bačka, ku auginimas neša nemažą pel
darbui atlikti iš kasžinkur "Jeigu socialistai ir jų mok apsakymai apie tą pasibai
mais. Šiuo kartu buvo praužtikrinimo,
pra1
sėtiną
nelaimę,
kuri
užgulė
nės
gerovės
užtikrinimo
rion lietui užėjus nuo stogo ną. Aš pats manau čia ap
pasikvietė da du tokiu-jau slas negeri, kokiu tad budu
vien
dėl
kanitalistų
pelno,
kalbos.
Kalbėjo
anglų
kal

kaip pats. Vienas tų moky bei keliu darbininkai gali musų kraštą, išdraskė na ne naminiams reikalams, boj drg. L—nas, temoj "Hi- subėga vanduo. Bačka pri- sigyventi.
Balti žmonės čia pagarboj
tojų, atsistojęs prieš susi pasiliuosuoti iš to padėijmo, mus, išblaškė šeimynas ir bet kapitalistiškai rinkai, storical man and reason,” rudvja, nuo stogų varvan
pavertė
visą
šalį
į
griuvė

tis
lietaus
vanduo
suneša
laikomi.
Gali būti liuosas
rinkusią publiką pradėjo: kokiam jie šiandien stovi?”
moksliškai ir aiškiai išaiš- jon visas nuo stogų dulkes, nuo tos alginės vergijos, ku
tai
nėra
abejonės,
kad
visių
ir
pelenų
patalą
—
atsi

— Jus gal žinote ar esate Jis atrėžia: "Aš sakiau per
suomenės didžiuma to ilgai kindamas žmogaus ir proto rudis ir šapus su įvairiomis ri taip kankina didmiesčių
girdėję apie socialistus ir unijas.” Paklaustas, kokios randa tarp musų žmonių, kęsti negales;
negalės; žudomi dar- besivystvmą.
Katalvkystė
apie socializmą, bet gal ge tos unijos? Nes per dabar kurie sau iš to nieko nedaro bo žmonės turės sukilt, kad ir katalikai, kalbėtojo nuo bakterijomis. Tokį tai van darbininkus. Su mažu ka
deni darbininkams lemta pitalu galima pradėti biznį
rai nežinot kas tai per vie tines unijas darbininkams ir juokauja, keldami tarpe gelbėjus savo gyvastį.
mone, lošia tame nepuikiau- gerti ir tokiu vandeniu virti ir turėti ramų neprigulminklausvtoių
neramumą.
ni, tai aš paaiškinsiu...
i savo siekinio atsiekt negali Prakalbos, nežiūrint to
Pragyvenimo kainas bur- šią rolę — jie yra ta muro sau maistas.
gą gyvenimą.
— Jeigu tas galėtų Įvykti, ma. Tam nurodoma gyvi fa
žuazija nepamažina, bet jas siena, per kurią šviesai sun- Gatvės niekad nešluoja
neramumo,
visgi
padarė
Įs

Kas nuperka už 10 dole
kaip socialistai nori sulyg jų ktai. Kad nedavus atsaky
vis da kelia. Jai norisi lob- kiai prisieina laužties. An- mos. Nudvėsęs gyvulys — rių akrą žemės, tai paskui
pūdį
ant
rimtesnių
žmonių.
Komunistų manifesto — tai mo Į šitą paklausimą, klauti ir norisi žmonių kraujo, tras kalbėjo lietuvių kalboj
visos gerybės turėtų išnykti, stoiui atimta bakas. Kila Aukų nukentėjusiems nuo kuris anksčiau ar vėliau tu- K- K—as temoje: "Katalikų šuo ar katė — guli kol su- gali apsitvert sau plotą kad
j kirmija, arba vaikai kur ne ir per 30 mylių. Valdžia la
ir svietas nubėdnėtų... So triukšmas, sujudimas. Tuo karės suaukauta $46.45., už
vadovų darbai.” Visų pir nutempia.
ką
aukavusiems
reikia
tart
rėš
nuplauti
gatves.
Ant
bai nori apgyvendinti gulin
cialistai da viską atimtų ir mi ir išsisuko tasai mokslin
ma reikia pastebėti, kad
ačiū.
Pinigai
skiriami
L.
š.
ko
užtai
puola
atsakomybė,
Šitokiose sąlygose darbi čią dirvonais žemę. Mylin
jeigu jus uždir čius nuo davimo kokio-nors
išdalytų:
kalbėtojas buvęs Lietuvoje ninkams
Fondui.
C.
Shilling.
jei
ne
ant
valdančios
visuo

gyventi vie tiems ūkininko gyvenimą
bat tris dolerius, tai socia • atsakymo.
bažnyčių dailyde, plačiau tos miestoliepia
menės
gyvenimą
buržuazi

valdžia, kuri yra čia kaip tik ir galima leng
listai ateitų ir aimtų.
Antras kalbėtojas biski
jos?
M. Dagilius. jam teko susipažinti su ku rankose kapitalizmo apgy vomis lėšomis sau tą gyve
Iš ARGENTINOS.
Ir taip žmogus pasakoda žmoniškesnių buvo. Tiesa,
nigija. Iš jo kalbos Valpa nėjų.
nimą Įsikurti.
mas bando kritikuoti so jo kalba buvo apie dabarti Darbininkų gyvenimas ir
raiso
lietuviai
moksleiviai
CLEVELAND,
OHIO.
judėjimas.
Ne geresnėse ir darbo są
AVilliam Girnus.
cializmą. nurodomą komu nę karę, apie lietuviškus
labai daug ko indomaus iš lygose
darbininkai
turi
dir

nistų manifeste. Remianties didvyrius ir apie lietuvių
Argentinoj delei Europos Kun. Mockaus prakalbos. girdo apie dvasiškų tėvų
VVaterbury, Conn.— Spa
komunistų manifestu, turiu tautos senumą. Visi tie ati- karės pramonijai apsilpnė- Spalių 28 ir 30 dienomis darbelius. Musų valparai- bti.
lių
29 d. čia buvo LSS. 34 kp.
La
Plata
ir
Armour
gyvu

tam socializmo nevykusiam trauktini dalykai mažai ką jus darbų taip susimažino, čia buvo kunigo M. X. Moc- siečiams katalikams pirma
kritikui pasakyti, kad ištik bendra turi su realiu gyve kad darbininkams nieks ki kaus prakalbos, surengtos gal niekad nei Į galvą neatė- lių skerdyklų darbininkų surengtos prakalbos. Kal
rujų socializmo tvarka pa nimu ir jo bėgiu, dėlto ir tas nelieka, kaip iš miestų Clevelando progresyvės dr- jo tokių minčių, kokių da skaitlius siekia 6,500 asme bėjo A. C. Herman iš New
naikintų visas tas gerybes, mažiau melavo. Apie kapi važiuoti Į laukus ir pas ūki jos "Laisvė.”
bar sukėlė juose kalbėtojas, nų. Neva skelbiama, kad Yorko, temoj "už ką reikia
kokias šiandien turi ne tie, talistų biznį, kas ir surengė ninkus dirbti už paprasčiauŽmonių prakalbų klausy- išparodydamas veidmainin- čia darbo diena skaitosi 8 balsuot?” Gaila tik, kad pu
Neturin ties susirinko nepaprastai gumą ir nedorumą ganyto- valandos, bet ištikrujų dar blikos susirinko nedaug.
kurie dirba ir gerybes ga dabartinę karę, ir šitas kal sį pragyvenimą.
mina, bet tie, kas nieko nau bėtojas nei pusės žodžio ne čiam pinigų ar negalinčiam daug, ir kas indomiausia, jų. Beabejo, daugelis musi- bininkai priversti dirbti po Mat tą patį vakarą buvo
dingo nedaro ir visomis dar pasakė, vien kad karę su delei šeimynų išvažiuoti iš kad visi prakalbų klausėsi škių katalikų moksleivių vi- 12 ir 15 valandų be jokio pa- draugijų bendras Lietuvių
bo žmonių pagamintomis rengė užmušimas Austrijos miesto tiesiog badas savo labai žingeidžiai, išskyras sų sukeltų minčių nepajiegė rilsio, bet algą gauna už 8 Dienos reikalais susirinki
gerybėmis naudojasi, o dar sosto Įpėdinio Sarajeve. Ant alkanus dantis rodo.
r.orą katalik ųsufanatizuotų savo smegenimis pergromu- valandas po 31 arba 34c. už mas.
bo žmones visame plačiame galo pradėjo verkt ir aukų
Argentinoj nesant jokių kurie pradėjo katės balsais lioti, kad galėt suprasti kuo valandą. Jeigu darbininkas
Po prakalbų buvo stato
iš
nuovargio
vienai
minutai
pasaulyje paskandinti var prašyt Lietuvos autonomi didesnių fabrikų dėl gami kniaukti, kad net prisiėjo ištikrujų yra tie ”dušių gami kalbėtojui klausimai, į
go, ašarų ir kraujo klanuo jos fondan ir, sukeikęs so nimo reikalingų daiktų, nei vagšus išvyt lauk iš svetai- nvtojai" ir jų atvaizdintais atsitiesė, užveizda tuoj ir kuriuos visiems duota aiš
se. Socialistai Įstatymų ke cialistus, nuėio aukų rinkti. gi tiems daiktams pagamin nės.
darbeliais pasipiktinti. Jie klausia: "ar nenori dirbti?" kus atsakymai.
liu atims tą milžinišką pel Kiek jų surinko — nežinia. ti medžiagos,
paprastai
Literatūros parduota už
Kaip visuomet, taip ir tarsi paprasčiausi kaimo Mat laukia šimtai bedarbiu
kurie
užims
vietą
da
ir
už
ną be darbo iš tų, kurie ne Daugelis narapijonų pasipi kuone viskas buvo traukia- jabar kun. -Mockaus
$6.00.
Davatkos sūnūs.
- - - tamsuneliai pradėjo piktin
prakalpigesnį
atlyginimą.
Nepama
iš
užsienio,
dabar
delei
dirba. Taigi ne nuo darbinin ktino kunigų prakalbomis
bos buvo labai mdomios ir tis kalbėtojaus prakalba ir
ko socialistai savo mokslu ir neaukavo. Turbut dėlto karės sustojus susineši- užimančios — pilnos humo tarsi karčemos
svečiai siduosi žiauriausiai pries
St. Louis, Mo.— Spalių 8
atima uždarbi — priešingai vietos kunigas paskui da la mams ir prekių apsimainv- ro ir pamokinimų.
spjaudyt ant svetainės sie paudai — atsidursi be duo- j d. Wm. B—is, 32 metų ve
nos kąsnio bedarbių eilėse 1 dęs vyras norėjo išžaginti
darbininkui užtikrina pilną biau iškeikė socialistus, ne mams, Argentinos pramoninų.
Kalbėtojas
ypač
vaizdžiai
jo darbo atlyginimą — bet gu jo konfratras. Taip ir ja labai nukentėjo. Dėl
Kuomet kalbėtojas pabai Tos sąlygos sudaro taip ne- 11 metų mergaitę. Tame
atima iš dykaduonių darbi užsibaigė tos misijos socia stokos medžiagos ir dėl atvaizdina, kuomi yra ku gė savo prakalbą, tuojaus panešamą vergijos jungą, pat name po nr. 1009 Sulard
ninkų darbo vaisius, ku listams iškeikti.
negalėjimo išsiųsti į užsieni nigų suorganizuoti vyčiai. vienas akliausių katalikų kad nors krisk prie darbo iš st. po vienu stogu gyvena
I
riuos šiandien visokie suk
išdirbinių išdirbystė apsis Iš jų konstitucijos ištrauk sušuko: "Meluoji! Tu nie nuovargio, darbininkui ne- mergaitės tėvai ir B—kis.
- *
♦ » '
damas punktus, kalbėtojas
nei atsikvėpti. Mergaitės tėvams išėjus iš
čiai, parazitai, melagiai turi
Pirmeivių judėjimas čio tojo ir darbininkams liko savo aiškia kalba nušvietė kur nebuvai ir nieko neži daleistina
Nulužo
tau
bešluojant šluo namų, tasai gyvulys užpuo
teisę pasisavinti. To tai ir nai gana apmiręs. Svarbiau nieks kitas, kaip važiuot ki
nai." Bet ar tasai musų vy-!
prasmę
ir
reiškimą
vyčių
įs

tos kotas,vertas daugiausiai
bijosi musų klebonijų tėvai, sia priežastimi to yra tru tur arba badaujant laukt
tatymų, kad net patįs vy tis daugiau ką žino, kaip tik 4 centus — tai kelioms die lė mergaitę ir butų savo gy
dėlto tai ir keikia tuos, ku kumas veikėjų ir organiza galo karės.
čiai pradėjo sarmatyties, tatai pasakyti, tai jis pripa- noms suspenduoja nuo dar vulišką darbą atlikęs, jei
rie teisybės ir teisingumo torių.
Pragyvenimas
gi
neišpa

mergaitės tėvas ne butų į
rodė ir šitokia savo kritika,
Socialistu gabes
mokslą stengiasi tarpe žmo niems draugams iš čion iš- sakytai brangus. Pas dar kad jie tokiems menkiems ir nes minėtus žodžius pasakęs bo. Delei fabrikos užveiz- laiką atėjęs.
nių platinti, kad tie žmonės važinėius Į kitu r ir socialis bininkus nėra darbo, nėra žemiems tikslams tarnauja. daugiau ir nežinojo ką be dos neprižiurėjimo jei maši W. B. yra pirmas katali
padarytų tvarką savo drau tų veikimas gana apsnūdęs. nei tų skatikų, kad galima "Ir taip," sako kun. Moc sakyti. Kalbėtojui tuomet na darbininkui ranką, koją kų bažnyčios parapijonas.
kus, ~ "vyčių konstitucija
ar ir galvą nutraukė — tai
gijoje.
Iš to tai ir pasinaudoja mu butų ginties nuo bado. Mie griežtai draudžia vyčių or Į užmetimą atsakius fak tokiems
P. Slaputis.
nuostoliams nėra
"Sukritikavęs”
socializ sų priešai, pradeda šmeižt stai ‘priviso valkatomis ir
tais,
Įvardijant
vietas
ir
mą, musų dvasiškas tėvas ir
• mano, kad socialistams plėšikais taip, kad švares ganizacijos nariams lanky- vardus tų asmenų, kuriems, jokio atlyginimo,
metėsi ant socialistų. Gir ir laisvajai jų minčiai už- niais drabužiais pasirodžiu ties Į bedieviškas prakalbas, jis piktus darbus primeta/i Iš tų trumpų aprašymų Pranešimas S.L.A. Mase,
valstijos pavieniams
siam gatvėj nuolat gręsia į teatrus bei Į kitokius žmo musų katalikai, tik atsiduso aišku, kokiame padėjime
di:
. duos mirtiną smuą
nių
susirinkimus,
bet,
regis,
gyvena.
nariams.
— Žiūrėkit, socialistai
ir nieko daugiau nebesakė, .darbininkai
i
Peranksti džiaugsmas. pavojus. Žinoma, turčiai to
turtų patįs nedalina. Jų Nuvargome, bet galime ir pavojaus nebijo, nes jų ap čionai susirinko nemaža vy ! Labai padyvintina, kad Nežiūrint jų sunkaus dar
Massachusetts valstijos
Bebelis susikrovė keturis vėl energingiau pradėt savo gynimui tarnauja policija čiu. Ir kodėl jus nebijotės tarpe moksleivių randasi da bo ir ilgų darbo valandų
L.
A. pavienių narių su
atvira ir slapta. Tie valka- velnio, kuris kaip tik namo tokių tamsunėlių, kurie viemilionus dolerių, bet mirda kovą už šviesą ir tiesą.
vic- ?^ur(^as — tai neatskirtinas važiavimas įvyks Lapkričio
*•
• • v• ’
įtos greičiau užpuola negin- pareisist, ims jus ir pa šame
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uto^ventpjas- ^.UOILOS 26 d. 1916 m. Worcester,
i
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Juk
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Martynas.
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į kluotą ir neginamą tokį pat
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me nemoka rimtais arguMass., mieste, prasidedant
bedievybės
kaip
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pra

vargšą ir atima nesykį pas
mentais apginti savo įsitiki- Sūresnė mėsa po 70c. kilis, nuo 9 vai. rjete, Lietuvių
Tasai kapitalistų apgynė
kalbos,” Matyt, vyčiai ar
kutinį skatiką.
jas, šmeiždamas nesuteptos
EASTON, PA.
nimus, bet kai paprasčiausi Cukraus kilis 70c. Sviesto I svetainėje po kr. 29 Endiba
savo
konstiaucijos
neži

Darbininkai skurdo ver
garbės vyrą, nepasakė, ko Surinkta "Kovos” namui
prasčiokai koliojasi davat kilis $1.80. prasčiausio pie cott st.
no,
arba
jau
netiki
kunigų
čiami susigrūdo nešvariau
kiu budu Bebelis susikrovė
kos žodžiais. Tai jau ne no litras 20c.
66
doleriai.
pasakoms
apie
velnius.
Visi S.L.A. Mass. valsti
sioje
miesto
daliję,
anksPrastas iš lentų sukaltas
sau turtą — nesakė, nes ži- j
studentiškai!
joj
nariai, pilnai užsimokėję
Kaip
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nebūtų,
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kun.
________ __ _______
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_____
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no, ___
kad _
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Spalių
LSS.______
42 kuo- čiausiose lindynėse, visai
Valparaisiečiai
mokslei

savo
mokesčius ir turėdami
žmogus suprastų, kad Be- pa surengė prakalbas. Kai- neįstabu, kad į tokias lindy- Mockaus prakalbos ne be viai taipgi neatsiliko nuo siui, o jeigu arčiau dirbtu
belio turtų krovimas ėjo bėtojumis buvo užkviestas n?s įsibriovusi liga daro reikšmės. Jos nuo kitų kal prisidėiimo su savo auka vės, tai ir brangiau. Tuose . kaipo
. paliudymą .mokesčių
, ,
bėtojų
prakalbų
visai
ski

buteliuose
kaip
silkių
bač[knygeles,
suvažiavime
dalyvisai kitokiais keliais, negu drg. P. Kurkulis, "Kovos” pjutę.
nuo karės.
riasi. Kalbėtojas daro di nukentėjusiems
Prie
progos
reikia
pažykad
kapitalistų
bei
kunigų
administratorius.
Labai
suNors
moksleiviai
patįs kiau koj susigrūdę gyvena dar- j vaJJS su sprendžiamais balj
1
delį
jspudi.
kad
ir
davatkos,
Įsais.
turtų krovimas eina. Žmo- prantarnai aiškino socializ- mėti, kad New Yorke ausi
rais batais, tečiaus Lietuvių bininkai.
jei
tik
įsiklauso,
taip
užsi

nės suprastų, kad žmonija mo mokslą ir jo ateitį. Drg. reiškus vaikų paralyžiaus
Dienoj rinko aukas nuken Šitoks gyvenimas Argen- j Visi nariai, kuriems rupi
interesuoja,
kad
jau
ir
jų
. mokėdama Bebeliui didelius Kurkulio prakalba labai už- ligai, čianykštis buržuazijos
tėjusiems nuo karės savo tinos darbininkų. Ar darbo;savo organizacijos reikalai,
neišvadintum
iš
svetainės
------ m .pajiegs ilgai vilkti privalo dėti savo pastangas,
pinigus už jo raštus, visai ganėdino musų susirinkusią laikraštis "La Prenca” apbroliams. Šitas jų darbas žmonės
prakalboms
nepasibaigus.
nebuvo verčiama mokėti, publiką. Aukų lėšoms pa- rašydamas tąją plėgą aptą sunkų kapitalizmo jun kad šį suvažiavimą pada
pagirtinas.
rius kuoskaitlingiausiu.
Pirmose
prakalbose
subet mokėjo todėl, kad tų ra- dengti suaukavo $8.03. Per- kaltino daugiausiai atei- ’ .nonose pranaioose
Valparaisietis. gą?
Visus kviečia S. L. A pa
štų vertę šitaip apkainavo traukoje Kurkulis rinko au- vius, kad jie savo nešvara- rinktaaukų nukentėjusiems
Žinoma, tamsumas jų ver
vienių
narių ingaliotas
"Kovos
namui’ stavti.
mu tik "
ligas
Ką nuo Kin
karės 19 dolerių.
ne tų raštų autorius Bebe- kas
1
"Tr---- ”” -----—Li —
— platina.
1 '*
xr
Yra užmetimai, kurie kal- čia juos pasiduoti žiauriau
Komitetas.
----lis, bet patįs žmonės. Vadi- Surinko šešiasdešimts šešis gali daryti dabar Argenti- (Clevelando
lietuviams
už tinamam garbę teikia, ir sioms gyvenimo sąlvgoms.
x nasi, kiekvieną dolerį Bebe dolerius. Tūli draugai au- nos ateiviai? Ar buržuazija surengimą šių prakalbų vis- yra pagiros, kurios giriamą- bet tos sąlygos vis labiau ir
Pasarga:
Atvažiavus į
lis uždirbo savo teisingu kavo po 10 dol., kiti po 5. pasirūpina duot jiems ge- gi reik tarti ačiū. Storiausi jį pažemina.
labiau ir rambiausių jaus Worcester, iš stoties išėjus
darbu — mokslo darbu.
Kiti pasižadėjo vėliaus au- resnius namus, ar nesuvaro musų žmonelių prietaringu mų žmogui liekami neištu- reik eiti po kairei iki Trum"Bebelis mirdamas neišda kauti ir skolinti tam tikslui, juos į sąšlavynus, kad iš jų mo ir tamsumo ledai likosi į Garbingas giminės var- riamos. Darbininku kant bull st., ten paimt Greenlino uždirbto turto darbi- Taipgi ir pati LSS. 42 kuo- padarius ligoms pašarą?7
C™Z—. ir dau- das yra didžiausiu pažemi rybė turės pasibaigti. Gei wood st. arba Bramanville
sulaužyti. Geistina
ninkams,” sako minimas pa nepasiliks užpakalyje ki- į Socialistai ir per savo or- giau tokių prakalbų,
nimu tam, kas to vardo ne- stina, kad ji kuogreičiausiai kąra ir važiuot iki Endieott
atsiprašant kalbėtojas. Bet tų.
V. J. Stankus, ganą "La Vanguardia" ir
PS. šilkasparnis. vertas.
truktų.
Genys Margas. st. Čia surasit svetainę.
v•

s.

a

KEL E1VIS
V

Vagis uždegė namą.

Norima suvienyt visus šel
pimo fondus.
.
.

Prakalbos.

I

(i.

:■***

J. MATHUS
•’jl
Pastaruoju laiku Bostone
Ateinančios nedėlios va
Šiomis dienomis So. Bos- atsirado vagių, kurie pra- kare, 12 d. lapkričio L.S.S.
Geriausias Lietuvio
tone buvo inteligentijos su- dėjo plėšti gazo ”myterius,” 60-ta kuopa rengia svarbias SALONAS IR RESTAURACIJA.
geriausios rųsies gėrimai
sirinkimas, kuriame taipgi j kuriuos už gazą mėtomi prakalbas, socialistų svetai irSveiki
užkandžiai. Patarnavimas prie
Baras nuvažiavo nuo tilto, dalyvavo ir kun.^ J. Žilins- "kvoteriai.” Patamsiai tą nėje,
lankus.
376 Broadvvay. Prasi
kas
su
p.
Yču.
Tame
susi

žuvo apie 60 žmonių rinkime, tarp kitko, pakelta darbą vagis paprastai atlik dės nuo 7 vai. Kalbės M. Parankiausia Lietuviška užeiga.
I:
davo a py čiupo m arba var Dusevičius. įžanga visiems
J. MATHUS
klausimas,
ar
negalima
bu

todavo elektrikines lempu dykai.
Atsilankykit kuo- '.j j;
Boston. Mm*.
Baisi nelaimė atsitiko va
te** » »t * tų suvienyt visą šelpimo tes. Bet pereitoj sąvaitėj daugiausia.
Komitet.
—---------------------------kar vakare. Prie South Sta- darbą Amerikoj ? Pasikal
>****♦. te*
******** + j
po No. 180 Bow st. vienas
—
tiono pilnas karas žmonių bėjus atrasta ir pamatas to vagių, norėdamas sau pasi
Kooperacijos susirinkimas.
užvažiavo ant atidaryto tilto kiam susivienijimui.
Tuo šviesti, užsibriežė degtuką.
k nupuolė stačiai į kanalą, met buvo išreikšta nuomo Pasekmė buvo tokia, kad Lapkričio 13, 7:30 valan
GRABORIUS.
kuris atskiria Bostoną nuo nė, kad reikėtų sušaukti vi vagis likos numestas eks- dą vakare Lietuvių salėj bus
****.♦'♦* !
Palaidoju visuose aplinkiniuose
mėnesinis Lietuvių Koope
JJ
miestuose.
suotiną
srovių
suvažiavimą.
te*******
pliozijos į kitą sieną ir
So. Bostono. Kanalas gilus,
racijos susirinkimas.
Visi
PATARNAVIMAS GERAS
[smarkiai pritrenktas, o už
per jį vaikščioja dideli laivai
IR PIGUS.
Nužudė savo moterį.
nariai malonės atsilankyti, ‘
sidegęs
gazas
pagimdė
gai

indeli
palaidoju
už 45 dolerius,
ir nupuolęs karas visas pasi
Somervilėj Nils A. Holmmažų už 15 dol.
srą. Mat, ir tarp vagių yra nes bus nominacija naujos
nėrė. Keletas žmonių išplau gren įpykintas savo pačios j "grinorių.”
valdybos ateinantiems me-1
Papuošta daugeliu spalvintų puikių paveikslų,
tams ir šiaip daug svarbių
kė ant viršaus ir tuos laivai Teklės nepaklusnumu, išsi
i
traukė
revolverį
ir
šovė,
ga

reikalų.
A.
Jonaitis,
sekr.
223
puslap.
didžio,
apie
150
įvairių
eilių,
tinkamų
išgelbėjo.
Apie 65 ypatos
30 kariškų laivų prie Bosto
deklamuot ant viešų susirinkimų.
išimtos be žado. Nuvežus na pavojingai sužeizdamas.
no.
I
Teklė Holmgren su savo vy
Knygoje trijų rųšių eilės:
Charlestowno uoste da
ligonbutin 6 atgaivinti, visi ru gyveno po No. 295 Becon
TAUTIŠKOS,
ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
kiti buvo jau prigėrę. Ar st., Šomervillėj, vyras pa bar yra 30 Suvienytų Vals
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
Parduodu Paminklus ir Kviet
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties,
žuvo kiek ir lietuvių, kolkas vadino ją kad eitų su juo į tijų kariškų laivų. Tarpe kurių
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
kas. Užlaikau automobilius grei
išdirba
Mentholatum
Co.
ir
visi
šarvuočių randasi "Virgi- daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge tam susinešimui. Atsitikus rei
KAINA TIK 75 CENTAI.
jų
kambarį
iš
tų
namų
vir

da nesužinota.
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
nia,”
”Rhode
Island,” riausia.
Tu
pati
knyga
drūtais audimo apdarais — $1.00
tuvės, bet ji atsisakė, tai
aš pribusiu greičiau, negu vieti
Ištepant moste veidų prieš einant
Vitkausko teatralės trupos įniršęs vyras pasikėsino ant "Georgia,” "Kearsarge” ir gult
niai
graboriai,
nes
mano
automo

per kelis vakarus padaro veidų
”Nebraska.” Be to da Bos tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso bilius stovi visados ant kelio.
vaidinimas.
jos gyvasties. Vyras areš tono uoste randasi 10 Angli kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
S. Baracevičius
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
Pereitos pėtnyčios vaka tuotas, o moterį nugabeno
258 Broaduay, So. Boston, Mass.
jos submarinų, kurie buvo žutės 50c. ir $1.00.
(45)
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
re Lietuvių salėje A. Vit ligonbutin.
Telefonas: So. Boston 839-J.
J. RIMKUS.
pastatyti Fore River dokuo
DARBO VALANDAS.
kausko teatralė skrajojan
BOK 36,
Holbrook. Mass.
se,
bet
karei
prasidėjus
likos
ti trupa vaidino veikalą Lietuvių Dienos prakalbos. Suvienytų Valstijų valdžios
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia
i siųst "Money Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog pa
"Mirtų Vainikas.”
Scenos
Pereitoj nedėlioj lietuvių internuoti.
prastam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio" ir
ir vaidinimo reikalavimų salėj buvo prakalbos, kame
r prilipyt už 2c. markę.
žinovas, jeigu rašytų kriti sekretorius paskelbė, kiek
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
Svarbus susirinkimas.
ko plunksna recenziją, pasa buvo rinkikų ir kiek katras
Liet. Labdarystės Drau
kytų, kad, išskyrus patį pro- surinko. Iš raporto paaiškė
i
gijos
susirinkimas įvyks 10
fesionalą-artistą p. Vitkau jo, kad rinkikų buvo 900.
ską, nekurie lošėjai turėjo Akų surinkta jau $7,400 ir d. lapkričio, pėtnyčios vaka
t k >.K.i ?.■**************
i ■
vis
dar plaukia. re nuo 7:30 vai., Lietuvių
mužų trukumų. Tečiaus p. pinigai
__
.
!
DENTISTAS
1 gi ragino, kad svetainėje.
H
Vitkausko trupės vaidinimas
Visi nariai malonėkite at
tie žmonės, katrie per Lie
Teisingiausia ir Geriausia
2
padaro gana malonų įspūdį.
silankyti,
nes yra daug
TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
tuvių Dieną nėjo rinkti au
I
Sutaiso m Receptus su di- Ž ' Labai gerai atVakaras materialiu žvilg kų. bet dirbo, kad paaukau svarbių reikalų ir bus nomi
r;
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOFUOS.
džiausią atyda, nežiūrint ar iš T į į lieka darbų susniu nepavyko. Žmonių su tų tos dienos uždarbį. Kal nacija naujos valdybos se
Lietuvos atvežti ar amerikoniški j ;. rištų su dantiTAI VIENINTELĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA,
X Gyduolių galite gauti, kokias tik i i mis ir jų ligosirinko gana mažai.
cJg;
bėjo Vitaitis, Strakauskas, kantiems metams.
te pasauline vartoja, taipgi visados -r (' mis, už žemes
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA
Ta pati trupa sekantį paA. Rasimavičius, sekr. □
T randami lietuvis aptiekorius.
T
nę kainų, kaip
Dusevičia, Gegužis ir MiKAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS
nedėlį statė pobažnytinėj
, bent kas kitas Brocktone. Pil
chelsonas. Žmonės suauka? EDVl R D DALY, Savininkas J nas užganėdinimas gvarantuoj iBAISIUS NUOTIKIUS.
svetainėj veikalą ”Gairės” vo $222.64.
Trįs žmonės užtroško gazu.
:
18 Broacway, So. Boston. | h??s: .Mokslas ir patyrimas Ru
ir komedijėlę ”Jaunikis.”
Praėjusį ketvergą East
sijoj ir Amerikoj yra geriausi 1Be to da prakalbose pa
KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS SKYRIUS.
Ž Galite reikalaut ir per laiškus, J
liudytoju to. Ateikite patįs perBostone
ant
garlaivio
”
Dete o mes per ekspresų gyduoles at- te J sitikrinti.
skelbta, kad šv. Petro ir PoSKYRIUS I. {vairus Istorijos supratimai.
T siusime.
te t'
Raudonoji Sąvaite nenusi ; vylo Dr-ja paaukavo $500, vonian” trįs žmonės užtroš
Kalba rusiškai ir lenkiškai
SKYRIUS II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
ko
gazu,
o
trįs
kiti
likos
už
sekė.
SKYRIUS III. Išvedimų patvirtinimai.
64 W. Elm street
Vytauto Dr-ja $100, o evan
nuodyti.
įsa
SKYRIUS
IV.
Pirmoji
Kryžeivių
Karė.
Šiemet susidurius L.S.S. geliku reformatorių drauBrockton, Mass.
SKYRIUS V. Antroji Kryžeivių Karė.
Telephone: Back Bay 42V*
Į
—-----/
Raudonajai sąvaitei su Lie Igija ”Pagalba” $25.00.
Ateinančią seredą vaka
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
DAKTARAS
tuvių Diena vienu ir tuo pa
re, t y. 15 d. lapkričio, so
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir
27- '
—
Kurpių streikas.
čiu laiku, ypač Bostone, vi
Stabmeldžiais.
cialistų
svetainėje įvyks
KARIŲ PRIEŽASTIS.
sai nenusisekė. Užimti Lie I.W.W. surengė kurpių ”Du Broliu” veikalo lošėju
SKYRIUS
VIII.
Materijališkasis Istorijos Suprati
GYDO VISOKIAS LIGAS.
tuvių Dienos reikalais net streiką. Iš tos priežasties repeticija. Veikalas bus su I
mas ir Darbininkų Klesos Išsihuosavimas.
Visokius Vyrams Drabužius
PRITAIKO AKINIUS.
patįs 60 kuopos nariai nesi Bostone užsidarė daugiau loštas Montelloj 16 gruodžio
Siuvame ant Užsakymo
Valandos:
Išvalome, sutaisome ir išproai
lankė į paskelbtas socialistų kaip 100 kurpių taisymo š. m. Visi to veikalo akto
TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
Nuo 1 iki 3 dieną.
name senu*.
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla
{dirbtuvių, tame skaičiuje ir riai privalo būtinai atsilan
prakaite.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Visnintėlė Kriaučių kompanija
čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymų
Delei Lietuvių Dienos ko tos, katros yra sujungtos su kyti.
So. Bostone, kur visame duoda
419 BOYLSTON STR.
/erų ir gražų darbų už prieina
KAINA
KNYGOS
20c.
miteto sušauktų prakalbų, didelėmis departamentinėmų kainų.
Suite 419, 420 ir 421.
Veikalo ”Karės Nuota
:(< PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ
kad paskelbus pasekmes au mis. Streikieriai reikalau
Meteli didžiojo miesto knygyno,
Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arba
d nešiosi ir džiaugsies!
kos
”
rolių
padalinimas
ja
8-nių
valandų
darbo
die

kų rinkimo, socialistų prasiunčiant pinigus, adresuokit taip:
BOSTON.
MASS.
Todėl, kurie norit pasisiūdini
įvyks
15
d.
lapkričio,
vakare
kalbosna atsilankė
labai nos ir $15 algos amatnin;erų siutų, išvalyt arba suprasit,
"KELEIVIS,"
SO.
BOSTON,
MASS.
mažai žmonių. Prakalbos kams, kurie dirba prie var socialistų svetainėje. Visi
kreipkitės pas mus.
įvyko, kalbėjo D. Klinga ir stotų. Šita alga turi būt aktoriai privalo būti.
i? Visi, kam rupi tėvų, brolių, SOUTH BOSTON CUSTOM
TAILORING CO.
Smelstorius, bet geresnių iš skaitoma tik už šešias die
Repeticija
veikalo
"Ant
bei
giminių
likimas
278
Broadway,
So. Boston
tų prakalbų pasekmių nega nas. Už nedėldienius reika Dugno” įvyks socialistų sa
lėjo būti. Prisirašė vienas laujama užmokesties savo
Lietuvoje, aukaukite jiems!
narys prie 60 kuopos ir apie keliu. Iki šiol nedėldieniai lėj Nedėlioj 12 lapkričio nuo
2 doleriu surinkta aukų lė buvo skaitomi prie sąvaitės. 3 vai. po pietų. Aktoriai 1 AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? »
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS
K
Rupkelio kriaučių dirbtuvė kiekviens turi būti. Kurie
šoms padengti.
*
Anglq kalba yra lent/va išmokti, bet šia lenj/Tomas imli ant to Jį
nebus, į jų vietą bus kiti
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta sali išmokti visa
Pagarsintos ant šio pane•
anfi^ kalbą liuoeoss nuo darbo valandose savo namuose, už maž-t į.
statomi. Teatr. Komisija.
je surinkta $26.00.
atlyrinima
dėlio prakalbos likos perkel
Greičiausia, didžiausią ir pripažinta už geriausia: Amerikoniš- ...
So. Bostone
Geriausia
ka
mokykla, pasekmingai mokina per krasa angį, kalbos ir graznaRupkelio dirbtuvė verta
tos ant ateinančio nedėldietiko* viaoee dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruota, su dauge- į.
Uų paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk
nio, t y. ant 12 d. lapkričio. pagirimo. Lietuvių Dienoj
ir apielinkėj
Lietuviška
platesnių žinių; jdšk kelias markes prisiuntimui katalogo.
w
KLESŲ
SKYRIUS
"
visi
tos
dirbtuvės
darbinin

Lietuvių Dienos reikalams
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomis ir vaNusipirkęs pas mane lai
pasibaigus Bostono lietu kai ir pats savininkas ėjo
karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalba, tai persitikrink apie
kurios tik pasaulyje
musų mokykla pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia
Gyduoles sutaisome
dang mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dauviams darbininkams būti rinkti aukų gatvėse ir po krodėli, žiedą ar lenciūgą už
priimtos ir yra
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir
ir
prisiunčiame
labai
nupigintą
prekę.
Po
HIHGachooleskursus. Dvimokyklos-731 W. ISth St., ir 1741 W. fį
nai reiktų pasirūpint ir sa "pėdės” sudėjo da $26 su
visokias,
vartojamos.
47th
St.
Laiškus
adresuokite:
AMERICAN
SCHOOL
OP
LANOUA§
$1.00 į sąvaitę. Mano agen
OES, 17<1 W. 4”th St. Chicago, I1L
g
vais reikalais, nes juk stovi centais dirbtuvėje.
M. D. tai ar aš pats paimam užsa
me negeriau šiame padėji
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
kymus iš namų, rašyk laiš
me, o rytojus pilnas pavojų
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
K
visai Amerikos visuomenei. Apgavikas gavo 4 mėnesius ką, mes pribusim pas jus.
kalėjimo.
Dėlto nesnauskite darbinin
P. KETVIRTIS,
Ypatingai geros šios gyduolės:
Tūlas James Ward, kuris
kai Kalbės kriaučių unijos
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e Tikra Lietuviška Trajanha 35c
233 Broadway So. Boston.
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
vedėjas drg. M. Dusevičius. siuntinėjo laiškuose apgaNuo viduriavimo mažiems 25c GyduoL pataisymui apetito 1.99
Tel. So. Boston 1739 M.
Socialistas. vingus skelbimus ir viliojo
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 50c
iš žmonių pinigus, gavo ke
Pamoda plaukams.............. 20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
M.
ANDRIUŠIUTĖ.
kaus kvėpavimo .......... 1.00
Vaikų ramintojas .............. 2Oc
turis mėnesius kalėjimo.
Nori sumažint saliunų

Vietinės Žinios

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

i
i

S. Baracevičius

********

!

4.

Ar norit būt gražiu?

*

SIELOS BALSAI

te

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

APTIEKA

j

i Dr. I. Ganzburg;I

Į.

i

i

i

---

x

Fr. Matulaitis į

-------------

Lietuviai Kliaučiai

V

Aptieka

b esigailesi'

»

SULAIKYK

skaičių.

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

Apvogė banką.

Tūli Bostono veikėjai praAmerikonų laikraščiai
^ėjo agituoti, kad Bostone anądien sušuko, kad Shawr.eripa sumazmt
saliunų nUį banka apiplėšta. Pa

Pašlaičių iki /50. Yra jau sjuntinvs išėjęs su $33,000 ir
piesta ir tam tikras bilius. praDUolęs. Nuspręsta, kad
Jį svarstys sekanti legisla- 1 plėšikai
—-.............
jį kur nors užmušė.
turą. To sumanymo šali Bet dabar pasirodo, kad čia
ninkai remiasi tuo, kad da ne plėšikai kalti, bet pats
bar saliunai priversti vary pasiuntinys pabėgo su pini
ti didelę konkurenciją tarp gais. Jo pėdos susekta jau
savęs, kurios pasekmėje bū Philadelphiioj. Jis vadina
na daug blogo. Kada saliu si Edward Therek. Jo suė
nų bus mažiau, jie galės len mimui yra išduotas jau ir
gviau užsilaikyti ir nereikės varantas.
jiems taip konkuruoti.
Reikalingas duonkepis, ku
Salėm, Mass., miestelyje, ris moka visą keptuvės dar
kur išviso lietuvių gvvena bą, reikalaujama, kad butų
25 ypatos, Lietuviu Dienoj ženotas.
J. Shurm,
surinkta
nukentėjusiems
Scottville, Mich.
nuo karės lietuviams $240.
u.
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Visokiems daiktams labai pabrangus,
tečiaus aš nieko nepabranginau.
Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS
pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbų gvarantuoju. Reikale
pasiuvu bile rūbų į 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu
ir norint turėt gerus rubus pigiai,—
duokit pasiūt tąan.
324 E street,
kampas Broadway
SO. BOSTON. MASS.
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pirma, negu jisai pakenks jusi; syrtemai. Atakę
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok

SEVERA’S
(Severos Balzamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio,
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio. oro triubellų,
uždegimo ir gerklės skausmo.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI

H
H

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

X Šidlauskas

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatus. Nuties i ap
tiek, žiūrėti, kad rautum ko reikalaujama. Neimk kitokiu bei uivaduotoju. Neųalint gauti ko reikalaujate, rašyk tieaiai j

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

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

Balsam for Lungs
Uosti iodliams patvirtinimui, itai paduodame neseniai (tauta laiš
ki: "A* nonų Jums pranešti, kad Severos Balsamas pilnai atsako savo
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo aveikti; jų kosulys išnyko
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąjį
Balsam* nuo koklinio irgi su gera paaekme."
J. Kosralaki, Cutehogue. K. T.

Nuo suirimo nervų .......... 1.00
Bobro lašai ...................... 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas .............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo .......... fl.Oo
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PROVIZORIUS

226 Broadway,

Kampas C st.

So. Boston, Mass.
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