t ‘KELEIVIS”

KELEIVIS"’*'

BAMO ŽMONIŲ LAIKRAS'US

LTTHUANIAN WEEKLY
Pabliahed by J. G. Gegužis K Ca.
Every Wednesday in Boston, Mass.

IrMiii J. G. Gegub* & C*.
PfeAMM

La im

aza •

Amerikoje .............................. $1.50
Kanadoj k užrubežioose .... $2.90

Represents over 4,000 Lithuanians
in the City of Boston, 50,000 in
New England and about 500,000
in the United Statės.
"

Prenumerata pusei metų:
Kanadoj ir užribežiuose .... |1.25
Amerikoje .................................. 90 v
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.
Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

The Best Advertisdng Medium.
A dvertis i ni? rates on application.
Ali communications
addressed to:

Telephone:

So. Boston. 506

should

be

Keleivis,” S. Boston, Mass. |

**Keleivis,** S. Boston, Mass.

No. 49

I

SO. BOSTON. MASS.. 13 GRUODŽIO-DECEMBE R, 1916 M.
"Entered a» Seto n d Class Matter” February 23. 1905. at the Poat Offiee at Boston. Mass.. under the aet of March 3. 1879.

Telephone:
So. Boston. 506

Metas XII.

Teutonai reikalauja taikos. Lietuva ir Lenkija turi likti neprigulmingos valstybės.
Visose vidurinių valstybių sostinėse sušaukta taikos posėdžiai. Sakoma, kad jeigu sąjungininkai nesutiks taikytis, teutonai yra
pasiryžę tuomet padaryti milžinišką ofensyvą ir varu priversti juos prie taikos. Manoma, kad su Rusija gali būt padaryta
atskira taika. Francuzai pavarė vyriausi savo kariumenės vadą Žofrą; jo vieton busiąs paskirtas gen. Petain, kuris gynė
Verduną. Anglijoj nauja valdžia. Graikijoj labai neramu: sąjungininkai labai suspaudė ją, teutonai siūlo jai savo pagalbą.

Kaizeris apskelbi;
bus neprigulmingos.
(
TEUTONAI KALBA JAU
Rumunijos sostinė Buka- i
APIE TAIKĄ.
i ręstas jau paimtas ir trįs

1,000,000 rublių.

Iš Stokholmo, Švedijos,
Atėję iš Europos lietuvių
’ atėjo žinių, kad vokiečiai ti laikraščiai rašo, kad ligšiol
krai yra pasiryžę padaryti vokiečiai Vilniaus reikalams
Leidžiant "Keleivį” spau- rumunų armijos sumuštos
iš Lietuvos naują valstybę. yra pavedę 900,000 markių.
don atėjo žinių, kad visose ir išblaškytos greitai trau
Tokią pat valstybę vokiečiai Iš vokiečių sandėlių miestas
vidurinių valstybių sostinė kiasi atgal. Francuzų ofiesą pasiryžę padaryti ir iš yra gavęs maisto už 2 su
se sušaukta nepaprasti val cieriai norėjo, kad rumunai
!
Latvijos.
Kaip Lietuvą, viršum milijonu markių, ku
džių posėdžiai, kad apkal bandytų ginti Bukareštą,
i taip ir Latviją valdysią vo rių taip pat dar neišmokė
nors vokiečiai jį ir apgaliu.
bėjus taikos išlygas.
kiečių paskriti kunigaikš- jo. Naujai įsteigtoji skoli
Dar vėliau telegramos Bet rumunai pabijojo pa
' čiai. Šitos vokiečių politi- namoji kasa Vyr. Vado ry
pranešė, kad tos išlygos jau tekti nelaisvėn ir pasitrau
kos tikslas esąs tame, kad tuose ketina ir toliau mies
gatavos. Vokietija sutinka kė. Kada 6 gruodžio vokie
pritverti tarp Rusijos ir tui
_ padėti didžiomis pasko___
kad Belgija ir kitos jos už čių kariumenė įnėjo Buka- į
Vokietijos
neprigulmingų iOmž"—tečiaus'tiktai'ta sąkariautos šalįs paliktų to restan, ji rado jau tuščią
valstybių
ir
tokiu
budu ap- lyg. kad šalia kitų mokeskios, kokios jos buvo iki ka miestą. Iš jo buvo pasitrau
saugoti Vokietiją nuo Rusi- nįų mjesto gyventojai sudė
rės, išskiriant Lenkiją ir kusi netik rumunų armija,
tos užpuolimo ateityje. Tas t„ dar 1,000,000 rublių. Iš
Lietuvą, kurios turi likti ne- bet ir gyventojai buvo pabė
GELTONASIS
PAVOJUS
VIS
IŠPUČIAMAS.
lyg
"SP vokle- pradžios šitų sumų buvo keprigulmingomis
valstybė gę. Į 3 dienas teutonai pa
Likus
Japonijos
ministerių
pirmininku
feldmaršalui
Terauchi,
kuris
griežtai
ciai
Rusijos
bijosi.
,
suimti vienu sykiu, priėmė
40,000
belaisvių
Bukamis.
priešinasi
Amerikos
varžymui
japonams
teisių
Califomijoje,
"geltonojo
pavojaus
”
Su tuo vokiečių planu su- ręsto apielinkėj.
Leidžiamas Mintaujoj vo-verčiamu mokesniu.
Bet
šmėkla vėl išvelkama į priešakį, šis klausimas statomas net federaliam šalies kon kiečių laikraštis ”Mitausche miestiečiams prašant, val
tinka Austro-Vengrija, Bul- Tai jau ketvirta sąjungi gresui. Paveikslas per stato feldmaršalą Terauchi (po kairei) ir Aimaro Šato, ku
Zeitung*’ rašo, kad vokiečių dyba nusprendė bandyti pir
furija ir Turkija, kurios su- ( ninkų sostinė pereina j teu
ris nesenai užėmė Aunerikoj Japonijos ambasadoriaus vietą.
valdžia jau pradėjo svarsty ma paprašyti iš miesto 1 misiriša federacijos ryšiais.
tonų rankas.
Pirmutinė
ti planą, kaip sutvarkius liono rublių paskolos.
i
Jei
Sykiu kaizeris pranešda- į buvo belgų B ruselis, antra
TEUTONAI
SIŪLO
GRAI

labai
skaudžių
smūgių:
vie

VOKIEČIAI
NETURI
KO
naujas Lietuvos ir Latvijos tatai nepavyks, tai bus ver
mas šitą sąjungininkams serbų
Bielgradas, trečia
nos jų valstybės visai sunai
VALGYT.
valstybes.
KIJAI PAGALBĄ.
padarytą pasiūlymą savo juodkalniečių Cetinje ir ket
ste priversti sumokėti tiek
kintos,
kitų
užimtas
ge

armijai sako: ”kol musų pa virta dabar rumunų Buka
mokesnio.
Skolintojams už
Londono laikraštis ”Daily
Londone gauta žinių, kad riausios dalis, kuomet teu
siūlymas bus priimtas, jus reštas.
paskolą
mokės
šešius nuo
PAVARGĖLIŲ PRIE
Mail” rašo, kad maisto klau
teutonai siūlo Graikijai pa tonų žemės visos sveikos.
šimčius. Paskolos grąžini
kariaukite narsiai.”
Kada Rumunija prisidėjo galbą. Jie prižada prasisimas Vokietijoj yra daug
GLAUDA VILNIUJ.
Kas diena darosi vis aiš  opesnis, negu kas nors gali:
mas prasidės šeštą mėnesį
Visos dabar teutonų už prie karės, ji turėjo apie I laužti per sąjungininkų iiniApie
Vilniaus
labdarių
įs

karei pasibaigus. Kasmet
kariautos valstybės atgau 600,000 kareivių armiją. i ją ir atidaryti kelią į GraiKi- kiau ir aiškiau, kad sąjun manyti. Net Amerikos pa
tų savo savistovybę, jeigu Teutonai iki šiol paėmė nė- ją, jeigu tik ji apskelbs są gininkai teutonų netik nesu- siuntiniai negauną paval taigos veikimą ”Wilnaer mokės penktą dalį paskolos,
sąįunginikai su pasiūlytu laisvėn daugiau jau kaip jungininkams karę. Žinios muš, bet neatsiims nei to, gyt. Anot ’’Daily Mail.” pa Zeitung” štai kokių duoda tai per penkerius metus su
planu sutiktų ir sugrąžintų 100,000 rumunų. Užmuštų iš Salonikos sako, kad vo ką jie pralaimėjo.
staruoju laiku amerikiečiai skaitmenų. Miesto komisi sitaikius bus išmokėta vi
vokiečiams užkariutas ko ir sužeistų reika skaityti 3 kiečiai pradėjo jau koncent
mušė Washingtonan jau ke ja pavargėliams šelpti išda sa paskola. Pakol sudary
vė pašalpų su viršum 6,000
lonijas.
; syk tiek. Taigi iš 600,000 ruoti savo spėkas palei Mo"DEUTSCHLAND” SU lias telegramas, kad kokiu šeimynų, iš viso 14,000 žmo tas Paskolos Komitetas..
Pildomojo skyriaus nariais
kareivių Rumunija dabar nastirą, kurį sąjungininkai
nors budu nusiųstų jiems
GRĮŽO SVEIKAS.
nėms. Paskutiniais 11 mėne išrinkta Grf. Liubenskis, dr.
ŽUVO DIDELIS FRAN- į neturi daugiau kaip 200,000. nesenai atėmė iš bulgarų, ir
maisto. Jiems esą išduoti
Iš Berlyno bevieliu tele maisto tikietai, bet tas nie siais komisija, kuri gauna Dembovskis, grf. BiberšteiCUZU KARIŠKAS
Į kelias sąvaites teutonai . manoma, kad jie čionai ren
LAIVAS.
sunaikino veik visą jos ar giasi prie didelio ofensyvo grafu pranešama, kad vokie ko negelbsti, nes maisto vi i pinigų iš miesto ir šiaip nas, Niedzialkovskis, graf.
žmonių, išdalijo pašalpos
Didelis francuzų šarvuo miją ir užėmė didesnę pusę prieš jungtines francuzų- čių tavorinis nardomas lai sai negalima gauti, kadangi grynais pinigais 61,978 mar Tiškevičius, Kymantas, dr.
vas ”Deutschland,” kuris 21 visa Vokietija badauia. Tas
Šaulys, dr. Bachmilevičius,
tis "Suffren,” kuris 24 lap šalies.
anglų-italų-serbų spėkas.
kių, o duonos išdalijo pavar Pinesa, Epšteinas, Kambelapkričio
apleido
Ameriką,
kričio išplaukė iš L’Uriento
Ir labai gali būt, kad 10 gruodžio pribuvo Vokie pats esą ir Austro-Vengri gėliams dykai už 38,987 ma. ris, adv. Rosenbaumas ir
NAUJA VALDŽIA
uosto, prapuolė be jokios
Graikija teutonų pasiūlymą tijon laimingas ir sveikas. joj. Tenai esąs dar dides Liaudies virtuvė Kievo gat Seiferis. Pirmininku išrin
žisios ir iki šiol niekas apie
ANGLIJOJ.
priims. Ji baisiai nekenčia Vadinas, jis plaukė išviso 19 nis vargas.
••
vėje rugpjiučio mėn. išdali- ktas Kognotovskis, pava
”
Daily
Mail
”
redakcija
j'į daugiau negirdėjo. Spė
no 33,085 pietų. Miesto pa- duotoju Pinesa.
Nesiseka anglams karė sąjungininkų. Sąjunginin dienų. Pirmu syk "Deutschjama, kad jisai užėjo kur- su vokiečiais, tai jie maino kai gerai tatai supranta ir
dol
anie
tai
’
vargelių komisijos 4 skyrius
tai
Mors ant minos ir žuvo su savo valdžią. Nelabai senai todėl laiko ją taip suspaudę, landas” grįždamas namo iš del to vokiečiai ir apie kad
askutimais sesiais mėne- MOKESTIS Už PASILIN
visais kareiviais, kurių bu jie buvo sutverę taip vadi kad ji negalėtų nei pasiju- Baltimorės plaukė 23 die ką pradeda kalbėt,’ . a P
siais
šalia pinigų pašalpos
KSMINIMUS.
vę ant jo 730. "Suffren” namą koalicijos ministeriją dint. Pcieitoj pėtnyčioj 8 nas. Plaukdamas gi iš Vo jiems gręsia jau bado mir išdalijo dar 230,215 duonos
buvo pastatytas 1908 me kurion įnėjo visų partijų valandą ii ryto j.e jau for kietijos Amerikon pirmu tis.
Vilniuje vokiečių valdžia
ženklelių visai dykai.
įvedė mokesnį už pasilinks
tuose ir kaštavo $10,000,000. žmonės. Bet karės reikalai maliai už ’ėjo Gi aikijos pa kartu jisai plaukė 21 dieną,
antru kartu — 16 dienų.
MIRĖ JAPONŲ KARŽY- SUVALKIJOJ BE ŽENK minimus. Už visokias pra
vistiek
nepagerėjo. Ir šio kraščių blokadą. Nei vienas
Prekės,
kokių
”
DeutschŽUVO 94 SĄJUNGININ
mogas ir vaidinimus Vil
GIS OJAMA.
mis dienomis Anglija vėl laivas dabar negali iš Grai landas” atvežė Amerikon,
LELIŲ
NEGALIMA
KŲ ORLAIVIAI.
niaus
miesto nuovadoje da
permainė savo valdžią. Su kijos išeiti nei ateiti. Sako pirmu ir antru syk buvo
Japonija
neteko
didžiau

NUSIPIRKTI MAISbar reikia mokėti mokesnis,
Berlynas praneša, kad daryta penkių ministerių ma, kad ilgiau kaip 20 dienų daugiausia dažai, vaistai ir
sio
savo
žmogaus.
Tokios
TO.
vadinamasis
leidimo arba
per pereitą lapkričio mėne kabinetas, kuris rūpinsis i Graikija blokados negali iš- visokie chemikalai. Kaikumieste
mirė
kunigaikštis
i
įžengiamųjų
ženklelių
mo
"Dabartis” praneša, kad
sį sąjungininkai neteko 94 vien tik karės reikalais. ŠiGi tie jos pakram rie dažai čia likos išpirkti feldmaršalas Ojama, kuris
kesnis. Už leidimą reikia
orlaivių, o vokiečiai 31.
to kabineto galva paskirtas čiai, su kuriais galima susi po $25 už svarą. Grįždamas rusų-japonų karėj buvo vy- apskrities viršininkas savo
mokėti
nuo 30 ligi 100 mar
David Lloyd George, ”stip- nešti vien tik vandeniu, nei atgal paskutiniu kartu vo riausis japonų kariumenės pranešimu tarp kita ko pri
kių.
menąs, kad maistas ir pre
UŽDRAUDIMAS PIRK riausis vyras” Anglijoj.
tiek negali išlaikyti. Šitą kiečių submarinas paėmęs
vadas
Mandžurijoj
ir
sumu

kės,
kurioms yra išduoti
LIAUTI ŽĄSIMIS.
Be to da yra amunicijos blokadą sąjunginikai nuta iš Amerikos tavorų už 2 mi- šė rusus. Už nepaprastus
Suvalkų krašte uždrausta gaminimo ministeris, vals rė uždėti po to, kaip Atė lionu dolerių ir daug laiškų io gabumus ir tokį didelį pa ženklai iš apskrities valdy ANGLIJOJ UŽDARYTA
bos, tegalima esą pardavinė BRANGUS RESTORA
pirkti ir parduoti žąsys tybės karės ministeris, blo nuose įvyko susirėmimas vokiečių valdžiai nuo savo
tarnavimą
savo
kraštui,
jam
ti gyventojams tiktai su tais
NAI.
šiaip žmonėms. Pirkti ir kados ministeris ir laivyno tarp sąjungininkų ir Grai ambasadorių.
buvo
duotas
kunigaikščio
ženklais.
Prasižengusius
gabenti žąsys leista tiktai ministeris, tečiaus karės ka kijos kariumenės, nes tas
Anglijos valdžios įsaky
titulas. Jis mokinosi dau baus iki 500 markių pinigais
ūkio skyriui. Prasikaltusius binete balso jie neturės ir susirėimmas parodė, kad
mu uždaryta visi ”augštos”
LENKŲ VALSTYBĖS
giausia užsienyje.
arba kalėjimu.
baus kalėjimu lig 6 mėnesių visai prie jo neprigulės; jie Graikijos valdžia eTiebiasi
klesos
restoranai, kur per
TARYBA.
arba pinigų bausme lig 6.000 rūpinsis tiktai tais dalykais, jau sinklo prieš juos.
daug buvo eikvojamas mai
markių.
kurie reikalingi yra karei, į Tokie
atsitikimai, suTelegramos praneša, kad DVI DIENOS PASNINKO NEVALIA PJAUTI VER stas.
ŠIŲ.
FRANCUZIJOJ.
kuomet karė* kabinetas ru- prantama,, tai vanduo ant kariški Lenkijos gubernato
130 LAIVŲ PASKANDI i pinsis tik strategijos klausi vokiečių malūno. Apsidir riai von Beseler ir Kuk išlei
Francuzijos ministerija
Leidžiamas Kaune vokie- SI IŠMARINAI PASKAN
NO j 6 SĄVAITES.
mais.
bę su Rumunija, teutonai do proklamaciją, kuria ap nutarė, kad dvi dienos są- čių laikraštis ”Kownoer ZeiDINO DA 6 NEUTRA
Kitiems valstybės depar galės pasiusti savo spėkas reiškia. jog Lenkijai valdyti vaitėje. ketvergas ir pėtny- tung” praneša, kad HindenBėgyje paskutinių šešių
LIUS LAIVUS.
sąvaičių vokiečių subma tamentams paskirta taip iš Rumunijos į Graikiją ir organizuojama tam tikra čia. butų pasninkaujama, burgąs uždraudė piauti verrinai ir minos sunaikino pat nauji ministeriai. Išvi iš tenai są^untrininkus išvy taryba iš 25 žmonių. Na Taip pat nutarta uždrausti šius, paršus ir avis, kurioms
Pereitoj sąvaitėj vokiečių
so
ių
bus
dabar
33.
ti.
Jei
vokiečiams
tas
pa

130 laivų, kurie kartu suda
rius tai tarybai rinks te kepti pyragaičius ir kito- da nenuėjo 6 metai. Didelių submarinai paskandino da6
Sakoma, kad Anglijos pa vyktų, tai karė jų butų jau čiaus ne patįs lenkai, bet pa kius perteklio valgius, kad meitėlių, kurie sveria dau- neutraliu valstybių laivus:
ro 270,720 tonų įtalpos. Du
Htų nuostolių trečdaliai pri vyzdžiu ketina pasekti ir kaip ir laimėta.
Sąiungi- skirs juos vokiečiu
vokiečių kai
kaizeris neeikvojui be reikalo mais- giau kaip 75 kilogramus, Danijos 3, Ispanijos 2, Nor
Francuzija.
puola Anglijai
ninkama butų užduota jai su Austrijos karalium.
to.
1 taipgi nevalia skersti.
vegijos 1.
s

$

I

I

PETICIJA „MILŽINIŠKA,” "^NAUJIENOS” PRITA- rėjo eiti nakvot į viešbutį. 1 daugiau ir neveikia kaip tik Į
Skaitytoju Pastabos, i
O REIKALAVIMAI
RIA SUVAŽIAVIMUI. i Argi doras žmogus galėtų
gale į veda ir skiriasi, veda ir vėl
____________________
„NIKŠTUKIŠKI.•**
_____
„Naujienos” nelabai
tikito džiaugties arba tyčio- skiriasi. Vargiai rasite kakuoja” Kapsuko prakalbas.
! Drg. Grigaičiui „Naująją Ir dabar pažiūrėkit, kokie
Darbininkas
”
pasigyrė,
si,
kaTifs^vių
ateto^sut*?
.Betpažiūrėkite,
ką
dapitalistą,
katras
butų
išgyAMŽINI MUSŲ TAUTOS j
venęs vim
visą amžių
su viena Gadynę” redaguojant ji la „mokslinčiai” esą tie tautiivažiavimo
galėtų
išeiti
kas£0
is
to
kunigų
organas
'««««
am-zm
kad
klerikalų
„Tautos
Tary

„PRIEŠAI.”
bai nepatiko d. Kapsukui.
nors ipozityvio, nes, sakoj Draugas!” Jis jau kelin- žmona. Jei katras nėra „Naujajai Gadynei” perėjus ninkiški „kritikai.” Pavyzba
”
atliko
labai
didelį
dar

Buržuazėjantieji musų
- - - suva tam numeryje bubnija, kad persiskyręs, tai turi penkias
din, korespondentas sako,
buvo jau daug visokių
bą,
sudarydama
„milžininšį d. Kapsuko redakcijos ran kad Kapsukas vietoj išrišti
tautininkai ir klerikalai, ku
—
šešias
pačias:
viena
gyve

„socialistai
vaikinai
sutarė
žiavimų daryta, bet visuo
rie į viską žiuri tankiausia ką” peticiją busimam tautų met pasirodydavo, kad po įsu sociaiistėmis merginomis na vienam mieste, kita—ki kas dabar pačiam d. Kapsu „svarbius” klausimus, tik
kui ji nepatinka... Sako d.
biznierio akimis, iki šiol bai kongresui po karės.
kalbomis apie bendrą veiki pasielgti sulyg socializmo tam, trečia—trečiam ir tt Grigaičio redakcija turėjusi tyčiojasi iš užklausiko. Štai
Apie
tą
„milžinišką
”
peti

siai neapkęsdavo žydų. Su
vienas iš „svarbesnių” klau
mą slepiasi visai nesutaiko mokslo ir susiženyti vienai Nelabai senai paaiškėjo,
lyg jų, didžiausi musų tau ciją mes jau buvom savo lai mi su tokiu veikimu teiks- nakčiai. Dėlto tie socialistai kad milionierius Mėjo turė daug pagelbininkų-bendra- simų, kuriuos uždavė kalbė
Yra
tos išnaudotojai — tai žy ku „Keleivyje” rašę.
įėję į viešbutį susitarę visi jo apie ’Nevv Yorką kelioli darbių, o d. Kapsukui pasili tojui p. Kubilius: „Kaip ga
lai, tečiaus —
tai
plakato
didumo
lapelis,
dai.
pasisakė esą ženoti ir kaipo ka pačių. Šiomis dienomis ko tik vienas Hermanas...
lėtų įvykti visa-pasaulinis
kur
pasakyta,
kad
senovėj
”
to
neveizint,
mes
principe
Kas „Naujosios Gadynės” socializmas, kada eskimai,
Kodėl jie išnaudotojai?
ženoti
po
porą
nuėjo
gulti.
vėla
paaiškėjo,
kad
vienas
neatmetame suvažiavimo idė
Todėl, kad atima iš lietu Lietuva buvo labai didelė ir jos. Jeigu jau tikrai norima Tai tikra socialistų Motery Bostono kunigėlis turi 8 pa skaitytojų pagelbės man iš- samojedai, francuzai (mano
galinga, todėl dabar jai bū dar kartą padaryti mėginimą, stė.” („Draugas” No. 49.) čias.
rišt šitą galvosūkį? Man pabraukta) ir kiti Europie
vių biznį.
tinai
turėtų
būt
duota
auto

tai — gerai, darykime. Tik
Bet klausimas, ar Lietu
Ištiesų gi tie žmonės nie Mainyti nuolatos pačio mat, rodos, kad dabar bent čiai bei Azijiečiai... būdami
nomija.
darydami
tą
mėginimą,
turi

vos kaimiečiui lietuvis kroko, o nieko su socialistais mis arba vyrais pas juos pa Kapsukui „Naujoji Gady visiškai be apšvietos, kultū
Bet
dabar
tautininkai
ir
me
pasistengti
išvengt
bent
nė” turėtų patikti kada nu
mininkas daugiau duotų
stambiausiųjų klaidų, kurios bendra neturi ir niekad ne sidarė jau stačiai mada. varė šalin visus bendradar ros ir net civilizacijos...” Ir
klerikalai
jau
permainė
sa

muilo už arklio vuodegą, ne
korespondentas skundžiasi,
iki šiol paversdavo niekais ir turėjo. Vaikinai, kurie bu Gyventi visą amžių vienoj
bius
ir
joje
telpa
vien
tik
gu žydas? Ar jis geriau už vo poziciją Lietuvos klausi I geriausius norus.
vo areštuoti, yra paprasti poroj tai jau ne „stylish.”
kad Kapsukas vietoj išrišti
I
mokėtų už veršio kailį, ne me ir nori ne autonomijos,
"Pirmas dalykas, kurio rei sporteliai, o merginos—kar Persiskyrimams imti Ame Kapsuko nuomonės.
ši
te „svarbu
V ” klausimate teisin♦
♦
♦
kėtų saugoties, tai mėginimas štos' katalikėTą gali pa rikos kapitalistai turi apsi
gu žydas? Žinoma, kad ne. bet neprigulmingos Lietu
gai, pasakė, kad tarp samosuvienyt musų sroves politi liudyt risi vietos lietuviai. rinkę sau jau net tam tikrą
Taigi Lietuvos žmonėms vos. Todėl „Ateitis,’ pašte
„Kovos” redakcija rami- jcdų ir eskimų esą civilizuo
kos dirvoje. Politikoje kiek
vistiek pat, ar tas krominin- bėjus šitą „Dar-ko” pasigi
na sąjungiečius: nebijoki- tesnių... ir vos-vos tik nepa
viena musų srovė turi savo Ir todėl patįs katalikai pik vietą — Rcno.
rimą,
sako
:
kas yra žydas, ar jis butų
paleistuviai te, kapsukizmas neišvaikys sakė
'
tinosi pamatę "Drauge” to Ir tie 1vieši
civilizuotesnių už
tikslus ir kelius...
"Kiek mes žinome. tai toj
lietuvis. Jeigu žydas kar
Bet jeigu neliesti politikos, kį melą, nes jiems sarmata, nesigėdi kalbėti, kad sociali- iš sąjungos marksistų, bet patį klausimo davėją!
tais jį apgauna, tai taip-pat Tautos Tarybos peticijoj rei tai reikia duoti ramybę ir po kada risi bado akis, kaip jų štai skelbia laisvąją meilę! tiems, kurie su Kapsuko Ir ištikrujų, Kapsukas bu
kalaujama Lietuvai autono
litiškoms arba politišką spal tikėjimą atstovaująs laik- Jie nesigėdi ginti tai, ką pa- nuomone nesutinka, bus la- tų teisybę pasakęs apie p.
gali apgauti ir lietuvis.
mijos. Bet gi dabar visų lie
vą turinčioms organizaci
Kiekvienas biznierius nori tuvių reikalavimas yra ne au joms.
spsuj tįs senai jau sumynė po sa- bai nesveika...’’
Kubilių. Žmogelis tik tiek
Nė LSS., nė tautinin •efonĮSui
kuopigiausia nupirkti, o tonomija, bet nepriklausomy-. kų Sandara, nė r.-k. Federa Vietos socialistai parašė vo kojomis.
Kad tik neparengtų baise geografiją pažįsta, kad ne
bė! Nejaugi Tautos taryba
kuobrangiausia
parduoti.
cija neprivalo dalyvaut suva • prieš tokį biaurų melą proTaigi laikas jau šitą jų snės bombos už tą garsųjį gali atskirti francuzų nuo
rodysis
taikos
kongrese
su
sa'
žiavime.
”
Taigi visviena, keno ranko
• testą, bet „Draugas,” vietoj kaltinimą mesti atgal jiems laišką, kuriam sprogus pa eskimosų ir samojedų! (O
vo
‘
milžiniška
peticija.
’
kurioj
se Lietuvos biznis nebūtų,
i p. Kubilius esąs kokios ten
Sulyg „Naujienų,” suva ' tą melą atsaukt, perspausdi- patiems į veidą. Laikas jau sidarė bizzz.
taip nykštukiški rei
♦
»
♦
liaudis visados bus išnaudo išstatyti
Į seminarijos studentas...)
žiavime turėtų dalyvauti ti |no jį išnaujo ir da pridūrė, darbininkams žinoti, kad
kalavimai.
jama. Todėl pas liaudį to
Samsonas.
'
kad
tie
vaikinai
ir
merginos,
"Mums rodos, kad ta peti-i„
w
kapitalistai
netik
patįs
pra

ktai šelpimo fondai ir laikRusijos Durnoj Trepovui •Į
!
kio jau didelio troškimo at cija dabar jokios vertės netu- raščių atstovai,
„kurie susiženijo vienai na ktikuoja laisvąją meilę, bet apreiškus, kad Rusijai ati-į!
...
_
..
imti iš žydų biznį, o atiduo I ri, ir jeigu jau naudoti, tai
kčiai.
buvo TIKRI SOCIA ir kitus prie to verčia. Ne duodama Konstantinopolis.i'
reikia
išnaujo
suredaguoti
ir
Šita,
sugestija
nėra
VOga.
I
ti jį lietuviams, negali būt.
išnaujo parašus rinkti.”
, Pereitam Keleivio nume- LISTAI.” Protestą gi jisai kalbant jau apie tai, kad jų socialistai sušuko: „mums
To labai trokšta tik lietuviai
sistemoje moteris badu yra jo nereik!”— Caras pasakė,
mes ra?ėm- ,kad fuyažia- užtylėjo.
biznieriau Todėl ir ta jų O mums gi rodosi, kad vi- įviman
Tai ve, kokią mes matom varomos į prostitucijos pur kad socialistų durnoj ne
turėtų būt kviečia
Anglijos karės ministerio
neapykanta prieš žydus re sos tos peticijos yra tik vai-J mos ir pašalpinės draugijos. „dorą” kunigų organe, kurį vyną; kad tūkstančiai šei reik!
kų
darbas.
padėjėjas
lordas Derby bu
miasi vien pavydėjimu, o ne
#
* *
kunigai savo pinigais palai mynų kas metai griūva dėl
Bet
to
mes
reikalavome
tik
paklaustas, ką sąjungi
„tautos meilė” ar kitokiu
dėlto, kad tūli nori kviesti ko ir kunigai redaguoja. Ir ekonominio skurdo, jie da „Ateitis” su pasididžiavi vo
i
obalsiu.
ninkai
mano apie vokiečių
IR NORI IR NENORI. į vien tik nacionales organi- prie kiekvienos progos jie bar jau atvirai pradeda sta
mu
paskelbė,
kad
sąjungi

i
Dar didesnę neapykantą, j
išsireiškimą apie taiką. Į
„Kovoje” dabar eina ap | zacijas. Bet jeigu naciona- šaukia: „katalikai, remkite tyti moteris ant matrimo- ninkų Bostone rengiamamnegu prieš žydus, musų tau
jis pakartojo
į iių organizacijų nekviesti, dorą spaudą, -skaitykite nialės rinkos ir skelbia jas jam bazare, atvaizdinančia jauužklausimą
kalbėjimas
kandidatų
į
Lie-j
daug sykių išreikštą
tininkai su klerikalais ėmė
'tai tuomet ir pašaipinėms ’Draugą’!” Vadinas, toks kaipo tavorą, kurį vyras ga
platinti pastaruoju laiku tuvių Socialistų Sąjungos į draugijoms nebūtų prasmės literatiškas banditizmas, ko li įgyti savo reikalams. Pa me Europos karės baiseny Anglijos valdininkų nuomo
prieš lenkus. Pasklydus ži urėdus. Ir ve kaip ten ap- i siųsti savo atstovus suvažia kį varo tasai juodašimtiš čių kapitalistų spauda šio bes, dalyvaus ir So. Bostono nę, kad sąjungininkai nega
niai, jog Vokietija duoda kalbama (tikrai apkalba vimam Užtektų, jei suva kas lapas, pas juos skaitosi mis dienomis paskelbė, jog lietuvių „Gabija.”
li apie taiką nei kalbėti, paArgi be Gabijos tos bai . kol jie neatsieks to, dėl ko
lenkams neprigulmybę, mu ma!) Literatūros Komite žiuotų tiktai fondų komite „dora.”
iš Anglijos tuoj bus gabena senybės d a nebūtų pilnos?
'jie kariauja. O jie kariau
sų kandidatai į buržujus tas:
O štai da vienas, pavyzdis. mos Kanadon žuvusiųjų ka
* » *
” Į Liter. Komitetą visados tai ir laikraščių atstovai.
baisiai persigando, kad prie būdavo
Į Hudsoną nesenai atsibaia- rėje vyrų našlės, kad išlei- ' Vokiečių tautininkai ir ja dėl to, kad Belgija butų
nominuojama privati
Lenkijos nebūtų priskirta niu laikraščių redaktoriai; šį
i paliuasuota, kad Serbija bu
dojo iš Vvorcesterio vienas dus jas čia už farmerių.
ir Lietuva. Čia jie mato sau met, kaip matyti nominacijos Ką reiškia kunigų ‘dora.’ tėvelis pamokinti žmones Vadinas, Kanados farmė klerikalai sumanė visus dar tų apvalyta nuo teutonų,
bininkus pavesti valdžios kad Prūsijos militarizmas
apskelbime, nėra redaktorių
dar didesnį pavojų, negu žy
”kunigiškos doros.” Atsi nai, o taipgi ir miestų viso globai.
vardų:
ar
jų
nenominavo,
ar:
Socialistai sušu
do kromelyje. Nes žydas
Pirmas ir paskutinis žo stojęs ant pagrindų jis nie kie kreiviai ir šleiviai, kurie ko: „Šalin malonė!"— Kas butų taip sutriuškintas,
jie
patįs
neapsiėmė,
—
nežii
daro Lietuvos buržuazijai nau. Tik matyti, kad Sąjun dis ant kunigų liežuvio da ko daugiau nesakė, tik kur negalėjote gauti pačių, da
kad daugiau jis jau nebepagali
sakyti,
kad
socialistai
konkurenciją tik tai komer gos draugai pradeda suprasti bar — dora!
keltų savo galvos.
stė katalikus prieš socialis bar galėsite gauti, nes An
cijos srityje, o lenkai gali
dalyką, ar patįs redaktoriai, i Darbininkų organizacijos tus ir jų laikraščius. Išva glijos valdžia pradės jų vež tautos negriauja?
Tuomet lordas Derby bu
e ♦ e
pamatę darbininkų susiprati
paimti ir šalies valdymą į
ti
laivais.
Jos
turės
tekėti
dino
pirmeivius
„vagimis,
”
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.
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vo
vu
paklaustas,
ua Kiaus tas, Aai
kaipp ilgai, suj
mo brendimą, ne’oeapsiėmė turi remtis dora, spauda tu
savo rankas.
Ne
vien
tik
caras
pasiun;
V
g
j
0
nuomon
ė^ galės šita
už
bile
vyro,
nes
kitaip
ne

„žmogžukandidatuoti. Kaip ten ne ri būt dora, žodžiu — visur i „ištvirkėliais,”
čia
savo
armijos
vadus
v
kar
^
tverti<
jig at.
Baimės apimti musų tau būtų,
Sąjungai to ir reikėjo.” ir visame dora, dora ir do . džiais” ir liepė gaspadinėms galės gyventi.
duraki,
caro
pėdomis
pratininkai ir klerikalai dabar
varyti juos iš „burdų.”
Štai, kas daroma iš mote
ra.
talkininkai. ."
rašo savo laikraščiuose il Vadinas, privatiškų laik
Pirma
lietuviai
Hudsone
ries
kapitalizmo o.
sistemoj. deda sekti ♦ir jo
♦
*
„Pranašauti gali tiktai
giausius straipsnius ir kaip raščių redaktoriai sąjungie- Ir ve kaip tie neženoti tė gražiai sugyvendavo, bet po Ją veža iš vienos šalies į kiveliai
tą
savo,
atsiprašant,
kvailys.
Man rodos, kad
katras moka stengiasi nuro čiams nereikalingi. SąjunFrancuzai
visgi
gerbia
šito
„doros
”
pamokinimo
tą,
ar
neatsiras
ant
jos
kudinėti, koks čia baisus pavo giečiai jų pagalbos nenori. dorą platina. Fitchburge, tuojaus Pasiliejo kraujas, no akvatninkų.
savo armijos vadą Joffresą; kiekvienas gali su manim
Mass.
valstijoj,
buvo
andai
Pasakjla laibai aiškiai.
jus gręsia musų tautai nuo
kad vokiečiai neatimti! jam sutikti, jog Anglijos žmonės
Vienas
tamsus
katalikas,
Ir
tas
nepriešinga
nei
do

parengtas
lietuvių
vakarė

Bet klausykit, kas toj pa
pirmo vado garbės ‘pmis da nePKarodė dvasios nupuolenkų pusės.
norėdamas sulyg tos „do rai, nei krikščionybės mok francuzai tatai padarė
lis
su
šokiais.
Į
tą
vakarėlį
čioj
„Kovoj
”
rašoma
kitoj
į
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Ir, natis tuos strainsnius
_
.
Kapitalistų spauda
jaunuomenės ros” elgtis, viename susi slui
, jie pasiryžę kariauti iki
♦
♦
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skaitydami, jie įsivaizdina, vietoj, kur kalbama apie Są i prisirinko
rinkime
dantis
sukandęs
nieko
blogo
tame
nemato.
priešas bus galutinai sumu
kad visa lietuvių tauta eina ’ungos teorijos žurnalo tu įvairių pažiūrų: katalikų, pradėjo socialistus koliot
Sąjungininkai, atiduoda štas. Iš kitos vėl pusės toks
Bažnyčia
taipgi
neranda
socialistų,
tautininkų
ir
to

su jais prieš lenkus. „Nuo rinį. Čia aiškių aiškiausia
mi carui Konstantinopolį, pat pasiryžimas matyt pas
kunigo žodžiais, o kada vie
lenkų mus stumte atstumia vėl nusiskundžiama, kad tie kių, kurie prie jokios parti nas socialistas metė jam nieko prieš tai pasakyti.
Dabar vėl kapitalistų atidavė teutonams Bruse- ; vokiečius. Tai kaipgi čia
„privatiškųjų” jos nepriklauso— tai papra
praeities skaudus patirimai nevidonai
lę, Citinžę, Varšavą, Vilnių, ■galima apie karės pabaigą
tuos
žodžius
atgal.
įsiundvir jokia spėka mus prie jų laikraščių redaktoriai nieko sti „sportai.” Keliatas to tas kunigo fanatikas šoko spauda pajieško merginoms Belgradą ir Bukareštą.
kių sportų atvažiavo su
kalbėti?”
kelių mŪionų vyrų. Lapkri
* ♦ ♦
amžinai nepririš,” sako „At neparašo. Girdi:
ant socialisto su kumsčio- čio 25 d. „Detroit Joumal”i
merginomis
ir
iš
kito
mies

eitis.”
"šitame num., kaip ir ki
mis ir niekuo nekaltą jam randame žinią šitokiu ant- I Vokiečių kancleris apreiVyrai, ar tik neperanksti tuose num., he d. Hermano ir telio. Prie šokių jie ir ne- žmogų parmušė ant žemės.
škė, kad deportuojant bel
redaktorių, taip-pat nėra mu patėmijo, kaip laikas praėjo Tuomet parmuštojo' brolis galviu: ”Wanted Husbands gus Vokietijon daroma bel
pradėt auklėti šovinizmą ?
for 9 million Girls,” kame
Ką taikos kongresas su Len sų inteligentų straipsnių. Nė ir pasivėlino ant traukinio. kirto užpuolikui.
kaip nebuvo jų ’Kovos’ Tai, žinoma, labai paprastas
aiškinama, jog po karės Eu gams gerovė, nes jiems duo
kija ir Lietuva padarys, da ra,
raudoname num., kaip beveik
Ir pasiliejo kraujas.
ropoje bus toks skaičius te dama darbas... Hm, dėlto
•
Tarp rusų yra tokia pasa
niekas nežino. Gal būt, kad nebuvo ’D. Kalendoriuj.’ Nė- atsitikimas.
1S- kamojo amžiaus merginų, turbut, kaip socialistas DittTai
ve,
kokius
vaisius
Vieni
vyrai,
žinoma,
butų
....
,
.
ka: kada vilkai užpuola ke
kaip tik priešingai „Atei ‘ ra ir veikausia nebus, nes jie
kunigų platinamoji kurios negalės gauti vyrų. manas kancleriui pasakė, liauninkus, tai tie varydami
ties” užreiškimui ir nepai visi turi savo laikraščius, gal prasnaudę bile kur, bet duoda
Pasenti joms ir mirti neiš vokiečių valdžia net ir savo arklius zovada išmeta iš ve
sydamas jokių „praeities juos, žinoma, pirmojoj vietoj kurgi dėtis su merginomis? „dora.
Negeistinas. tekėjus, tai reikštų didelį duotą belgams žodį sulaužė: žimo vieną daiktą, o kada
patirimų,” jisai ims ir „pri stato, o Sąjungos organai — Jie nutarė nueiti viešbutin
nuostolį valstybėms, ku ji žadėjo belgus, sugrįžusius vilkai jį sudrasko, jie išmeta
pernakvot. Tame irgi nie
riš” vienus prie kitų. Ko tai nesvarbu.”
rioms reikia kuodaugiausia iš Holandijos, palikt Belgi kitą, paskui trečią ir taip to
kios tuomet bus pasekmės Reiškia, privatiškų laik ko nepaprasto, nes viešbu- I
Laisvoji
Meile.
vaikų. Todėl kapitalistų joj, o ne gabent Vokietijon. I liaus. Pakol vilkai suėda iš
tų sistematinių kurstymų raščių redaktorių pagalba čiai tam juk ir yra. Bet
Sybilius.
laikraštis sako, kad idant
visgi pageidaujama. Net svetimtaučiams, kurie nežimestą jiems auką, keliau
lietuvių prieš lenkus?
»
*
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„sunaudojus
”
tas
merginas.
sunku
be
jų
apsieiti
Ir
turnojo
nieko
apie
lietuvių
va„Laisvoji
meilė
”
—
tai
svarninkai gali tuotarpu pava
Mes, stovėdami ant klasių
„Ka-ko„ No. 38 ant antro
kovos pamatų, prieš tokius būt ištiesų taip yra, nes taip karėlį, čia matomai pasiro- biausis argumentas prieš Europos valstybės turės puslapio radau šitokį išsita žiuoti toliaus.
Šitą pasaką labai primena
kurstymus protestuojame. sako, rodos, pati „Kovos” dė, kad jauni vyrai atėjo vi- socialistus. Šitą argumentą gauti joms 9,000,000 vyrų. rimą: „Saulei nusileidus suMums lenkų
proletaras redakcija. Jai reikėjo jieš- dumaktyje su merginomis nuolatos laikosi įsikandę vi- Bet kur gi jų gauti? Ant šudvmo pagunda vra labai dabartinė karė. Sąjunginin
kai čia užima tų keliaunin
ne priešas, bet draugas. Jį koti pagalbos net pas sve viešbutin meiliškais tikslais. si „dievoti” kapitalistai ir užsakymo juk nepadarysi. didelė.”
Iš
žemės
taipgi
neiškasi.
Ir
štai
tie
svetimtaučiai
pra

supuvusios
jų
sistemos
ap

timtaučius
ir
ji
sako:
kų vietą, o teutonai — vi’kų.
taip-pat engia lenkų kapiKodėl „Ka-ko” redakto Visų pirmiausia jie išmetė iš
”jau turime visą eilę kita neša policijai, kad hotelin gynėjai kunigai. Jie rėkia Reikėrią įvesti įstatymus,
listais, kaip lietuvių proleta
taučiu draugu bendradarbiu, atė^o iaunų porelių „biznio” vra gerkle per savo laikraš kurie leistų vienam vyrui riai tokią „pagundą” jaučia savo vežimo Belgiją, paskui
rą engia lietuvis kapitalis
Ikurie tik interesingesniu
■ da- daryti.
čius ir prakalbas, buk so imti kelias moteris. Ir mes tik saulei nusileidus, aš ne Serbiją ir Juodkalniją. Ro
tas. Todėl ir vieno ir kito ro musų žurnalą/ '
1“„
Vos tik šokikai sugulė, cializmo mokslas skelbia lai- ralime tikėti, kad po karės žinau.
dėsi, kad tai bus jau pasku
reikalai vienodi — kova su ’
♦
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Europoje
bus
įvesta
daugNa,
jeigu
jau
svetimtautuojaus
pribuvo
policija
ir
svari
meilę,
o
laisvoji
meilė
tinė auka. Bet šiomis die
kapitalu. Tam tikslui lietu
D-ras Šliupas vėl buvo nomis da viena auka vil
vių ir lenkų darbininkams čiai padarys žurnalą intere- ėmė laužtis į jų kambarius, reiškia ištvirkimą, paleistu- patvstė. Kapitalistai ir jų
singesniu, tai ar negeriau Nors merginos gulėjo vie- vystę, šeimynos panaikini- supuvusios tvarkos apginė- Washingtone kaipo „Cent- kams sušerta — tai Rumu
reikalinga vienybė.
rii tuomet, žinoma, turės ralio Komiteto” atstovas, nija. Jau nėra vilties, kad iš
Visviena, ar Lietuvą val tuomet butų visą jį užpildyt nam kambaryje, o vyrai ki- mą.
laisvąją
meilę girti.
tik jau šį sykį ne pas Rau- jos kas nors liktų. Buka
dys lenkai, ar lietuviai, bet svetimtaučių raštais? Jis tam. bet kadangi išvieno Tuo tarpu kada pažiūri į
butų
tada
visai
interesinkambario
į
kitą
buvo
durįs,
tų
ponų
šeimynišką
gvveniTaigi
patartina
tiems
podonaiį Kryžių, o „pavergtu- reštas—jos širdis — jau su
jeigu tik ją valdys buržua
nams
pajieškoti
jau
kitokių
jų
tautų konferencijoj,” ku- ėsta.
zija, darbininkams reikės su gas. O tas labai lengva pa- tai policija visus juos suėmė mą, tai pasirodo, kad jie pa
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Protauk, darbininke. Pro drįsta pliaukšti ir šmeižt' 17 d. gruodžio. Konferen
švietos
ir
kultūros
darbą,
dainuoja kvartetą. Buvo ir vyčių sekretoriaus darbai, padarė klaidą, nutardami
cijos išvakarėse (16 gruo
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Hartford, Conn.- Lapkr.
tuos mūsiškės kunigijos bi pradėjo draskyties, kad ir vę, kad surinkti pinigai bu- maskaradinis balius kartu kad reikalingas aktorius su-! ZePaa1^®- 4?s kalba y pat m
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neimtų tų pačių meldėsi, kad Dievas sustab-1 gi net ir žmogaus sielos kan
bet musų poniutės sarmatiS.L.A. 212 kuopos vakaras. nosi gelbėt badu mirštan
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dytų Europoj karę, bet ar čios, sielvartos pas juos da
socialistų, bedievių, laisva ką padaręs, kad iš Ameri- ‘ Teatrališkoji
Kuopa iki- katalikiškoji jūsų spauda į ro tik juoką. Gilesnių žmo Lapkričio 18 d. vakare čius žmones. Darbavosi tik
manių ir tautiečių. Turime kos turėjo bėgti, gana kad SĮ? da neturėjo konstitu- reikalauja, idant AmerikaI
gaus jausmų jie da nesu čionai įvyko SLA. 212 kuo D.L.K. Vytauto ir šv. Juo
stot visi prieš jų spaudą ir pamatė atbulą apykaklę, ga cijos. B
pos surengtas vakaras. Sce zapo Dr-jų išrinktas bend
Buvo
uvo išrinktas
įsnnktas J. nesiųstų Europon amunici- pranta.
jų visus darbus...” Savo juo na kad pasakė jiems, jog
noje statė komediją "Žydas ras komitetas. Kaip mato
dašimtiškai agitacijai pa esąs kunigu, ir jie tuojaus jos projektą. Kad tame pro J'os karei Palaikyti? Kuni- Be to taipgi prisieina pa Statinėje." Artistai-mėgė- si nedaug aukų surinkta.
remti, jis išsiima popieras atiduoda savo skatikus, sa jekte tarp kitų pasirodė pa gų snauda liepia melstis, nes j stebėti, kad pats artistas jai savo roles atlošė gana Pinigai per L. Š. F. pasiųsta
negali užkenkti ka- Į Vitkauskas Nevvarko publi
ir skaito kaipo
laiškus kydami, kad dirbsią, kiek ragrafas: "Jeigu T. K. iž maldos
pitalistų
bizniui, bet toji; ka nebuvo patenkintas. Jos gerai. Publika buvo mato Raudonamjam Kryžiui.
"šventų tėvų” — pop. Leono galėsią Dievui ant garbės. de randasi virš $25.00, tai
V. Kavaliauskas.
spauda anaiptol nepasako susirinko nedaug. Kits da mai patenkinta, ką liudija
XIII-to, Pųaus X-to ir Be- < Tasai kunigas čia susira- nariai
--------------------_----------karštas delnų plojimas.
savo balsu
didžiuma darbininkams, kad jiems
LAWRENCE, MASS.
nedikto X v-to, kuriuose tie
atsakantį sau talkininką, nutaria, kokį darbininkišką reikia kovoti dėl savo apsi lykas būt buvęs, jeigu butų Po atvaidinimui komedi
paskelbta,
kad
rengiamas
"šventi tėvai” įsako katali garsųjį
jos buvo deklamacijų. De Gruodžio 17 d. š. m. V. L.
"kontraktorių,” laikraštį kuopa turi paimti
kams stoti prieš "musų” pradėjo kartu rinkti iš lie- sau už organą,” prieš tą gynimo, o ne maldauti neži maskaradų balius. Publikos klamavo p-lė Petronė Skar-Įš. K. rengia teatrą "Du
priešus—girdi, "kas kuom tuvių pinigus parapijos rei- paragrafą piestu stojo J. nomų, nesamų esybių. Kas butų salė grūste prisigru- baliutė, V. Belskis ir V. Bra-1 Broliu," lenku šv. Mikolo sasocialistišką darbi dus.
galite: kas ginklu, kas plun- įalams..Yra tokių mulkių, Grudzinskas, kadaisi net ir niekina
zevičius.
Ypač pastarojo lėj. Pradžia 7 vaL vakare,
ninkų
spaudą,
tas angina
ksna, kas per spaudą, visi kurie
u*
kurie uždirbdami po 10 dol. pagarsėjęs socialistas. Turdeklamacija labai publikai Geistina, kad publikos butų
Musų katalikų tarpe.
eikite ir kovokite..." Ge į sąvaitę pasižadėję po pen- būt bijosi, kad T. K. nariai, kapitalizmą, kurio vaisiais
patiko.
kuoskaitlingiausia, nes viyra karės ir visos darbo Spalių mėnesio pabaigoje
riausi laikraščiai "Tautos kis dolerius mokėti, kad tik skaitydami
darbininkiškus
1
J
1
Publikos
buvo
virš
200
sas pelnas bus skiriamas nuRytas," "Vytis," "Darbinin parapiją čia sutverus. Kon- laikraščius neišmoktų ge žmonių nelaimės." ~Į tokią mūsiškiai katalikai pradėjo žmonių. Matyt, kad SLA.1 kentėjusiems nuo karės,
pastabą neduota jokio atsa budavoti prietarams apginti
kas" ir "Pažanga."
—----traktorius su kunigu renka riau už J. G. dalykus supra- kymo, tik paaiškina, kad kunigui Dobužinskiui tvir kuopa iš> vakaro turės graStebiuosi, kodėl nepasiūlė pinigus, o kam tie pinigai sti. Tūli tos rųšies žmonės yra prisiųsta klieriko Juš- tovę, rodos, už 70 tūkstančių žaus pelno, o be to ji taipgi KLAIDOS ATITAISYMAS,
j!
padarė intaką į publiką sa- Gerb. "Kel." Redakcija!
juodašimtiško
"Draugo," (teks, tai tik iš lietuvių, tam- stengiasi socialistišką Teat kaičio paskaita, bet jie skai
dolerių.
vo tuo pasidarbavimu.
Malonėkite atitaisyti klaijuk tai geriausias ginklas sumo biznį darantįs asmens rališką Kuopą suvienyt su tyt nemoka...
Kiek
gi
visuomenei
gero
tokiems tikslams atsiekti, težino.
Artinantės
kuopos
valdydą,
kuri įsiskverbė "Keleivargonininko
irgonininko Šimkaus "su- |
Socialistai,
vadinas,
teisy-'
galima
butų
padaryti
už
tokokiais kunigais D—is savo j Vargšai tie katalikai. Kas sai'
bos rinkimams, patarčiau; vio" No. 46. Ten atspausta:
iae.” Tikiuosi,. kad Teatr. ’
bę
sako,
kad
katalikai
tamkią
pinigų
krūvą!
agitacijoje vadovaujasi.
kuopai
išrinkti veiklius' "Lietuvių Dienoj tarp San
jų neišnaudoja ir neprigau- Kuopos nariai turės dausus,
nes
net
jų
lyderiai
—
-bizi
^r
tokius
darbus
kataliGirdi, "nelaikyk nei vieno na
žmones, o kuopa žymiai su- Francisco Lietuvių vienybė
giau sveiko proto už kleriburdingierio, nei
vienosApaštalų pranašas, kalų talkinikus ir kaip iki- nienai klieriko parašytos kams dirbant sulyg kunigi- stiprės ir daugiau naudos neįvyko.” Buvo parašyta
merginos, kurie skaito be
----- —-—=---- — šiol taip ir tolesniai patai- paskaitos skaityt nemoka, jos paliepimo galima pir- musų visuomenei galės at- ir turėjo tilpti antgalviu:
dieviškus laikraščius, nes Visi, kam rupi tėvų, brolių, kys be klerikalų malonės o bet tokie bemoksliai nori išeiviams švelnyt savo kovą nešti.
"Lietuvių Dienoj tarp Los
tavo vyras ar tavo moteris
■ prieš klerikalus? Aš mabei giminių likimas
dirbti savo darbą darbinin- žmones mokyt.
SLA. 212 kuopa nusipirko Angeles Lietuvių vienybė
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paskaitę tokių laikraščių už- Lietuvoje, aukaukite jiems! kų naudai. Korespondentas.

Gi kun. Urbanavičius, ku- nau, kad ne!

Antanas. "Naujienų" bendrovės šėrą neįvyko.”

Keleivis,

K E L B 1 V I 8

Kaip yra ir kaip turi būti
Akivaizdoje Jungtinių jos ekonominės kovos rezul lio. Pati buržuazija, suėeAr socialistiškoji tvarka visuomenės nariai, o motipanaikins žmonių skurdą ir nos gimdydamos ir auklėda- Valstijų visuomenės didžiu tatai, suprantama, negali danti kapitalą, už savo in
išnaudojimus. Kaip greit mos sveikus kūdikius neša mos gyvenimo sunkėjimo, būt naudingi darbo žmo dėlius reikalauja ypač eko: nominės depresijos metu
įvyks tiesa, neleidžianti at laimę žmonijai. Taigi ar daugelis pradeda mąstyt, nėms.
kame
gi
čia
gludi
blogumo
nuošimčių.
skirtoms ypatoms pasiimt geriau laikyt be darbo svei
Politiškai Amerikos pro 1 juo didesnių
visą pelną, kokį neša pramo- kus tinginius, ar paliuosuot priežastis? Kodėl šalyj, ku letariatas dagi menkiau su-, Kad tuos nuošimčius padanija, taip greit turi pranyk nuo fabrikinio darbo kūdi ri savo produktais galėtų iš siorganizavęs. Darbo žmo ! rius, kapitalas turi jieškot
maitinti save ir visą Euro nių klesa neturi beveik nei pelno, o pelnas darosi tik
ti priežastįs, verčiančios iš kius ir motinas?
naudoti, o sykiu su tuo ir į Jei socialistiška tvarka pą, tų produktų kainos taip i vieno tikro savo klesos at apiplėšiant visuomenę iš joa
iškilo, kad daugybei žmonių
triūso vaisių; atpiginant
skurdas.
visus patenkint ų,ar nesusto reikalingi gyvenimui daik stovo šalies kongrese. Ad darbo žmonių parduodamą
vokatą Meyer Londoną už
Apsigimę tinginiai ir gei tų progresas? Daugelis da
tai
pasilieka
stačiai
nepadarbo žmonių atstovą pilnai darbo spėką ir keliant paga
džianti gyventi svetimo taip mano.
Žmogaus pro siektinais.
Tečiaus labai, negalima skaityt, bet jeigu mintų daiktų kainas. Kad
triūso vaisiais, šiandien tas, jo žingeidavimas niekad
labai
mažai
randasi
čia to j ir galima butų, tai jis vienas šito išvengus pati buržuazi
nuogandauja socializmo įsi ilgam nepasitenkina tuo, ką
kūnijimo, aiškindami, kad atsiekė, ką patyrė. Išvysty kių žmonių, kurie blogumo atstovaudamas visuomenės ja turi atsisakyti imti nuopanaikinus priežastis,kurios to proto siekiniai, gamta priežasties jieškotų tikrai .didžiumą, kuomet visuome- ,i šimčius už savo indėlius (šėAr galima iš jos to
verčia darbininką atlikti, studijuojančio žmogaus žin- toj vietoj, kur ana randasi. I nės mažuma kongrese turi •rus).
!
laukti
?_
________ ____
o________
kad ir sunkiausį ir nemalo o
geidavimai
auga
su kiek-i Jeigu yra pasaulyje šalis, įsavo atstovų kelis škntus,
Tokiose sąlygose pragy
niausi darbą, dėlto dauge vienos naujos paslapties ati- kurios ekonominės sąlygos jis negali savo atstovauja
lis darbinikų nenorės dirbti, dengimu. Socializmas gali nepriklauso nuo kitų šalių mosios klesos reikalavimų venimo kainos turi da kilti.
o be darbo negal būt turto, x
________ _______
patenkinti
žmonijos mate- gyvenimo, tai Amerika šiuo pervesti. Profesionalės są Darbas sumažėja. Valsty
---------- rialio būvio reikalus. bet žvilgsniu yra vienintelė ša- jungos reprezentuoja vos bės valdžia, atstovaujanti
be turtų turi būti skurdas,
Tie trumparegiai ’”filoso- w
__ ________
o__ _
o__ lis, gali gjnrent visai neatoi- vieną dešimtą dalį Ameri vien kapitalo dalininkų inte
joks
mokslas __
negali
ilgam
fai” negali matvti nei to patenkinti žmogaus dvasi- žvelgiant į kitas valstybes, kos darbininkų, tečiaus ir resus visuomenės didžiumos
fakto, kad skaudus užvaiz- nių pageidavimų, o tas ir
Jungtinių Amerikos Vals- toji viena dešimta dalis or negali išvaduoti iš to padėji
dos botagas niekad nepada- yra pirmutine ir svarbiau- tijų kapitalas susikoncent- ganizuotų darbininkų galė mo, į kokį kapitalizmas įs
rė baudžiauninko darbą na- šia sąlyga naujiems išradi- ravęs į didžiausias korpora- tų daryti savo spaudimą į tumia. Veltui iš jos to va
šalies administraciją, jeigu davimo reikalauti, kada jo
šesniu už paliuosuoto iš po mams, naujiems patyripatyri- cijas,
cijas, surištas
surištas užsitikėjimo
užsitikėjimo
ji vadovautųsi klesų kovos je darbo žmonės neturi bal
to botago ūkininko darbą, mams plėtoties.
I ryšiais, t y. trestus, kurių i principais ir politiškame so — neturi savo atstovų.
nes ūkininkas dirba, tikėda-, šių dienų išradėjas galvo- gerąją puse yra tatai, kad
masis pats sau naudos, ver- ja,
* ’kad’’ką-nors išradus
— .
to jos gali suspecializuot savo lauke stovėtų darbo žmonių Kas lieka?
gas dirba tik dėlto, kad iis kio, ką iš jo nupirktų kapi veikmę technišku žvilgsniu, l klesos interesų pusėj. Da
Ekonominiai darbo žmo
prie to yra verčiamas. So talistas. Kapitalistas
gi t. y. pasirūpinti geriausius, ba rgi iki šiol tos profesiona nių sukilimai neišvengtini.
cialistiškoj tvarkoj kiekvie perka tik tatai, kas jam lei brangiausius darbo Įran lės sąjungos yra tik pamu
Bet ar tie sukilimai atneš
šalu šalyj šeimininkaujan geistinus rezultatus — gali
nas dirbs, kad gavus pilną džia pavaiyt iš darbo dau kius,
sunaudoti paskuti— Maike, dabar tu jau ne- lyg tas Pilypas iš kanapių. savo triūso vaisių; gamins gybę darbininkų, kad jų vie niausius išradimus ir ačiū čiųjų dviejų kapitalistiškų ma abejoti, jeigu sau aiškiai
— Man rodos, vaike, kad gyvenimo reikmenas. kad ton pastačius mašiną. Ma tam reikalingus visuomenės partijų. Amerikos Darbo atsivaizdiname tąjį pakri
gali vandinti manęs tamsuFederacija kaip tik ir yra >
jis
į mane rodydamas sakė, pačiam suvartojus, o ne kad šina algos nereikalauja, io gyvenimui
nu!
_______ ________
daiktus gaminti ta siena, į kurią atsimuša kimą darbo žmonių klesos.
jog žmogus paeina iš mon pudinus sąkrovo«e. Todėl darbą atlieka daug greičiau pigiausiomis lėšomis^
— Kodėl?
Vargas yra geriausias
Amerikos Socialistų Parti mokytojas, tečiaus jis kru
— Pereitoj nedėlioj aš bu kės.
skurdas socialistiškoj vi- negu šimto darbininkų ran
šalis, turinti kuone visą jos smūgiai, taikomi klesivau ant jūsų prakalbų ir už
— Tau rodosi klaidingai, suomenės gyvenimo tvarkoj kos.
žaliąją medegą, kokia tik ; niam proletariato priešui vinas lekcijas duoda tiems,
sirašiau pas kalbėtoją socia- tėve
tėve.
yra negalimas.
kurie neprotaudami laukią
Mašinerijos išsivystymas, reikalinga reikalingų pro buržuazijai.
listišką laikraštį.
.
Olrait, .Maike, tegul
Kuomet šitaip atsakoma,
to mokytojaus ateinant
techniški pagerinimai šian- duktų pagaminimui, turinti
ii bus
Kna ir
iv* taip,
tam kaip
lram tu
fu saao. xtai
— Labai gerai padarei, jau
J. B. S.
minėtos kategorijos dien yra dižiausia nelaime sukoncentruotą pramoniją,
Tokiose sąlygose susipra
tėve. Pradėsi skaityt ir kai, ale kokį jis biznį ture- ržmones, spręsdami pagal sa- darbinikams, nes atima iš
tusios Amerikos proletaria
tuojaus daugiau žinosi. Pa- jo rodyt pirštu lygiai į t«
da užmeta."kad7w“alfe- jų darb„ 0 šykiu ir gvveni- geriausius darbo įrankius ir to dalies kova, nežiūrint
Reiki; avet medinėm
skui gal ir prie socialistų vietą, Kur
kur as sedeiau
sėdėjau?r
tiškos draugijos
valdyba ”
AtaSin™ užtektinai darbo rankų — kiek pastangų jon sudeda
jeigu
jos
gyventojų
daugu

partijos prisirašysi.
i — Gal būt, kaa tu, tėve, , privers dirbti visus žmones, aptarnavimui kapitalistas mai stinga net maisto ir ma vis lieka su mažesniais,
klumpėm.
— Na, jau to tai turbut dagiau puolei jam į akį.
oo visi
negu
laukiama,
rezultatais.
visi ne jiems skinamų samdo kuopigiausį darbitai blogumo
nepadarysiu, Maike.
—
— O ikodėl
tu mislini, ikad darbų dirbti nenorės ir tuo- ninką — kūdikius ir mote- drabužių,
priežasties reikia jieškoti Tokioms aplinkybėms esant Draugai darbininkai, atei
— O kodelgi?
aš galėjau pulti jam į akį met reikes panaudoti prieš
w
...
ris, o sveikus vyrus varo į pačios visuomenės organi apie pervedimą visuomenės na blogi laikai!
— Kad man nepatinka, daugiau, negu kiti?
juos prievartą, kas reiškia dykaduoniuj
rankosna tokių trestų, ku
armijas, ten zacijoje.
Kapitalistams neužtenka
— Todėl, kad tu, tėve, ki tą pati botaga. kaip .kad ir
kam jus sakot, kad žmogus
rie
jau monopoliais hkos
likos —
— da tų milionų, kuriuos jie
T
.
.
-iijau
,v.
.
,
juos
mokina žudyti žmones,
Juo Pigesnis . reikalingų „egni
neĮ ka]bos Gi fetoks žmogus, negu kiti.
iš monkės paeina.
baudžiavos laikais kad bu- naikinti žmonių pagamintus
— Kodėl tau tas nepatin
— Kaip tai, vaike, kaip aš vo.
daiktų. pagaminimas, juo !(jeralė šalies administracija susikrovė iš kariaujančių
| turtus, kad visuomenė vėl didesnis, pelnas tų daiKtų suįaroma
advokatų, ka- valstybių. Jie nutarė api
ka?
i
i—) mašinai
plėšti da ir savo žmones.
gamintojams;
— Nepatinka todėl, kad
į ^ygijos bo^gas yra skau- darbo ir kapitalistui pelno. gammtojams; juo spartės- pitaIistiškujų partijų į valnis pagaminimas, juo piges- įiškas vietas įstatomų, gina Ir jie plėšia mus koja pritas eišrkia, jog ir aš iš mon
kaip as išradau, Mai- džiausiu botagu. Kapitelis-]
Kiti
kapitalisto
apmoka

ne kaina pagaminto daikto. tik stambiojo kapiulo inte- mynę!
kės išsivysčiau, o aš, vaike ke* t- j • i
- i
, imo interesai pagamina net
mi
mąstytojai
galvoja
ir
Jeigu industrijos susikon- resus> nes tas stambusis ka.
— Isrodai labai keistai, toki botagą. kuris netik
nenoriu būt monkės giminė.
Anglis mums jau nepriei
jieško
budo,
kaip
pagamiSeparavimas,
darbo
įrankių
pįt^las
tik
ir
valdo
visą
vinama.
— O ką tu žinai, tėve, ke- teve: susikūprinęs, ausis ii- žmonių gyvastį naikna, bet
šimtu meVžmT
“na;kuii4 S1U1LU
Inetų zmo_ J“3 ^baisiausias mašinas išsitobulinimas i
no tu giminė? Gal būt, kad gos, nosis didele •- tikras gnaiktna
suomenes gyvenimą.
Bulvės neprieinamos.
• jos darbo vaisius. Geriau- žmonių gerovei ir turtams visuomenės
pragyvenimo,
tavo protėvis tikrai buvo su gremėzdas.
ni
Kiaušiniai neprieinamu
Tokios tvarkos ir tokio
tai tik ačiū tam, kad ūkinin
— Tai ką as čia kaltas, siu Įam prirodymu yra ką- naikinti.
vuodega.
Dvigubai
reikia mokėt už
šeimininkavimo
pasekmės
vaike, kad mano nosis tokia tik pergyvenama Europos
Toki "progresą” socializ- kai ir visi darbo žmonės ne— Šarap!
cukrų, duoną ir pieną.
susiorganizavę nei ekonomi- taip pradeda kenkti visam
— Antrą vertus, socialis didelė išaugo.
mas išnaikina. Ir kiekvie
Darbai eina gerai; taip
karė.
niame nei politiškame savo kraštui — visuomenei ir pa "gerų” laikų Amerikoj da
— Aš ir nesakau, tėve,
tai tuo klausimu visai neuž
nas
doras
žmogus
privalo
Socializmas panaikinęs
čiai valstybei, kad pastaruo
siima. Kaip atsirado ant kad tu čia kaltas. Aš tik privatinės nuosavybė teisę, kuokarščiausiai pageidauti, kovos lauke. Kaipo visuo ju laiku ir pati buržuazija nebuvo, o betgi pragyvent
į^aii baisuii bS kad tokiam Progresui, ku- menės didžiuma ir kaipo nežemės žmogus ir abelnai vi sakau, kad tavo nosis galėjo
negalima. Kas gi bus, ka
ris veda prie tokių baisių organizuotas kūnas darbo pradeda nerimauti,
sa gyvybė, tai Mausimas, atkreipti j tave kalbėtojai
da no karrei darbai sustos?
~
‘
—
Dėka
Europos ‘karei tų
kurį studijuoja visai kitas atldą’n
Negana, kad maistas nev ! r>
nūs žmonių eiti j karės orą- ponijos nelaimių, kaip šių žmonių klesa negali spręsti
mokslas, katras su socializ
— Gana, vaike! Daugiau
nasrus d j b k |i^. dienų karės, padėjus ant vi- apie tą pelną, kokį visuome- minėtų pasekmių skaudumo iDerkamas. tuoiaus reikės ir
nei neša šalies pramonija.
apie mano nosį tu nekalbėk. »0 asn,
sados galų!
Amerikos visuomenė ikišiol basiems vaikščiot, arba me
mu neturi nieko bendra.
— Ką tu man kalbi, vaike. Geneb Pasaky
Idant visuomenė galėtų da taip labai nejautė: kapi- dinėm klumpėm avėt.
man, kas
vicnti.
__ ««_
Soeialistiškm tvarkoj
tvarkei mą
maSocialistiškoj

Vienas socialistas mane tie išmislijo tą durną pasaką, ; Visokie dykaduoniai—pa- stytojas galvos apie tai, kaip spręsti apie savo gyvenimo, talas jieškantis pelno puolėKapitalistų laikraščiai,
kad žmogus paeina iš mon- razitai, darbo žmonių triū pagerinus mašinas, paleng reikalus, reikalinga, kad tos‘si prie gaminimo karei me- kurie nuolatos triubija anie
siog pavadino beždžione!
so vaisiais gyvenantieji te— Na, na! Kaip gi tas
visuomenės gerovę daboti degų ir patiekė darbo darbi- "prosnerity” — gerbūvį, jau
- Čia, tėve, labai platus Šiau.? bii°si ję-alizmo, nes vinančias žmonėms darbą,
atsitiko? Tur-but tu pasiel
kaip išradus mašinas sun pastatyta šalies administra-. ninkams. Bet karei links pataria pradėt daryti medi
jis
jiems
neleis
pasisavinti
ir gilus klausimas. Todėl
gei taip, kaip beždžionė.
kiems darbams atlikti, kad cija atstovautų visus visuo-' tant prie galo, amunicijos nes klumpes.
šiandien aš nei nepradėsiu kitų žmonių darbo vaisius. nuo jų painiodavus žmones. menės luomus. Visų visuo užsakymams
baigianties,
— Nausa!
Tai ve, ką reiškia kapita
Tokie
žmonės,
jeigu jiems
to
aiškint
Pakalbėsime
abaigiasi
ir
darbas
amunici listiška tvarka.
— Tai už ką gi?
Tuomet išradėjo darbas liks menės klesų interesus atsto
Kuodaunemalonus
yra
skurdas
jų
— Aš nuėjau su savo ku pie tai kitą syk.
jos fabrikose. Tas fabrikas giau darbo, kuo daugiau ša
vauti
gali
tik
iš
visų
tų
kle

visuomenei
ir
visai
žmonijai
— Olrait, vaike, tegul bu- pačių reikalais verčiami tu palaima Už kiekvieną tokį sų išrinkti atstovai, o ne ad keisti atgal į gyvenimui rei
rnu į prakalbas. Kalbėjo so
lis turi biznio, tuo sunkiau
cialistas. Mudu atsisėdova na ant kito karto, ba šian rės jieškot sau patinkamo darbą visuomenė išradėjui vokatų (lojerių) sąjunga, kalingų daiktų dirbtuves., darbininkui gyventu Kapi
darbo, kurio vaisiais galėtų
kampe ir klausėm, ką jis ten dien ir aš bizi.
reikalinga lėšų. Kol tatai
naudoties ir užtikrinti sau atlygins daug geriau, negu kaip dabar pas mumis yra. bus padaryta už pragyveni talistai kraunasi milionus,
porija. O jis, bestija, sako
Pakol visuomenės didžiu
šiandien kapitalistas atlygi
o darbininkams — medinės
žmonišką būvį.
mui pagamintus daiktus ka- klumpės.
galįs faktais prirodyt, kad KOVA SU ŽIURKĖMIS.
ma
da
nėra
tiek
pribrendus,
na:
paliuosuos
jį
nuo
įsako

Kaip matom čia yra prie
Turtingi žmonės, kurie
žmogus paeinąs iš monkės.
mo darbo ir aprūpins jo vi kad išsivysčiusij industriji- įpitalistas gali imti tokias
Šiomis dienomis Bostone
varta,
tik
ją
daro
kiekvie

turi
daug
pinigų
ir
laiko,
Ir tuos žodžius sakydamas
_ suvisuo______ I kainas, kad apmokėjus sau
nį
monopoli
galėtų
są
gyvenimą.
O
jis
turėda

renkamosios
visas amunicijos fabrikų buvo čevervkų išdirbvstės
parodė pirštu tiesiog į tą bet neturi jokio užsiėmimo, nam gyvam sutvėrimui pa mas aprūpintą savo šeimy menint, tai L
__1_____
ti
gamta
gyvybės
palaikymo
įkūrimo lėšas ir kad apmo atstovų konferencija, iš kukampą, kur aš su kurnu sė prasimano keisčių-keisčiauvaldžios
pareiga
yra
daboti,
nos
gyvenimą
ir
liuosą
laiką
reikalais.
botago
nepa--------Šito
- -------o------------tą dykalaikį, kokį tos irios paaiškėio, kad ateinandėjau. Ir kad tu žinotum, sių dalykų. Taip ve Bosto--------idant esantis atskirų asme kėjus
kiek
gi
naudos
savo
galvoji

fabrikol tūri praleisti karei H Pav^rj ceverykai tikrai
kaip jis tada mane įžeidė, no turtingos ”leidės” turi gamina socializmas, jis tik mais da ga]ės atnešti visuo nų rankose monopolis apjo
pasibaigus. Darbininkų ai- f.eks
jeigu nejvvks kodraugiją
su atima nenaudėliams teisę
tai nuo to laiko aš jau geros sutverusios
jo šakos neapiplėšinėtų vi gos neužtenka, kad mokėjus kla norJ P?™“"? od" ™>menei
ir
žmonijai,
skatina

širdies ant socialistų ir ne žiurkėmis kovoti. Šita drau- i savin ties darbo žmonių nuo- mas prie galvojimo žingei- suomenę pramonės šėrininSž pragvvenimą statomas k?'e- KnnauĮancios valstyturiu. Atsikėlęs tada ir pa gija rengia dideliuose hote-1 savybę, kitais žodžiais sa davimais ir noro atsižymė kų naudai.
kainas. Buržuazija, tarpi^eb,a. k^vieną svarų
sakiau: ”Tai tu pats mon- liuose puotas, tos leidės te-ikapt> nedaleidžia vagystės ti? Šiandien daugelis eina
Kiek kapitalo organizaci ninkaudama tarpe kapitalo
nepaisydamos jokios
nai
ūžia,
rodo
vyrams
gra,
arba
išnaudojimo,
patiekia
kė, o ne aš!” Ir nusispioe
.
.
•
>
•
v
•
•
i
Ta tos progos nacibaision
žmonių
skerdynėn,
jos
ir
koncentracijos
išsiplėI
kainos.
Iš
pasi
ir suvartotojų, atsiduria ir
vęs išėjau. Publika tik su žiai išvystytas savo kruti-1 Pr?g3 kiekvienam^ visuome kad tik atsižymėjus ir likti
tojimas
pralenkė
kitas
šalis
gi negeriausiame padėjime. naudodami odų trestai kelia
žiūrėjo į mane ir pasileido nes, nuogas rankas iki pa- nei naudingą darbą dirban "garbingu.” Ateities žmo
tuo
žvilgsniu,
tiek
Amerikos
čiam
žmogui
pasigaminti
juokais. Tokios sarmatos, žastų, na, ir sako prakalbas
: Suvartotojų skaičius delei didžiausias kainas. Pabran
gus
tokios
nusies
„garbin

darbo
žmonės
atsilikę
nuo
didžiumos ne-; go netik odos, bet apvvaros,
vaike, kaip gyvas da nebu apie kovą su žiurkėmis. nuosavu triusu gerovę ir gumus” skaitvs didžiausiu kitų šalių darbininkų. Kiek visuomenės
tarto'smarkiai'mažėi^Ve^'™310"^ ir Atokia medeg.
Pasirodo, kad jos žino net laimę.
vau turėjęs.
pažeminimu,
jis
jieškos
sau
yra
amatų,
tiek
Amerikos
Socialistiškoji visuomenės
teivis (biznierius) vienintė- čeverykams. Ir kas diena
— Tu pats save ant juoko kiek tų žiurkių Bostone yra
garbingumo
tais
darbais,
už
darbininkų
ekonominės
ko

liu gelbėjimosi budu skaito ^ran?sta Tls daugiau.
ir išstatei, tėve. Aš galia Taip ve Mrs. Leatherbee gyvenimo tvarka padalinus kuriuos jam žmonija dėkavos
pamatais
stovinčių
są

tave užtikrint, kad tas kal kalbėdama anądien tokioj ant visų sveikų žmonių visą vos, bet ne keiks.
kelti kainas jo paduodamų
Pennsylvanijos girininkyjungų. Tų (ir tai toli gra
bėtojas rodė pirštu visai ne puotoj pasokė, jog "Bosto visuomenės gerovei reika i
prekių
ir
tuomi
pačiu
tų
sugtėg
departamentas pernai
(Toliaus bus.)
žu ne visų) sąjungų federa
į tave. Jis veikiausia rodė nas užlaiko išviso 750,000 lingą darbą, paliuosuoja nuo ■
pasodino keliolika tukstancija stovi ne klesų kovos pa- vartotojų skaitlių da labiau
••
pirštu į publiką,, norėdamas žiurkių, kas miestui apsiei darbo jaunuolius ir moteris
Kas ginčydamasis garsiai matais, bet vaduojasi kapi- mažina. Ir nors buržuazija čių laukinių vynmedžių^ Su
tuomi atkreipti jos domų į na kas metai po $1,500,000.” motinas, nes Ikūdikiai praleisdami savo jaunystę mo- šaukia, tas tiki, kad jo ar- talo su darbu taikymo pnn- šaukia, jausdama dieglį šo-jmet jis sodina juodasiag vy
_savo
_______
Įdomu
butų
žinoti,
kalbą.
O tu,
tėve,
da- kaip ji
kykloj palieka naudingais gumentai neišlaikys.
tipais. Tokios organizati- ne, bet neranda išėjimui ke- šnias.
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i BROOKLYN, N. Y.
l Lietuvių Apšvietos Draugijos mėne PARSIDUODA PUIKUS
BLOKAS MONTELLOJ.
sinis susirinkimas atsibus 20 d. gruo
T
A
___ ♦ i*
džio (December) Tautiškame Name,
6 familijų su visais mtaisymala.
luOS Angeles miesto nese*
101 Grand st, prasidedant 7:30 va Namas
atneša rančos $70.00 i mėnesį.
kare.
nai mirė kovotoja už moterų
kit rane6tiStovi ant gatvių kampo prie pat ka
Visi
nariai
kviečiami
atsilankyti
ir
KUN. MOCKAUS BYLA teises Inez Millholand. Ji
ro. Apačioj storas; dabar yra pullji karės pabėgęs
pabėgęs ’ Rusijon,
_ . jiesko 'savo 124 ElnJ1Ug“pas E- DL^wS^ce, Mass. naujų draugų atsivesti.
ruimis su 3 stalais ir įtaisymais.
i
giminių
ir
draugų
Amerikoj.
Pra

SUJUDINO VISĄ
buvo tik 30 metų amžiaus, šo jų rašyti jam sekančiu antrašu:
A. Kubilus, sekr.
i
Gruodžio 3 d. Bostono ai
Parsiduoda sykiu su namu. Parduo
Pajieškau Ignoto Gaučo, Kauno g,
AMERIKĄ.
siu pulruim! no stalus vienus, jei kaa
bet nuolotinės prakalbos ir Gorod Riazan, Staryj Bazar,
riai ir jų tautinės neprigulPETRAS VA1TKUNAS,
Šiaulių pav. Triškių par, gyvena
nori. Parsiduoda labai pigiai. Kreip
dom Babkina,
Chicagoj. Jis pats arba kas jį žino
Studentas
kitės pas
(43)
Pereitoj sąvaitėj Water- trankymasis sunaikino jos Obščežitje Litovskago Komitetą,
mybės šalininkai turėjo diteiksis atsiliepti šiuo adresu:
sveikatą.
Ji
buvo
turtinga
PETRAS
ČESNULEVIČIUS,
Bežencų Josifu Banionisu.
iilį viešą susirinkimą, kuris buryje prasidėjo jau trečia
Vilimas Kušleika,
Russia.
14 Arthur st.,
Montello, Maaa
išnešė rezoliucijas prieš An kun. Mockaus byla. Kaip moteris, bet būdama karšta
2SDave avė,
Hyde Park, Mass.
gliją už gabenimą airių dar skaitytojams žinoma, jisai sufragistė ji dalyvavo mer Apolinaras Šaltenis besirandantis
savo bro ; Pajieškau A. Stankaus dėl labai '
bininkų iš Airijos Anglijon, buvo areštuotas tenai kuni ginų siuvėjų streike New vokiečių nelaisvėj pajiesko
Vilniaus rub . svarbaus reikalo. Jeigu pats skaito
lio
Rapolo
Šaltenio,
kur tokie deportuoti darbi- gams reikalaujant ir kalti Yorke ir buvo tenai areštuo Trakų pav, Jėzno vaisė,vuKašoniųK so, „Keleivj,, rnalonėg tU0j atsišaukti, ar
IR UŽDIRBK ALGŠTAS ALGAS.
teiksis pranešti.
ninkai priversti yra dirbti namas už ”piktžodžiavinią” ta. Londone ji buvo areš dos. Meldžia jam rašyti žemiau pa kas jį žino
P.
Sunkus,
(49)
Mes
išmokiname minėtų amatą nuo
antrašu, arba per F. J. Bago------ v
x * ..x
102 Grand st,
Brooklyn, N. Y. i
amuniciją
negaunant
už prieš Dievą. Mat Connecti- tuota už prakalbas sufragis duotu
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiš
čių Bostone. Jo antrašas:
■
.......................
■ ■
■■ ■ i
kai arba rašykite.
(1-7)
Deutzchlanu,
eut valstijoj yra da užsilikęs čių susirinkime ant gatvės.
darbą jokios mokesties.
Pajieškau
draugo
Povilo
Dauderio,
Kriegsgefangenen ‘lager
GOODYEAR
SHOE
SCIIOOL,
Su
jos
mirčia
moterįs
neten

“
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.
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Kalbėtojas Mattews Cum- nuo 1643 metų įstatymas,
" pav, Ska
“ i- I
Schnaidemuehl, Baudi. 16, kamp 3, Kauno ^b............
i» Vilkmergės
146 Court st,
Brocklon, Masei
Apolinarij Shaltėnis, No. 13812. piškio parap., Juremiškių viensėdijos.
mings išparodė, kad pašau- katras draudžia pajuokti ka vienos žymiausių karei
Jo
paties
atsišaukti
ar
kas
jj
žino
lis
nieko nežino apie
-----------------. "tą_ pasii- Dievą ir "šventraštį.” Tuo vių už savo teises.
Pajieškau Antano Greičiaus, Kau meldžiu pranešti.
V. Tumanis,
bjaurėtiną mažų tautų liuo- įstatymu
pasiremiant ir
no gub., Raseinių pav., Jurbarko val
3 Hillside st.,
Worcster, Mass.
ATSIŠAUKIMAS
I
MA1sčiaus,
Smukučių
kaimo,
gyveno
suotojos Anglijos brutalia- persekioja Mockų,
Kam mokėt brangias randas namų
Troy,
N.
Y.
Meldžiu
jo
paties
atsi

NIERIUS.
kurną link airių. Jis sako, | Pirmu syk, kaip tik poliAkvilina Vargonaitė įieško savo
davizunkams, kada už tuos pinigu
šaukti ar kas žino praneštu
Į gali nusipirkt savo namų. PER PAdėdės Amerikoje Pranciškaus VargoAntanas Mikulaitis,
kad jeigu Amerika vardan cija patraukė jį teisman, jo
Būdamas mainieriu, o ka
! SRI TINIUS DU METU MES PAB»
_ no, iš Kauno gub, Šiaulių parap,
15 Old Athol Road,
Orange, Mass.
žmoniškumo
protestuoja byla buvo negrinėjama po- syklos, kuriose dirbau užsi
— Sutkunų kaimo. Jis pirmiau gyveno
■ DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS*
Eido, K.u„o I
prieš deportavimą belgų
iš licijos teisme. Suvesti ku darė, pasilikau be darbo, toprie®
oe _
'apie už pušų milijono dolerių vertėj
fmsginiū PAV**
‘
j u”
~
|ir jie visi užganėdinti
Belgijos Vokietijon, kur nigų liudininkai, kurie Moc- dėl kreipiuosi į mainierius,
Dabar mes turime daugybų gerų
__________ ___
_____ w Gor.^trogr^d,
_
_
. v.- I
kaus
prakalbose
visai
nebuprašydamas
jų
pranešti
]
darbininkams belgams duo
namų ir tolų ant lengvų išmokėjimu
siljevski Ostrov, Železnovodskaja vL (
Jis dabar keliauja po įvairias lie- Tik biskį įmokėk ir turi savo namų)
damas darbas ir mokama už vo, liudijo, buk Mockus Die- man, kur galėčiau gaut ka- P«»ešti.Juozapas Jokubauskas,
Mes parūpinant taipgi pirmų v
darbą lygi kaip ir kitiems vą pavadinęs "rupuže.” Po- syklose darbą. Už praneši- 414 wit°rt?,
New York, N. Y.
iVj” ir kitus laikraščius ir priiminė antrų paskolų, duodame statyaaama
K. Galinanskaa,
ja visokius užsakymus. Todėl kur jis (coBstruction) paskolų ant lengvų ibdarbininkams alga, tai prieš licijos teismas nuteisė jį mą atlyginsiu. Meldžiu man Pajieškau pusseserių Onos tr Aa- 17 Lexington
Waltham, Mara. atsilankys, galite jam pasitikėt kaipo lygų
st,
ir žemo nuošimčio.
Anglijos "nekrikščionišką” 10 dienų į "pataisos namus.” rašyti žemiau paduotu ant- taninos, taipgi pusbrolių Juozo Ste- 1
i teisingam žmogui ir visokius užsa
BOSTON, MASB,
Mockus apeliavo į augs- rašų ir kaip galima grei- poaaUčiųTk^tu
Musų n.įtarimas dykai. Kalbama
ponavimų, kartu ir kitų savo _
giminių | Pajieškau brolio Liudviko Lapins- kymus jam pavesti.
elgimąsi su beginkliais ai. ...
. .-------- x—x._3 Maine
lietuviškai.
1S Suvalkų
ouvuzų gub,
guu, Naumiesčio
nsuuueauu pav,
pav., ko,
zu, girdėjau
giracjaa
_ tesnįjį teismą.
Byla buvo čiau, nes be darbo sunku “
,b.k yra_uzmuetas
"Kel ” Administracija.
riais, kuriuos jinai tiesiog
..." Todėl jeigu kaa
. Lauckaimio kaimo. Meldžiu atsišauk- valstijoj giriose.
JOHN A. SMITH & CO.
žins
žudo minėtu budu, Amerika nagrinėjama antru syk, bet yra šiandien gyventi.
Iti šiuo antrašu:
'
ĮI “
-* apie” jį, teiksis pranešti, arba,
PARDAVIMAI.
(Real Estete Ezchange)
-jei gyvas, kad pats atsišauktų. (49)
į
M. Laurinaičiukė-Subrickienė,
privalo protestuoti Protes- prisaikintujų suolas nesusiWalteris Girkant,
i *19 Clara avė,
Sheboygan, Wis.
18
TREMONT
ST.. Room 323.
V. Lapinskas,
i
PARSIDUODA puikiausia lietuviš
Į---------------------------------------------------- 90 Porter avė.,
to rezoliucijos pasiųstos taikė dėl nuosprendžio. Fa- 1700 So. Halsted str.,
Montello, Mass.
BOSTON, MASS.
ka KARČEMA Brooklyne, puiki bi>Pajieškau pusseserės Agotos ŽaboJungtinių Valstijų kongre- natikai ”džiurės” sakė, kad
Chicago, III.
niava vieta, gerai įdirbtas biznis,
1 lūkės, Kauno gub, Panevėžio pav, j Pajieškau brolio Vincento Norkaus, svarbi priežastis dėl pardavimo. In
sui ir prezidentui Wilsonui. Mockus kaltas, o pažanges—.
.. . .
..
v Joniškėlio parap, Katkunų sodžiaus, gyveno Moline, III, kūmos Onos Dau- formacijas
gaut "Laisvėje,” 183
PanaiKinimU sanunu ua Turiu svarbų reikalų ir meldžiu kas gjrdikėz, Juozo ir Vinco Keseriauskų, Roebling st.,galit
Mes abejojame, kad Wil- nieji jų sakė, kad ne.^
Brooklyn, N. Y.
(50)
Ašsakau
žino
pranešti.
Jono Dobulevičio ir Miko Grigo. Vi
Byla likos atidėta kitam nepasinaikina girtuokliavi
sonas dėl airių protestuotų,
Mikolas Kupris,
si gauriškieėiai. Meldžiu atsikaušti.
nebūkite
PARSIDUODA Moteriškų ir Vy
303 Antelope st,
St. Louis, Mo.
iš Amerikos sykiui. Buvo surinktas ki mai.
nes juk airiai L
Jurgis Norkus,
(49) riškų rūbų Kriaučiška šapa. Pardapanašus
519 17th avė.,
—----- vimo priežastis ta, kad savininkas
neperka ginklų ir amunici- tas prisaikintojų suolas (ju-:
Pajieškau draugų Karaliaus ir Joj šitą!
E. Cedar Rapids, Iowa. užsideda didesnį biznį kitame mieste.
ry) ir pereitoj sąvaitėj Mo
jo«.
no Lukoševičių, Kauno gub. Vilk- i -------- ---------------------------- —---- — Kreipkitės laišku ar ypatiškai šiue
mergės pav, Taujienų vaisė. Obelių ‘ Jajieškau pusbrolio Juoz. Azarncke adresu:
ckaus reikalas vėl pastaty
(50)
kaimo. Meldžiu jų pačių atisšaukti Kauno gub, Vilkmergės pav, Anykš
LIET.
ŠELPIMO
FONDUI.
J.
J.
Žemaitis,
WATERBURIEČIAI Už t ta prieš teisiną.
ar kas žino pranešti.
čių parap, čekanių kaimo. Taipgi 912 Bank st,
Waterbury, Conn.
>
Motiejus Lukosevičia,
Mikolo Karoso Kuprių kaimo, mel
VIENYBĘ.
So. Boston, Mass.
Niekas turbut pirma ne
I
1016 Brandywine st,
(49)
džiu atsišaukti.
PARSIDUODA Šaliunas, biznis
Waterburio Lietuvių Die j sitikėjo, kad iš lietuviškų
Philadelphia, Pa.
šiomis dienomis pas J. Bedalį po
Juozapas Mikėną,
gerai išdirbta ir labai geroj vietoj.
No.
30
Broadwav
buvo
krikštynos.
nos komitetas, susidedantis prakalbų butų išėjusi tokia B. Stasys sumanė parinkti aukų nu Pajieškau savu dėdės Izidorio La Pontlind Hotel, Star room,
Randa pigi. Pardavimo priežastis— TAIKINAI.
Grand
Rapids,
Michigan.
persikėlimas
į kitur. Ypatiškai ar
MOTERIS 11
išn visų• • Waterburio
Lietuvių
nuo karės. EI z. Vait pienes, Kauno gub., NovoaleksandV
JI__ • _ didelė
• « sensacija,
« V 9 . Visa A- kentėjusiems
laišku kreipkitės pas
(51)
MBRGINOS!
rovsko
pav.,
Dusetų
parap.,
Bilašių
kienė
su
P.
Maršanu
nerijo
su
kepu

draugijų su 107 atstovais, merika dabar užinteresuoPajieškau brolio Leono Termino ir
GEO. M. KANTANAVITZ
kaimo. Apie 20 metų Amerikoj; gy
Išbandykite musų
rėmis ir surinko $11.60.
laikytame savo susirinkime ta, kuomi pasibaigs Moc- Aukavo šios ypatos: Juoz. Che- vena, rodos, apie Chicagų. Kas jį sesers Kazimiero6 Terminaitos, Kau 300 W. Mason st., Springfield, HL toaletines preparaci
gub, Šiaulių pav, Kuršėnų vai,
jas. Geriausi daiktai,
228 d. lapkričio š. m. po No. akus byla.
Rašo apie ją zauskas $1.25; J. Gedraitia $1.10; žino ar jis pats meldžiu atsišaukti. no
PARSIDUODA Namas fr temt dal panaikinimo sau-1
J. Badalis, P- Narbutas ir Butkevi (Aš paeinu U Juditos Lapienaitės.) Pakiepšcino kaimo, pirma kebų me
tų
gyveno
Duųuesne,
Pa.
(49) Geras 15 ruimų namas ir žemės lo
883^4 Bank gatvės vienbal- kuoplačiausia netik vieti čius — po $1.00; Pet. Delionis 80c.;
lerudiių spuogų ir'
J. Gawle,
(49)
Termyn,
tas 125x25 pėdas didumo geriausia visokių plėmų ant
šiai išnešė sekančią rezoliu niai Waterburio laikraščiai, Kaz. Lenktis ir žmona, P. Šimas ir 26 E. 21st str,
Bayonne, N. J. BOX 112,Vincas Sydney
Minės,
me padėjime, parsiduoda už 38 šim veido. Geriausi iš-1
žmona, Ad. Pavidis ir P. Ma-šonas
N. 8, Canada. tus dolerių, įmokant 500 doL, o liku dirbiniai dėl padaili
ciją:
bet rašo visos šalies spauda. —
po 50c.; Vytautas Lenktis, J.
Pajieškau pusseserės Onos Jonaisius išmokant raudos mokesčiu. Pa- nimo išveizdos ir skaistumo veido.
Mes, Waterburio Lietu-: Bostono dienraščiai įdėjo Punis. Jur. Gedraitis, J. Zaprrtas, tukės, Kauno gub, ir pavieto, ViliuoPajieškau Kazimiero ir Petrą Bo- sunaudokite proga ir kreipkitės tuo.
Naudingi pamokinimai kaip užlai
Tames
Punis,
Andr.
Simanavidiua,
nos
valsčiaus,
Rusšuonių
kaimo.
Gir

viai, matydami vienybės pa Mockaus net paveikslą ir Ver. S'manavičiutė, Ban. Stašys. J. dėjau gyvena Baltimore, Md. Jos netų, Kauno gub, Raseinių aav, »i- jans
(gj)
kyti švarių, dailių iėveizdų dykai.
lalės parap, Kutimų sodos. Jų pačių
g
Atsišaukite pas
sekmes ”Dietuvių Dienoje,” j stato jį
“ pirmoj
_‘
‘ vietojj po Sarapinas ir J. Alisavičius po 25c. pačios ar kas apie jų žino meldžiu atsisaukt,
ar
kas
žino
meldžiu
prane1
.
'
pranešti,
nes
turiu
svarbų
reikalų.
Antanina
Zapustieni
35c.
Viso
Isbo
Cambridge,
Mase.
TO1LET
LABORATORY.
Jti.
(50) i448
kurioj mes dirbome visi kai- £
-------- —
?-------garsaus
anglų’ laisvamanio
11 dolerių.
Monika Jonaitukė,
Cor. Warren st, k Lincoln Avė,
Feliksas
Nokevičia,
po lietuviai, iš vieno, atmetę oratoriaus Ingersolio.. KuUT1CA. N. T.
Akron, Ohio.
Pinigai nutarta atiduoti Lietuvos 1226 Andrus st,
BOX 125,
Miaden, W. Va.
REIKALAVIMAI.
šeln
’
mo
Fondui.
P.
š
:
mas.
srovinius įsitikinimus šelpi- nigai, kurie norėjo uždary- Pinigai priimti ir perduoti L.Š.F.
Pajieškau draugo Antano Rama
Pajieškau Jono Jezievičiaus, Pliemo darbe, turėdami visa tai ti Mockui bumą, padarė kasieriui K. Šidlauskui.
Red. nausko, Telšių parapijos, Pėžų kai
REIKALAUJU Darbo, kad batų
mo, Kauno gub., rodos, gyvena Chi piškių sodžiaus, Leliūnų parap, Kau ■uolatinis per ištisą metą, išskyrus
omenyje ir svarstydami to jam tokios garbės, kokios
no
gub.
Meldžiu
atsišaukti.
cagoj. Jo paties atsišaukti, ar kas
NASHUA, N. H.
Anthony Purvienas,
(50) sekmadienius. Esu pastovus darbi
limesnį veikimo planą gel jisai niekad nebūtų susilau Lapkričio 1 <L čia surinkta 235 do- jj žino meldžiu pranešti.
Turite kokį nors išradimų ar gal
1007
Melon
st,
Philadelphia,
Pa. ninkas ir kam reikalingas meldžiu abejojate apie jį, prisiųskite mums
K.
Kibartas,
doleriai ir 53c. Nuo parengto 28 d.
bėjimui tėvynės ir nukentė kęs, jeigu jie butų tylėję.
kreiptis prie manęs šiuo adresu:
dėl užpstentavimo. Dovanai duoda
baliaus pelne buvo $120.00. 424 N. lOth st, Philadelphia, Pa.
jusių nuo karės musų brolių
J. B.
Mockau bsyla virto tokia lapkričio
.................... — . —
Pajieškau švogerio Aleksandro Mime rodą ir nurodymus apie užpaNuo seniau baliaus pelno b’iv« -2J.00.
Carbondale, Pa.
I Pajieškau pusbroiio Frano Cenuna- • ckevičiaus, Vilniaus gub.
Seniau B0X 264,
tentavimą. Dovanai gaus kiekvie
$*^5 *8
ir seserų Lietuvoj,
didele sensacija daugiausia Sudėjus -krūvon pasidaro
w RaudsoaJI ričiaus, taipgi pusseserės Antosės gyveno Mahanoy City, Pa. Meldžiu
nas knygutę kų išrasti, kaip užpa
Pinigai pasiųsta
Nutarėm reikalauti, kad dėl to, kad joje prieš teismą Kryžių.
PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS- SIU tentuoti ir kokie išradimai pagei
S. Zavadakas. Cekunavičiutės, jų pačių atsišaukti, tuojaus atsišaukti.
(49)
VĖJO. Darbas ant visados užtikrin daujama Pinigus už užpatentavibei
juos žinančiųjų,
*■“ apie
—
- ---- x:~z meldžiu p ra-,
Andrius Tvaraga,
kuogreičiausia butų sušauk rišamas klausimas, ar pasa
nešti.
138 Humpry st, New Haven, Conn.. tas ir mokestis gera. Meldžiu greit mą iš kalno neimame. tik. prisiųski
NEWARK,
N.
J.
tas
susivažiavimas visų ka apie Adomą ir Jievą yra Lapkričio 13 d. vestuvėse Vlado j, state^t?1** ^Fort’piain N Y
atsišaukti, f
Platesnių
'
žinių kreipki- te mažų dalį rankpinigių, o likusius
tės
ypatiškai
šiuo
adresu:
(5*) užmokėsite, kaip gausite popieras,
esančių iki šiolei fondų bei teisinga, ar ne? Ar Jona- i Urbono su panele A. Kvetkauskiute
Pajieškau draugo Jono Grigo, prieš
S.
. T*____
J.
PEMPĖ,
a be Inai sakant kaip busite užganė
du metu gyveno VVisconsin valstijoje.
sriovių ir padarytas vienas šas prarytas
žuvies• W galėjo'susirinkusieji
svečiai suaukavo
nuo
»
t.
Pajieškau brolio Konstanto Yva- Jo paties atsišaukti, ar kas jį žino, 21 Glenwood ave4
dinti. Dovanai padedame parduoti
•
V—
V.
—“ 1
A. 9 —
—_______
nukentėjusiems $6.25.
Binghamton, N. Y. užpatentuotus išradimus. Užtikri
nausko, Vilniaus gub, Trakų pav, meldžiu pranešti.
fondas. "Tik vienybėje ga do septynių dienų išeiti iš karės
(49)
Aukavo: O. Juknevičienė, K. Ka- Stakliškių parap, Lepelionių kaimo.
name gerumų $10,000.
Karolius Sasnauskas,
jos gyvas, ar ne? Ar Die valiunaitis, J. Miškaitis ir A. Vaišno- Jo
lybė!”
Rašykite lietuviškai j bile kurį
paties atsišaukti ar kas žino mel BOX 85, Nippon st, Seattie, Wash.
DYKAI GERA PROGA,
rius — po $1.00; V. Urba, VI. Urba džiu pranešti.
musų ofisų.
(48)
Suvienydami fondus, su vas yra, ar ne? žodžiu sa ir
A. Kamarauskiutė po 50c. K. Juk
"KARDO" skaitytojams, kuria pri
Juozas
Yvanauekas,
j
Pajieškau
brolio
Petro
šakneviAM
ERIC
AN-EUROPEAN
artinsime ir visas srioves kant, čia rišamas klausimas, nevičius ir O. Janušaičiutė pe 25e.; A. 42 Bigelow st,
Worcester, Mass. čiaus, Kauno gub, Panevėžio pav. sius 1 dolerį už "Kardų”, gaus dykai
PATENT OFFICE.
(k.)
15c. O. Gražinte 10c.
vieną
iš sekančių gražių paveikslų:
prie bendro darbo.
*»r bibliia, kurią amerikonai Vaišnorienė
Linkuvos parap., Masčionių kaimo. Y
1'
Viso $6.25. Pasiųsta L. Š. Foa')
”The Piramid of Capitalism,” 2) 309 Broadway, 403 Barrister Bldg.
Pajieškau
giminių
ir
pažįstamų,
_
Jo
paties
atsišaukti
ar
kas
žino
melį)
Lai pranyksta iš musų laiko švenčiausiu daiktu, dan $6.00.
A. Kamaras. taipgi brolio Stepono Aukštikalnio, džiu pranešti.
"The Free of Evil,” 3) Prohibition New York City. Washington. D.C.
Pinigu $6.00 priimta ir perduota L. 1915 m. pabaigusio Petrograde inžitarpo nesutikimai, nes to yra ištiesų šventas raštas,
Jurgis Šaknevičius,
(4*) Dopa,” 4) "The Laat Strike.” Visų
š. F. kasininkui K. Šidlauskui.
tų paveikslų didumas — 16x20. Vie
ni e rystės institutų. Busiu labai dėWashington Park, III.
reikalauja musų tėvai, bro ar tik kvailos pasakos?
J. G. Gegužis. kingas atsišauk siesm ir pranešusiems
no paveikslo kaina 25c. Visų ketu
rių po vienų imant parduodama uš
liai ir seserįs išblaškyti po
Todėl nestebėtina, kad
man apie jį žinių.
ARSI V ĖDIMAI.
75c. Norėdami gaut paveikslų, ra
AUKOS VEDIMUI KUN. MOC
Jonas Aukštikalnis,
plačiąją Rusiją ir Vokietiją, amerikiečiai šita byla praKAUS BYLAL
Pajieškau
apsivedimui lietuvaitės šykit įdėdami už 5e. štampų, o gau
245 E. Congress st, Detroit, Mich.
kur jie kenčia didžiausį var- dėio taip interesuotis. Ir BINGHAMTON, N. Y.
merginos nuo 20 iki 30 metų am site atvirutes ir išsirinksite sau. Kas
žiaus, mylinčios dorą gyvenimų. Aš nori imt pardavinėjimui, pažymėsit
Pajieškau
pusbrolių
Frano
Majaugą.
>
: Mockaus
vardas
dabar
Lapkričio 15 d. L.D.L.D. 20 kuopos skio. Kauno gub.. Šiaulių pav, Akme esu 26 metų, blaivas ir nerūkantis, kokių išsirinkot.
(50)
prakalbose, kur kalbėjo kun. Moc nės parap. Reidų kaimo. Jo paties geistina, kad mergina butų iš Ra
Reikalauja to iš musų ir skamba po visą Ameriką.
D. BOGUŽAS,
kus, surinkta aukų jo bylos vedimui
Meldžiu su pirmu 2152 Lafayette W. Avė.,
atsišaukti ar kas žino meldžiu pra seinių pavieto.
musų tėvynė Lietuva!
$38.24. Aukavo šios ypatos:
laišku prisiųst savo paveikslų.
Detroit, Mich.
nešti.
J. Shukis, M. Jančiulis, P. MacbuTad į darbą vienybėj.
SKUNDŽIA PAVIETĄ,
J. M. Butkus,
Aleksandras
Urbonas,
kas, R. Kurapka, V. Čekanauskas, K. 351 Magnus avė, Wiaaipeg, Canada. 1621 17tk avė,
Rockford, I1L JUS GALIT IŠGYDYT
Vardan Waterburio Lie KAD STIRNA SUDAU
Klioris, I. Vėžis, P. Keršis, S. Jakševičius,
J.
Plaškis,
G.
Kokalas,
L.
ŽĖ AUTOMOBILIŲ.
tuvių 39-nių Draugijų, Lie
Pajieškau draugo Jeronimo ArstiPajieškau apsivedimui merginos, ŠALTI I VIENĄ
Tvarijonas, B. Kaminskas, A. Gailiu- kio, Kauno gub. ir pav, Pamavos
nuo
iki 30 metų, aš esu 33 metų.
tuvių Dienos Komitetas:
George Grundy apskundė nas, P. Adomaitis, ir J. Lepo po $1; rap, Pelutavos sodžiaus, gyveno, ro- Gali 25
atsišaukti ir našlė, kad tik netu DIENĄ. VARTOK —
Pirm. Juo. B. Šaliunas,
Į lilionis, S. J. Pempė, A. Charna, J. dos, New Haven, Conn. Meldžiu at- rėtų vaikų, mokėtų išvirt valgį ir an
gliškai rašyti. Aš esu biznisnus-konRaštin. A. Baniulis,
cnusetts valstijos, reikalau- Puskunigis, L. Šimoliunas, A. Braz si šaukti.
Stasys šil'nnas,
traktorius. Su pirmu laišku mel
Iždin. K. Kazemekas.
damas $114.50 atlyginimo
f Atsavicius, A. Kaminskas, BOX 48,
St Charlss, UL
džiu prisiųst savo paveikslų. Atsa
v
,
v*r i
• •
J- Vaicekauskas, K. Vaicekauskienė,
kiekvienai.
už automobilių, kurį jam su J. Charna, A. Jakševičus, P. Alekna Pajieškau pusbrolio Jono Dremei- kymų duosiu
DRG. KURKULIS JAU daužė to pavieto girioj stir vičius ir S. Jasilionis po 50c.; I. Re kos. Suvalkų gub.. Vilkaviš' io pav, Camp 7, Peter Petrila,Stack, Mich.
Seni »eimyn:šl.i vaistai-piliulkų
pais 40c.; A. Palilionis 35c.; J. Zver- Pajevoniu valsč, Dobrovolės kaimo. —----ormoj — saugi s, gerai, lengvai pri
REZIGNAVO.
Kas mane išgelbėjo nuo varginai
na. Grundy vežė subatos biis, P. Pagiegala, A. Pagiegala, J. Jo
atsišaukti ar kas žino mel
Pajieškau apsivedimui merginos, rnam<>. Nė ap-vaigimo, ne nusinn
ių
ligų’ Salutaras Bittens.
Al
"Kovos”
administrato vakare studentus iš "foot Razevčius, J. Sakalauskas, J. Pali džiupaties
pranešti.
arba našlės bevaikės, nuo 22 iki 30 nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal •er praeitus 1 metus buvau vos tik
L. Stromberg, J. Skrebio, J. A.
tį
j
24
valandas
—
t>ripą
į
3
diena.Kazimieras Dremeika,
rius drg. Kurkulis jau rezi Į bąli games.” Važiuojant lionis,
metų amžiaus, aš esu 30 metų. Su
vva. As kentėjau nuo nevinmmo
Kaminsky, J. Kirelis, P. Pošf,a. R.
Cleveland, Ohio. pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo t’imgus grąžiname je.gu neišgydo.
ilvn ir di<r»epsijos.
Mažai tegalėdAgnavo. Metus pabuvo ir jam per mišką visu greitu Laimaitis, J. Palili nienė, P. 'ISrari- 1530 E. 36th st,
• paveikslą. Atsakymą ir platesnes ži I Nusipirk tą gružų b.k-u .ą -u įaudo
vau valgyti ir suvalgytas maistas ra*
joniutė,
J.
Bučinskas,
A.
KvietkausPajieškau draugo Petro Januševi- nias suteiksiu per laišką.
daugiau nebegali.
(50) nu viršum ir pono Hili’s paveikslu— ri-dnn man daug nesmagumu — at
mu, staiga iššoko iš girios as, K. Depsas, J. Aleksandravičius, čiaus.
Kauno gub.. Panevėžio pav,
Kaina 25 centai.
(3) siliepdavo skilvyj skausmai, retimaA
B.
Stuoka,
Maždaug metai atgal drg. ožys ir įsibėgėjęs priešais J. Klekunas, A. Varanauskas, E. Ma- Pabiržės parap. Ruoniu dvaro,
BOX
152,
Fitchburg,
Mass.
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
Gauna mos bile aptiekuje.
Kurkulis dirbo "Keleivio” automobilių tvojo ragais į rozienė. J. Skrebis, Karmukas, J .Mi- niau gyveno Minneapolise. Meldžiu
vo po krutinę, šonuose ir strėnose
kolajunas, F. Dobrovolskis, J. Dišis,
jį žino pranešti.
XX
,
U- ...» Niekus aš negavau pagalbos dėl sava
redakcijoj. Santikiai musų mašinos priešakį. Raguotas B. Zmitriutė, S. Bučinskas, J. White, kas apie Chas.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Karnauskas,
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
---- VISOKIUS ---ne senesnės 23 metų,
buvo kuogeriausl Bet pa drąsuolis likos ant vietos J. Ivanauskas, V. Čerkesiutė, A. Mi- 2190% Russell st, Detroit, Mich. darbininkės,
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
laisvi)
pažiūrų,
mylinčios
blaivų
šei

SPAUDOS
DARBUS
E. Vėzienė, E. Vėžienė, J.
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
sitaikė prie "Kovos” admi užmuštas, bet automobilius kolajunas,
myniškų
gyvenimų.
Su
pirmu
laišku
Pempiutė, D. Stankevičiūtė, O. širiVAUGUV. s’ABAPUVPsjiešt-au draugų: Leono ir Petro
jau gerai jausties, gerai valgyt) iv
prisiųst paveikslų. Atsaky
BlZNlLklŲ 18 PAViLAIŲ
nistratoriaus vieta ir tūli taipgi likos sugadintas ir jo moliuniutė, K. Blinkevičius. S. Ko Saulių, Kauno gub, Šiaulių pav. Tri meldžiu
•
e«l>j'l
••
dirbti, pasidarė smagu viskas
P«f
M. Norbuntas, S. Bardzevičius, škių parap. Sukančių kaimo. Jų pa mų duosiu kiekvienai.
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
sąjungiečiai pradė jo jį kvie . pataisyt .a lėšavo apie $100. kalas,
8.
S.
V-vau,
P. Kastravickis ir B. Kvitkauskas čių atsišaukti ar žinančiųjų meldžiu
liu pažint ir palikau laiminga naudo
53 Mais st.,
Iakerman, Pa.
sti. Ką čia, girdi, rūdysi Užmuš-;’ stirną paėmė pa po 25c.; čižauskienė 15c.; P. Miko- pranešti.
dama Salataras Bitteria. Kama $1 08.
lajunas, J. Barvainis ir J. Grabaus
Franas Kasperavičia,
I
Galima gauti goresniuose Miliūnuose
prie privatiško laikšračio. vieto miško sargas.
Pajieškau apsivedimui mergiueu,
kas po 10c.; A. Stubidienė, M. tvirb- 7* Vine at,
Montello, Maaa.
ir apUekoee, o kur negalima gaut^
nue 20 iki 28 metų amžiaus. Geisti
lioaė. J. Žukas po 5c. Smulkių au
Važiuok prie "Kovos,” dirb
kreipkis pas:
(T)
$2.4». Viso $38.24.
Pajieškau brolio Stasio Lotvžoa, na, kad butų apsišvietuz, laisvų pa
APIPLĖŠĖ TRAUKINI. kųL.D.L.D.
visunomenei!
8ALUTARA8
CHEMICAL
INMT.
20 kp. aukų rinkimo ko firieS du metu gyveno E. St. Louis, žiūrą, mokanti aaglų kalbų ir turėtų
THE MAGIC SHOP.
želės nuo visokių kietumų
Ir drg. Kurkulis pasikėlė Chattanooga, Tenn.— Du misija:
11, Adolfo Radavičiau, gyveno be kiek pinigų. Aš esu 30 metų netur
I7W 8. Halsted *U Tol Canal M17.
Pirsas AasrikaJ lutirp
safUoa
tingas
studentaa,
baigiaatis
medici

P.
S.
Machukas,
ne
Cedar
Rapids.
Iowa,
taipgi
Jono
įį
SlrMarą. Dirba viavlną taką Saikias. M
važiuot Šiuos žodžius ra rtikhioli pfeikai užpuoli
P. J. BALTRtN kH. PrW
nos daktare mokslo skyrių. Su pir
St. Jasilionis,
■ert
ataką katalofą. yrlUaik štampų
CMoaa* IR
irtaajtnk A4-naak1taltfp«
šantis patarė nevažiuot, nes da
Čia ekspresini truk) ir pa-1
J. Klekunen.
aUišeu’ ti ar kaz juoe žino meldžiu mu laišku meldžiu priaiųat aave pa
veikslų.
Bitų
apgareiabna
turėtų parakai
TNK
M
AM
ilgai tenai sunku pabūt
griebę $34,900 pinigų pa
i
A. Kfadma,
F. ©.
Taip ir išėjo.
CMsmf^ RL Š
go.
J. G. Gegvžia. 1*8 Cardoai ava,
DetroH, Mich. 1832 W. Mrarau st,

5$ AMERIKOS

V |Z.L...
Ll.,.*.1*
N. X.
Mockus klysta?

MIRe

mtwa.v

Pajieškau Vinco Miliaucko, apie
2 metai atgal gyveno Bridgeport,
Ohio, vėliaus išvažiavo į West Virgilaiko
• • • m
« nia ir nuo to
vo ižu
ko
negaunu žinios.
Juoazp&s Rimonis iš Suvalkų gub.,
pats arba kas apie jj žino malonė-

K0V0, Paj ieškojimai

Airiai protestuoja.

Mikinkis sint Czebatus

—

Turėk Savo Namą!

jT mS“

AUKOS

IŠRADIMAI.

j

Aš Alena Kostovska, palin
dau visai publikai akyse.

cAsaatScijiN^E

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

-LtaVCg

si

MrnrTM

r***

Puikus Šviečiantis Kryželis.
KRITIKAI.
šitas gražu* ir stebu..linga* padarą* yra steMONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL
Keli vyrai, pasenėję,
bėtiniausis
musų
amžiau*
išradimas.
Pastatytas
„KELEIVIO” SPAUDOS
Kartą krūvon susiėję,
potumsiai jis šviečia ir nakties laiku. Padarytas
.......
dirbti šapoj,
iš nesumušamos medeges, panašios į marmorą, 15 Jei Ikuriems atsibodo
Šneka, rankomis mojuoja,
Amerikos "Macochas” arba kaip kn.
colių augščio ir S colių pločio. Jis apšvies kiek TAD MOKYKITĖS AMATO AR
Ir iš eilės diskusuoja:
Schmidtas aupiaustė merginą Oną
vieną kambarį. Jis turėtų būt kiekvienoj bažny BA PREKYSTES. Musų mokyklų
Aumuller. Knygelėj surinkti visi
čioj, stuboj ir ošpitolėj. Jo šviesa neišnykstanti. pabaigęs gausi paliudymų (diplo
— Nosary, tai neteisybė!
rūmą kurie buvo prirodyti teisine,
Pilnai gvarant uotas, kad laikys per visą gyveni mų) ir galėsit lengviai gauti dar
naudinga perssaityt kiekvienam 10c
mą. Kad supažindinus publiką su tuo kryželiu, bų storuose.
„Laisvei’’ rupi bedievybė,
Mokyti* per visų
mes nupirkom jų 5,000 ir per tūlą laiką pardavi- dienų mokykloj labai brangu, to
Ji tik rašo melagystes,
Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus
nėsime juos tik po $1.75. Kiti prašo už juos dėl galite išmokti liuosame laike
Knyga didelė su gražiais pa
po $5 ir iki $10. Užsisakyk šiandien. Nelauk, savo namuose.
Tiktai niekus ir paikystes. eilė*.
veikslais, popiera ir spauda graži,
pakol pabrangs. Už Suvienytų Valstijų rubežiaus
MOKYKLOS KURSAI: Išmokti
Teisingiausias „Katalikas,” poezija užimanti.......................... 75c
pinigus reikia siųsti kartu su užsakymu.
angliškai kalbėti ir rašyti $6.00.
Arba naujas „Darbininkas.” l'a pati knyga gražiais apdar. l.OC*
F1SHLE1GH & COMPANY,
Pradinė Aritmetika $6.00. Pirk77 ATHENAEUM BLDG.,
CHICAGO, ILL. lystės ir aritmetikos $7.00. KeDreve
žmogus.
Labai
užimantis
ir
— Na, jau ir tu nukalbėjai. naudingas papasakojimas iš dar
liaujančių Agentų $25.00. Rubų
pardavėjų $10.00. Pagal musų
Kur-gi apie tai girdėjai?
bininkų gyvenimo ...................... 15c
-------------- —-----metodų gali išmokt kiekvienas.
Tetaptume: riack Bsy 4'2’J^
Jie dar labiau pameluoja,
M. GALLIVAN C0
Prisiųskite keliatą štampų, tad
Delko žmogui reikia gert ir valgyt?
gausite probos lekcijų, iš kurios
Nes kunigai redaguoja.
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga
Užlaiko geriausį
DAKTARAS
matysite kaip lengva ir žingeidu
Jie tarnauja vien bažnyčiai. knyga kiekvienam ...................... 15c
mokytis. Norėdami gauti 1,000
ELIV. V YNA LIKERIUS IR
‘.v
< Fr. Matulaitis į
studentų per sj mokslo sezonų,
i Jiems tik rupi tautos vyčiai. Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės
KITOKIUS SKANIUS
mes paskyrėm dovanas, todėl, ku
turinys
šitoks:
1.
Giria
ir
moterų
GARIMŲ.
iį 7
Ot, „Tėvynė,” tai kas kita,— vogimas: 2. Lietuvos moterų ir vy
GYDO VISOKIAS*LIGAS.
rie prisirašys į musų mokyklų šį
PRITAIKO AKINIUS.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarą
mėnesį, tam duosime dovanų tų
Ten teisingai parašyta.
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka
muzikų.
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
Meldžiame užeiti, o visados
Ant to* muzikos galima į trum
KVEščINAS DŽIAN
— Čia visai nereikia bartis, vai ................................................. 10c Valandos:
ra&i*e
gražų
patarnavimą.
Nuo 1 iki 3 dieną.
pų laikų išmokti grajint. Vieni
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Ir neverta navet tartis,
BAMBAI.
numeriai tos muzikos yra ant no
Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K.
3R2-366 ŽR(! t!., Se, B« xtnp
tų, o kiti ant strunų, pažiūrėjęs J
Kurs iš laikraščių geresnis. Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
41$
BOYLSTON
STB.
Neišpasakytai pašlovintas Kurs iš jųjų teisingesnis,
notos numerius, skambini tuos nu
vienam darbininkui, kuris nori pla
Suite 41». 420 ir 421,
merius strunų ir išeina labai gračiau suprasti dabartinį suradimą
Džian Bamba!
ž>os melodijos kaip geriausių mu
Jie visi tik „biznį” daro,
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c
Netoli didžiojo miesto knygyno,
zikantų. Minėtos muzikos balsai yra iaoai prumnųs ir švelnus. Jus galė
Furgat seik gelbėk mano O žmonėms neduoda gero. šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
BOSTON. MASS.
jote girdėt teatruose arba gražiuose viešnamiuose. Ne vienas su pasigėrė
jimu yra pasakęs: O, kaip graži muzika! Perkant ji parsiduoda už $7.50.
galvą nuo visiško išdžiūvi i Tiktai vargšus išnaudoja.
kevičiaus dainose. Jei nori žinot '4====?==:
Reikalinga 200 agentų, kurie galėtų vakarais pardavinėti. Uždirbsite ge
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai
mo. Tik nemislyk, kad šau Aš-gi viską tą girdėjęs,
rus pinigus. Atsišaukite po šiuo adresu:
(?)
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasiEi. Vyrai, Visi l’a»
kiuosi džinės ar kitokio što- Tariau jiems artyn priėjęs: žinosi, kada musų protėviai vogda
i1’
J
sau žmonas, paskui pirkdavo,
Montello Correspondence School, Montello, Mass.
fo. Ne, esu drai arba blai- — Kaip tai? laikraščiai me vo
YUD£iKG!
motinos parduodavo savo dukteris.
Ji* užlaiko gerą Restauraciją,
vinikas. Trobelis mano ta
Dasizinosi, kad vyrai turėdavo dau
luoja,
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
visokio* rųšie* Alaus. Degtinė*
me, kad aš negaliu sau iš- Jei prie šviesos agituoja?
h(
rus. Labai užimanti knyga. Su pa d
Vyno ir Cigarų.
veikslais .......................................... 35c
ekspleinyt vieno kveščino, Kaip jie gali išnaudoti,
Pirmiausia ir parankiausia
džiovinau, džiovinau sau ; Norint mokslo jums paduo Ta pati apdaryta ..................... 50c
vieta lietuviam*.
galvą ir ji visai jau išdžiu
Nihilistai arba užmušimas caroAiekti?
Siutus ir kitokius
304 Brostay ir 259 D Struts jį;
tandro II. Tragedija trijose veik
vo, kad ir plaukai nuo jos Ištikrujų jus papaikot!
TI mėse. Gražus teatrališkas veikalas
daro skidu, o vis negaliu O kokius dažniausiai skai ir nelabai sunkus perstatymui. Iš
j
SO BOSTON, MASS.
i
Rubus
-r
viso reikalaujamos tik 28 y pate s 25c
susipainiojusius siulus iši
tot?
painiot Kreipiausi pri O- — Mes? Nė jokių! visi tarė,
$
DUOKIT PASIŪT MUMS
Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš
rakulo, bet pamislinau, kad Ir nedrąsus pasidarė.
J
LIETUVĖ
KRIAUČKA.
kur atsirado ant žemės žmogus?
Užtikrina m, kad Jąa suėėdysit pisigų ir
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
mano kveščiną gali išrišti O vėliaus prisipažino,
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imate $
ko.
Bet
iš
kur
atsirado
beždžionė
_
tik lojeris ir leidžiu geogra Kad nei raidžių jie nežino,
Ona Čepulicnis
materiją iš geruių firmų ir prim«ernoja:a į*
/ra ’ai klausimai, kuriuos aiškiai
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarke žniogzuų
fijos žinovas. Taigi, klau Kad jiem mokslo visai stoka ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
Siuvu visokias moteriška*
išvaizdos ir būna tvirte.ni.
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
syk atkreipęs savo garbin Ir skaityti net nemoka.
DRAPANAS
žios popieros, Kalba iegva, su dau
geliu paveikslų ......................... 35c
GERUS VYRAMS SllTLS IR OVSRKC
gą ausį.
i
Vasarines ir žiemines, pagal
Ta pati apdaryta ...................... 50c T naujausias madas ir už priei
TLS PASIUVAU PIGIAI IR GERAI.
it
Aną metą Patersono kle i Labai tankiai pasitaiko,
namą kaina.
Visokį darbą gvarantuoju
m
TAIPGI 1ŠVALOM IR IŠPROSINAM
bonas tarė savo parapijo Rasti žmonių proto paiko; Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio
formato,
su
gaidomis
(
notomis
Už gerumą ir gražumą mano
VISOKIAS V>RU IR MOTERŲ
nams, kad išrinktų jam ga- Patįs tamsus ir migloti,
sutaisyta ant 2-jų. 3-jų ir 4-ių bal
darbo gvarantuoja mano
DRAPANAS.
pažįstami.
(9 11)
spadinę. Mes pastatėm į tą Stengias kitus kritikuoti.
sų. Lengvos mokinimui............... 35c T
T
Tikras Jūsų brolis lietuvis
garbingą urėdą dvi kandi
ONA ČEPULIONIS,
(Iš „Juokų Juokelių.’’) Kaip senovės žmones persistatydavo
|
252
4th
St.,
sau žemę. Labai žingeidus senovės
dates: vieną čiagimę jameSo Boston, Mass
filosofų daleidimai apie musų že
? ; «•■* prt į.
Ant. Januška
rikonką, o kitą grinorką.
Kas sutvėrė?
mės išveizda. Su paveikslais. .. 10Kaipo jamerikonai mes vo- — Kas tave sutvėrė? —
222 W. BROADWAY.
M
tavome už savo kontrės paklausė kunigas pas vaiką, Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
80. BOSTON. MASS.
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne
Telefonas: So. Boston—210111
kandidatę — jesery!
Bet kuris nepersenai atėjo į vie kurie žmones išsitikėję į visokius
burtus ir tt....................................... 15<
musų klebonas užsimanė ną parapijinę mokyklą.
grinorkos, nes ana minkšte ’ — Nežinau, — atsakė vai Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje.
snė ir feisas nuo čiungumo kas.
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
netaip iškraipytas. Ale tu — Nežinai! Kaip tau ne čios apysakos ............................. 10*.
LEIDI SLINKTI
į» KEIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNORUS ”TRh į;
SAVO PLAUKAMS?!
Džianai žinai koks bom bi gėda, tokiam dideliam, ke Kodėl aš netikiu i Dievą ? arba tikė
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIžKOš į
kritika.
Parše Iksas. Kny
Neturėsi daugiau
kalznis, kada gaspadinė nemo turiolikos metų vaikui, iki jimo
gutėj tik protingi nurodymai, pa
tunuotų. resvų, krintan
Ant 21 ; Jų tik ir reikalaukite aptiekos.e, bet jei nerasite,
|
ka gerai burokus išvirti. šiol nežinoti, kas tave sutvė remti ant faktų. Kiekvienas gers
čių,
pleiskanuotų, ap
prašykite
žemiau
padėtu
sdresu.
prisiunčiant
35
katalikas,
valnamanis
privalo
j>
akmens
mirusių,
žodžiu—ligui
Turi Keidę ir žinai, kaip rė? Juk tai mažiausias vai nerskaityti............................................... 2Cstų plaukų—ko turėtu
Geižkelio iaib Mtuojaus apturėsite
žmogus būni satisfait, kada kas tau gali pasakyti, kas jį Žemė ir žmogus. Labai Dsmokinanmei visuomet gėdinties,
rodis srubelii I
ti
knyga.
Iš
jos
sužinosi,
kain
žmo

nes
tas
daro
Tau
ne

■-Č v >
gauni gerai užsikąsti. Mes sutvėrė! Šimai Mulkausku- gus gyveno žiloj senovei, kaip jis
užsukamas, vy
apsakomą nemalonumą
riško didume
sakėm ir musų dukaunam ti, pasakyk tam žiopliui, kas kovojo su gamta ir kaip civilizavo—jeigu iik ūmai pra
-g' : «■ • .<
rašytais du bei
si. Kiekvienas turėtu ją perskaity
dėsi vartot musų su
tėvui, kad jis nebūtų fuliš. tave sutvėrė.
C.
tavais viršavr r--i vA.Ų
ti. Su paveikslais............................... 25c
taisytus plaukams vais- I * *
ant 20 metų au
•
/
i
—' ”. ■Geresnių
_ — A z- ——
ir neimtų grinorkos, ką nei — Dievas! — atsakė kū
tus “Dcrmaiuga
plaukams
ksuotas su iš
vaistų už “Dermafugą” nėra!
>-■
steiko nemoka iškepti.
O dikis.
Labai teisingas
■►’t.teriia!istis*asis istorijos suprati | “Dermaruga” padarys tą. kad Ta
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo na
gelžkeliu važiuojantieru
vo* plaukai bus tankus, švelnus—ir ypatingai
_jis sako: „E, vaikeliai,
_ - ge_
— Žiūrėk,— tarė kunigas, sauiije
v Yri
Įvairius nuotikius. tai per
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty žmonėms, kuriems reikia v.snome
rai bus, kad gaspadinė man ar tau ne gėda? Jis toks skaityk šitą knygutę. Kalba lengva ra, pleiskanos išnyks ant visados, ikras laikas žinoti. Gvarantuotair labai aiškus išvedimai................ 2C o plaukai niekad daugiau neslinka. aut 20 metų.
_Ypatingas
r—- „ _ . pasiulyj
- ’
kiaušinuis mokės iššutint.’’ mažas, o atsimena.
Busi patenkintas savo plaukais! Ne mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli an’
Ir pasiėmė grinorką, nors i — Nu... Bepigu jam atsi Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve pavydėk kitų puikiems plaukams, kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. .
mes išvotavom jamerikon- minti, — atsakė vaikas, — nimo. Parašytas pagal naujausius nes pats gali turėti dar dailesnius! persiuntimo kaštus, su teise jums vi
atsitikimus.......................................... 10c
Reikalaujant prisiusime Tau pačta ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
ką.
• kad jis dar tik vos keli mė
suvis dykai išbandymui “sampilą”. tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
Davatkų gadzinKos. Padidint* ir pa i Prisiųsk 10c stampomis persiuntime jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
Nuo to laiko aš džiovinu nesiai kaip sutvertas!
apie $25.00 jei pirktumėt kitu:
derinta 6-ta la da juokingų daine lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- dėlį
etr be.
sau galvą, kodėl musų dulių, pašiepiančių davatka* ir kitu* mafucos” veltui, sykiu ir brošiūrą, Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
būtis
dykai
su
kiekvienu
laikrodėli:
užvardyta:
“
Puikus
Plaukai
”
.
___________
______________________________
prietarus •••.■••*••••««*••••• 10*
Kur nėra žydų.
kaunas tėvas nenori gerų
(?)
SiMiieia u< t, rtū;r>4
jot* :r
SPECIAT.TIES CO.,
pietų? Sudžius vargšas su Vienas kunigas, kuris tu- Anarchizmas. Pagal Proudono mok :i ARGIL
EXCELSLOR WATCH CO.
♦
Dept. 12
•
Sutaisyta su dsc’rne arba virintu vandeniu
'yra geriausiu vaisiu arba karčia
ta savo stora grinorką ir : rėjo didelę ir duosnę parapi slo parašė d-ras Eizbacher, vert* P. O. Eox 37, Phiiadelphia, Pa. s06 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL
vy tu dėl skilvio.
Briedžių Karoliukas .................. 1*mums parapijonams bus ją, prisirinko daug pinigų.
Gydo visokias skilvio ligas, nernalim^,
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, dėmėtų,
daug sarmatos, kad mes sa : Kadangi jis buvo apysenis Legalški žmogžudžiai. Trijų aktą
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
tragedija, paimta ii ravoliueijoi
vo klebono negalime taip j ir jam nereikėjo gaspadi- laikų ............................................. 1* I
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio liga*. Geriausiai
kaip kitos parapijos nupe : nėms išmokinėti pasogų, tai
pataiso apetitą.
musų bočiai gyveno. Tai yra ty
"VERGIJOS
nėti. kad net miela pažiūrė sumanė išvažinėti visą pa Kur
rinėjimas, kur buvo pirmutinė tron
Kaiba Lietuviškai, Lenkiškai.
v dienos jau
VARTOJIMAS.: . Vi -ru nakc'.i sity jydančilj
augmenų užmerkti i vien.) kvorta čysto spiruto
Rusiškai ir VokiškaL
ti, koks pilvas, koks gurk saulį, kad prisižiūrėjus įvai niy lopšinė. Knyga naudinga ir pa
praėjo. Bet
ir tiek pat vandens, arta ii virti ėystame van
mokinanti. Parašyta Z Al*k»«a
vis dar tarpe mus
GYDO
VISOKIAS
LIGAS.
denyje ir po 24 valandų ^c.-u po pase stiklelio
lys — šiurting, kaip pas bu rių navatnybių. Ir štai pa kuris daug darbo pašventė tirinėjiyra daug vergų,
arba mažiau.
Valandos:
kurie yra atstu
lių.
sportavęs po visas svieto pa mams lietuvių praeities .......... 8*>
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu
miami nuo savo darbo beširdės
2 iki 3 dieną, nuo 7
VINCAS 1. DAUNORA, Aptiekoraa
Išrišk mums šitą kvešči- kampes, sugrįžo savo šalin Byla Detroit’o Katalikų su Socijaliverg-mistrės-LIGOS.
8 vakare.
i ir užėjo vieno žydo traktier229 Bedford Avė., BrooUj-n, N. Y,
stais. Knygelėj atspauzdinta visar
Yra labai lengva išvengti ma
ną, o mes tau busim dėkingi
>21 HANOVER STREET.
tardinėjimas kaip vieno* taip ir ki
Karrras Norrh e tos gatves.
žų kliūčių išaugant į dideles,
nėn
tarp
kit-ko
pasakoja
BOSTON, MASS.
tos pusės, todėl bešališkai parode
jeigu urnai atida ant to atkrei
ant amžių amžinųjų amen.
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
Patersono parapijonas. Į savo pažįstamam:
rumas. Naudinga perskaityt lygiai
link paties savęs ir savo šei
:===^=.-=:=,= = : = . ■
■ — Kur tik buvau, kur tik katalikui kain ir socijalistui. Su pamynos tai vis atlikti.
Nuo
skaudėjimo
pilvo
ir
žar

į ! Rainkoty ir Sinty Dirbtuve •:
važinėjau: ir Francuzijo],
nų, kaipo plovimas skaudžianBaubos Spyčiai ir kito* fonb*. !jį LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR ''
Šventas Mateušas savo į ir Italijoj, ir Ispanijoj, ir Džian
čios gerklės intraukimui į save
Daugiau juoku negu salhine alau*
perskyrime iii šventoj evan Anglijoj, ir Amerikoj, ir Af Jei nori gardžiai pasijuokt, tad bsapmalšinimui dusulio, nuo gal
GERIAUSIA.
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
gelijoj už viešpatį musų sa- rikoj
^w ir visur pilna žydų. s.pirk tą knygą ......................... 3AMes dirbame RAIKOTUS ir
j SIUTUS. Vyriškus, Moteriškus ir
ko gundijančiam jį ledokui, Nerasi tos vietos, kur nebu- Lytiškos ligos. Labai naudinga kny Į Vaikams. Dirbame dėl KRAU- /,
ga apsisaugojimui nuo lytiškų lig-;
apsireiškia esąs iš geriausių na
kad ne viena duona'žmogus įy ^ydo.
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE- jį
Parašė D-ras F. Matulaiti* ..minių gyduolių, esančių ant
NIAMS iš geriausios materijos •
REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE,
&yven3~ Džiaugkitės, kad į šinkorius, tai girdėdamas, Reikalaudami knygų kreipkis* '!į) ir
pardavimo—25c. už bonkutę.
į
pigiau negu kita kokia dirbtuvė
šitokiu
adresu:
Nuo
Reumatizmo.
Padajros.
Nctiral!NEUŽMIRŠKITE
TV, KURIE DABAR KENČIA BAD&.
jūsų dvasiškas tėvas pildo atsiliepėij Materijas me3 imame iš dideifijos. Pt-nn.ta dvmo. ApShjbimo, IHr.tuveikslais............................................ M
į
lių
firmų
ir
daug
ant
karto,
toSKaudėjimo,
Piegliu
ir
Skau-'ėjimo
Kru

MES
NUSIUNČ1AME VISUR:
Dievo prisakymus ir nerei-j _ tfį prašau pono kunitinėję. kaip ir nuo visokiu kitu mimą- s
I < dėl mes gaunam kur-kas pigiau
KARES BELAISVIAMS J VOKIETIJĄ;
lengvas būdas išmokt angliškai #!
ti&.u U*u, naudoki
kalauja steiko, kad savo g^la nuejt in peklą, tenai ne-! knyga sutaisvta taip lengviai ir su ir geresnę materiją, todėl galime
užimtose vokiečių vietose Lietuvoje,
pigiau padaryt.
gnesną kūną lepinus, bet hasi nei viena žydelia, o tik prantamai. kad kiekvienas gali iš i II| ir Lietuviai,
PAIN-EXPELLER,
jeigu turite dabartinį jų adresą;
kurie
norit*
tik
turėt
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
atiduoda jj pakutai šventai,
kataHkus.
STIPRIUS IR GERUS RUBUS
PEBEGEL1AMS į RUSIJĄ,
kaipo sena ir netikėtina dnnn teimyris tik bent kiek gali lietuviškai
na* per pure Hmtmečla. Tik 2*c. ir
|
PIGIAI, visados kreipkitės pa*
kurių turite adresus;
skaityti. Joje telpa netik atskiri
50c.
bonkute
;
galim*
rauti
v1u>*e *p(mus. Tolimesnieji per laiilcą; o
Aš jums pasakysiu, kad
tiekore arba pa* pati fabrikaata—
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
(vietiniai ypatiškaL
SUJIEAKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBAbėjimai darbo jieškant, važiuojant
jis yra smat boi ir žino, kad
Kas jo tėvas.
F. AD. RtCHTKR A CO.
I
Kriaučiams,
Ageatam*
ir
KraaPABĖGO j RU8UĄ.
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas
M—M Wa*Wn<ton Strret.
Tat*.
su grinorką biznis geresnis,
_____
Tu
esi paršas! — paša- daktarą, pas barzdaskutį, pas siu ) tuvininkaflu sampelia* paLAIVAKORTES į viaaa psaaulio dalis gerianti* gaut pa* a»
siunčiame dykaL
ba grinorką jemerikanskos kė tėvas ant savo sunaus.— vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu Ir į
ADVOKATO PATARIMAI ir visokio* rąUa* dokumentu*
gramatika ................................... *
geografijos nežino ir negali Ar supranti, kas yra parpadaromo atsakančiai.
Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba
nuo vyro taip raidavei parų- šas? ’
G. A. Romanas, savininkas,
hnti kndikiu tėvais, būtinai
nyt, kaip jamerikonkos. Da- — Taip, tėveli,— atsakė Hlrisi
turėtu
***• v"”<rutą... 1*
3 Harrison Avė.,
col.
„KELEIVIS”
sūnūs, — tai yra kiaulės vaikampas Emcx SL
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
255 Brnadvav.
Jurstruli
kas...
BOSTON. MASS.
dMMkMMMM*
Džian Bamba.'
SO. BOSTON, MASS.
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Senovės Lietuviu Gyvenimas.

VAKARAS.

Jau vakaras buvo, žvaigž
PARAŠĖ Z. A.
dutės sužibo,
'Jau krūmuos suskambo lakKarės laike giminės ture- mą- ir gauti
kituose
_
_pagelbą
_
štučių balsai,
jo stovėti greta giminių. Tą savo niekinguose darbuose. Rasos gi žemčiūgai ant lapų
._x
i
i
užkibo
Tarp t
Lietuvos
kunigaikščių
pati matom ir kitur su vien- m
gentininkais.— Pas kitas ir diduomenės buvo gana Ir šniokšdami snaudė barz
tautas randam net kruvi daug ir stačiai įvairių išda
doti miškai...
ną viengentininkų atkeriši- vikų. Jų vardų pilna isto

Darbininkų Kalendorius
1917 metams, sutaisė "Ko
vos” Redakcija, išleido Lie
tuvių Socialistų Sąjunga
Amerikoje.
Be skelbimų,
104 puslapiai; kaina 25c.
Tai yra pirmutinis "Ko
vos” kalendorius. Litera
tūros Komitetas buvo nuta
ręs, kad ir 1916-tieins me
tams butų išleistas ka
lendorius, bet "Kovos” re
dakcija tuomet nesuspėjo.
Todėl šiam kalendoriui su
rengti laiko buvo čieli me
tai ir jis išėjo gana margas.
Yra gana gerų straipsnelių,
eilių ir statistikos žinių. Jei
galima ką užmesti, tai tik
technikos žvilgsniu. Pavyz
džiui, ant straipsnelio, kuris
užima vos tik trečią dalį
puslapio,
užvožtas
daug
sunkesnis antgalvis, negu
ant straipsnio, kuris užima
kelis puslapius. Arba vėl,
trijų eilučių aforizmas įkiš
tas vidury puslapio.

rija. Tarp Lietuvos liau Mėnulis iškilęs padangėm’s
dies priešų pirmą vietą užkeliauja,
ima, kaip jau pažymėjau, Vėjalis su lapais sau žaidžia
musų patriotų "didvyris” d.
smagiai,
k. Vytautas. Taip Vytau- Tik mano krūtinėj širdis ne
tui, taip kitiems panašiems
rimauja:
"didvyriams” nerūpėjo Lie- Tai sprogsta, tai gesta be
tuvos labas: jiems rūpėjo
galiai geismai.
vien savo garbė ir geras pelnas. Koks niekingas dar Man miela ir liūdna, norė
du oda vo daugiau jiems pel
čiau dainuoti,
no, prie to ir prisitaikydavo. Norėčiau sukelti iš miego
Visų tautų valdonai maž
visus.
daug vienodi liaudies prie Bet dėjai varguoliams sma
šai.
giau yr’ miegoti,
XI.
Užbaigimas.
Nes aš jiems dainuočiau
Dar priešistoriškais lai
vien apie skausmus.
Trumpas šis raštelis nelei
kais Lietuvos gentai padarė do man prigulinčiai viską
Mokinys.
atsakančias sąjungas ir su apšviesti. Vienus dalykus
statė Lietuvos kiltis. Isto
tik paliečiau, kitų ir paliesti
riškosios lietuvos kiltis tai
negalėjau. Bet norėdamas
_______
jau ne seniausios kiltis. Se
Socializmo principai, pa
bent^ trumpą musų Kam maionu yr’ prie žolyniausios kiltįs susidėdavo suteikti
rašė L F. d’ M.-R., išleido
_ peržvalgą,
i „ negalė
i- 
nų?
praeities
vien iš gentų ir prie jų ga
M.
M. Račiutė-Herman,
jau kitaip pasielgti. Ko čia Kas džiaugias tarp gėlių žy
lėjo prigulėti vien tik genNew Yorke. Kaip sako pats
trūksta, pasirūpinsiu papil
dinčių?
gal ir čielos svetimos kiltįs.
antgalvis, šioj knygelėj aiš
dyti kituose raštuose. Ant
(žemaičiai, kalvinai, prusai galo tik pažymiu, kad kai- Kas jaučias karžygiu—ga kinama socializmo princi
liūnu?
ir t. t) jau daug vėlesnio
kurių daleidimas buk lietu Kam matos pasaulis min pai. Patartina ją perskaipaėjimo. Mat laikui bėgant
ityt kiekvienam darbininkui.
vių sąvaitė susideda iš 5 die
čių?
gentai susipainiojo tarp sa nų, o mėnesis iš 5 sąvaičių,
I Kaina 40c.
vęs, atvyko į Lietuvos žemę
visai klaidingas. Mėnesis
Tas te eina prieš tamsą į Kunigas Vladislavas Demdaug ”svečių,” o jų tarpe negali susidėti iš 25 dienų,
bskis, jo gyvenimas, raštai ir
kovoti,
gal ir čielos svetimos kiltįs
nes tam prieštarauja mėnu
Te tranko retežius nuo darbai. Kaip sako pats kny
Dabar atskirtos ypatos jau lio tekėjimai.
Pagaliaus,
gos antgalvis, yra tai kun.
vergų;
pradėjo priklausyti ne prie jei priimsim mėnesį iš 25
’
Te eina vargdienius va Dembskio biografija. Kny
senų kilčių, prie kurių jų
dienų, o metus iš 13 mėne
ga gana stambi ir daili. Da
duoti
gentai prisidėjo, bet prie
sių, tai gausim metus tik iš
Iš kieto likimo ir iš bar tik išėjo iš spaudos,
naujų teritoriališkų. Nau
325 dieuų. Taip per trumpi
i Gaunama visuose knygy
vargų.
jos lietuviškos kiltįs įgijo
metai! Jau daug nuosekle
nuose. Kaina 50c.
naujus vardus priklausan
snis daleidimas apie sąvaitę Sutrukus retežiams vergyčius nuo vietų, kur tosios
Kaip Gyvena Latviai,
iš 9 dienų, mėnesį iš 3 są
bės,
kiltįs gyveno. Tokiu tai bu- vaičių, o metus iš 13 mėne
Anglai, Suomai. Parašyta
du atsirado Žemaičiai, Au- sių. Be to pas lietuvius Siaubūnai, skriaudėjai dre M. Šalčiaus, išleista S.L.A.
bės,
gštaičiai
arba Kalnėnai, skaitlinė 9 labai tankiai at
lėšomis, ”Tėvynės” spaustu
Žemgaliai ir t. t. Bet kol sikartoja. Pagaliaus, svar Pražus beteisė—suktybės— vėj. Knygutė turi 65 pus
tas įvyko, atskiros kiltįs bu atsiminti lietuvių devin Vergs pančius nuo rankų lapius rašto, kainuoja 20c.
nukrės.
pradėjo jungtis į atskiras tinės ir tą, kad žodis devyni,
Karės Nuotakos, vieno aktautas, prie kurių prisidėjo veikiausiai, paeina nuo die
Tad laisvės saldybę pa- to drama, vertimas iš Manemažiau ir svetimtaučių. vas. Tokiu budu devinta iI
I
rion Craig Wentworth. KaiI
jaus,
Tautoms gi susitvarkius at
diena turi skaitytis diena
sirado ir lietuvių valstijos. dievams paskirta, dievine
Vargdienis nuo amžių po scenos veikalas jis yra
.kaip tik ant laiko. Pilnas
Iš lietuvių valstijų mums ži
gludėjęs,
diena.
Vargo, dejonių ir skur sujudinančių scenų. Jo vainomos tik Lietuva ir Že
Lietuvos
liaudies
dainose
Idinimas yra netik agitacija
maitija.
Žemaitija neilgai
do nejaus —
:
yra
ir
geologiškų
žinių.
Teišgyvavo. Iš vienos pusės
Raliuos jis vergėją ka- prieš karę, bet moteries—
įnai
randam,
kaip
vasaros
i motinos protestu prieš žmoji turėjo gintis nuo kryžei
pan sudėjęs. ,
(
laike
vandens
užšąla.
Šis
vių, iš kitos pusės — nuo
L. Studentas. inių skerdimą. Neprivalėtų
likt nei vienos musų koloniLietuvos. Žemaitija beveik ■dalykas arba užsiliko nuo
kokios
nors
senoviškos
kaįjos,
kad jį neatvaidinus.
per visą savo gyvavimo lai
astrofos,
panašios
į
ledynų
(Veikale veikia 7 asmens.
ka buvo tai Kryžeivių, tai
yad\Tię,
bet
daug
mažesnės,
(Knygutė
apima 43 puslaLietuvos
provincija, kur
Ten, kur aidas skamba
-rba
sako
apie
lietuvių
pra■ pius. Kaina 20c. Laida ”Kevienų ir kitų diduomenė rū
Paukštelių balsų,
ileivio,” 255 Broadvvay, So.
pinosi gerai pelnyti. Kitos ėvių paėjimą iš šiaurių, Ten siela atranda
(Boston, Mass.
Lietuvos vietom ir visai ne 'at, vra mokslinčių, kurie
Ramybių saldžių...
.tmeta žmonijos lopšinę pie
pasiekė savo valstijų.
i
...
• —
■ Pripildo ten džiaugsmo
tose (Arijoj) ir perkelia ją
Krutinę vargšų,
Lietuvos tautų ir valstijų taurius. Tą daleidimą paTen nejaučia spausmo
tvėrimosi laikui anima pa aiko gamtiškai-filologiški
I
Beširdžių priešų.
davimas apie Vaidevutį. Į vrinėiimai. Kas link lietu
Ir gimdo troškimą
Vaidevuti reikia žiūrėti ne vių, tai veikiausia vieni jų
I
Už tiesą kovot,
kaino į atskirą žmogų, bet nratėviai jau nuo senai kaip
Yra tik dabar pargabenAtmesti liūdnumą,
* kaipo į visą eile vienos kil gyveno toj vietoj, kur da
tos iš Rusijos ir sudėtos
pagal Dr. Gruning rei
ties arba kelių kilčių vadų, bar guli dabartinė Lietuva, TTC; Vargdienius vaduot
ceptų. Susideda iš švieką rūpinosi atskirtus Lietu kiti veikiausiai atkeliavo iš
žiu 27 gatunkų šamų ir
vT*'
vaisių turinčių didžiausią
Tenai aš nueisiu,
vos gentus arba net ir kil šiaurių (įvairiais laikais), o
įtekmę gydyme įvairių ligų. Kaina
Tarp jųjų garsų,
tis suvienyti.
Kai-kurie dar kiti atsidangino ir iš
50 centų pakelis su prisiuntimu.
Galima siųsti stampomis arba įvy
Ir sielą pripilsiu
mano, kad Vaidevutis buvo pietų ir iš rytų. Šie visi su
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į ge
Svajonių
kiltų.
Vidu kilties vadu, bet tai sivienijo, susipainiojo, ir
rą konvertą. Adresas:
Tad vesiu vargdienį
greičiasia bus vadų-vadai, davė lietuvių tautai pradžią.
Reikalaujame Agentų.
(?)
Prie
mokslo,
šviesos,
kurie per ilgesnį laiką vado Kokios giminės buvo skait
THE LITHUANIAN MAILORDER HOUSE
!
Įkvėpsiu jam meilę
vavo Lįp uvių kilčių karėse lingiausios, dar sunku pasa
3343 S. HALSTED ST. CHICAGO,I1L
Liuosybės šventos.
su jų kc. iii ynais (svetimtau kyti. Ateitis gal parodys.
L. Studentas.
čiais ir kitomis Lietuvos kil
(Galas.)
timis).
M. ANDRIUŠIUTĖ.
Lietuvos gyvenime susi Sena patarlė mums sako:
>
MOTERISKC RŪBO SIUVĖJA.
duriam su įvairiais perdėti- Ne tas auksas, kad daug ži
Akių
niais: kunigais, vadais, reikba.
Speciialistas.
sais, kriviais., tijūnais (tė Nraži varna rudens tano,
vūnais), viršaičiais (vuršai- 3et kas, jei kotelis kliba.
10 t n. So. Bostone.
čiais), ir t. t., kurie įvairiais
•>vrrr
399 DilMuftay,
Broadway.
laikais naudojosi įvairiomis odžio balsas skardžiai
Ij
SO.
BOSTON.
MASS. •{
teisėmis. Dabar dėl vietos
skamba,
stokos prisieina juos visus >ako. kokios aukso mintįs!
apleisti, tik priduriu, kad odžiuo" grūdo nieks ne
-r*-* r »-*■'■
s•
šie visi perdėtiniai davė Lie
randa,
-•
tuvos diduomenės pradžią. Ni nuo bado žodžiu ginties
II
Toji diduomenė neatsižymė Nieks nebando... Aš norėTeisingiausia ir Geriausia
1■
jo prakilniais darbais. Di
čiaus
_______
—
_
Sutaisom
Receptus
so di U
dieji ir kiti kunigaikščiai Rast kur-nors tokį mokslin Visokiems daiktams labai pabrangus, p <1žiaus:a atvda,, nežiūrint ar iš p
teėiaus aš nieko nepabranginau.
■1 Lietuvos atvežti ar amerikoniški l J
tankiai bičiuliavosi su kry
čių,
i Gyduolių sralite rauti, kokias tik ( į
Visokias
žeiviais, kad pastarieji pa Kurio faktams įtikėčiau,
ppasau’ije vartoja, taipgi visados t •
DRESES ir KITUS RUBUS
dėtų jiems nuveikti jų ypa- Kad ne duonos reik, bet ’asiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate- ( ‘ randami lietuvi* aptiekorius
• iu ir darbą gvararituoju.
Reikale y EDV* R0 DALY, Savininkai
tiškus priešus. Lietuvos ku
minčių.
oasiuvu bile rūbą j 24 valandas To
nigaikščiai lietuviais apgy
lei persitikrinkit mano užtikrinimu
18 BitaiW3j, io Bosion. 3
ventas žemes pavesdavo
Kovoj blaškosi despera- r norint turėt gerus rubus pigiai,— įI Galit* reikalaut ir per Ibkkus, p
imkit pasiūt man.
kryžeivių
plėšikams, kad tai, tvirti tylėdami prie per •24
nries p*** *»k«T>rocy»
4f
E streH.
kampa* Brnadway *
iF
tuoru nupirkti jų prielanku- galės eina.
SO. BOSTON. MASS.

jimą: atkeršijimas ne sveti
mas ir senovės lietuviams.
Pagaliaus, prie gentiškų liekanų priklauso apeigos laike naujai ištekėjusios gobturavimo vestuvių apeigų,
pabroliai ir pamergės, ką
užima senovės vien gentininku vietas, lovos šildymas
vieton vien gentininko pasi
naudojimo pirmais lytiškais
susinešimais, šokių tvarka
per vestuves, kunigavimas
ir t. t.

I

iI

TE EINA KOVOT.

•

NAUJIENA VISIEMS!
JAU
ARTINASI SENAI LAUKIA
MOJI ŠVENTĖ, KALĖDOS. —
KOŽNAS NORĖS TAS DIENAS
PRALEIST LINKSMAI SU SA
VO GENTIMIS IR GERAIS
DRAUGAIS IR PRIETELLAIS.

O kad kiekvienas galėtų tas
dvi dienas per šventes pra
leisti tikrai linksmai, mes
pasiryžome duoti sekantį
specijaliį pasiūlymą:

8 Bn'oj Giri girion
kuriu vardai maž-daug sekanti:

Viskas sykiu $6.00

Bet prieš šventes
nupiginame už 5 doL
BE TŲ, DAR UŽLAIKOME VISOKIŲ VYNŲ, KONJAKŲ, ROMŲ,
KORDLALIŲ, SENOS RUGINĖS IR RUSKOS MONOPOLKOS, kaip štai:

•v

i

KUR SKAMBA...

$1.00
$1.09
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

ZAKON XXXX ............
1MPERIAL COGNAC
CHERRY VYNO ....
APPRICOT BRANDY
APRICOT BRANDY .
NALIFKA ......................
NEW MARKET CLUB

v.
<

$1.00
.75
. .75
. .75
$1.00
. .65
$1.00
$1.00
. .85
. .85
$1.00
. .75
. .75
$1.00
. .75
. .65
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
. .50
. .75
$1.00

Private Stock ..........................
Endicott Club ........................
Kentucky ..................................
Old Nelson ..............................
Roxbury Rye, 6 metų senumo
XXX Whiskey .........................
Ramsey Scctch ........................
Jameson, Irish ......................
Ben Hur Manhattan..............
Martini ...................................
Holland Gin .............................
Very Old Gin ..........................
Jamaica Rum ..........................
J air.aica Rum, labai senas ..
Vieux Kanjakas ......................
Califomia Kanjakas No. 1.
XXXX Konjakas ..................
Malaga Vynas ..........................
Port Vynas .............................
Madera Vynas .........................
Port Vynas No. 1 ..................
Peach No. 1 .............................
Cherry Vine..............................
Rusiško snapso ir t ir t-t.

Apart čionai paminėtų, męs užlai.
kome daugybę kitokių gėrimų, ku
riuos surašyti čionai negalime dėl
stokos vietos.
Mes duodame labai gražių bonkų su (vairiais
papuošalais ir gražiais zerkolais. jos papuošia
kambarį ir tinkamos prezentui, niekur kitur tokių
bonkų negalima gauti.

TAIPGI UŽLAIKOME VISOKIO ALAUS BONKOSE IR BAČKUTĖSE:
LAGERIO, PORTERIO, ELIAUS, STOUGI1TO ir KITOKIŲ.
Kurie gyvenat toli nuo Bostono, prisiųskite mums Orderį laišku, o mes atsių
sime per ekspresą. Kurie pirks pas mus, tie gaus gerą tavorą pigiai.
Norintieji turėt surašą visų musų gėrimų, parašykite, o mes prisiusime DYKAI. Musų Kalendorių
prisiunčiame dykai visiems niųs kostumeriams ir prieteliams, kūne gyvena aplinkinė* vaalstijooe.

WILLIAM ZAK0N & CO.
21 CROSS ST

Kamnas Endicott Street

BOSTON, MASS

mrXT*,YTKiF1rf Kf 1 Y f 71 rFH r

Tikros Lietuviškos 999

•. r .t-ie. u. 1a. :

Jaknu Negales, TolžiHguGyslos (hemoroidai),

r^ietvarira,

aiizrias, Kataras, Dusnly^, Veiksminiai širdies
•.ai guli būti pasekmingai gydomi Tamistos
t>se už labai naž.7 užmokestį.
Mes taip-gri norime Jums pasakyti apie musij
paseki.ii.nr-. metodą naminio gydymo tokių smarkiu
ir chronišką ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodijinas, Odos Li^os, Gcnorea, Nerviškas Nusilpnimas,
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės
ir Ii tos LytiSkai-šlapimo organu, kurios vyrus taip
tankiai kankina.

I H. S. Stone, OphD. |

i

APTIEK A

t* re pasnulye. Aš noriu, kud jie ma -e
žinotų. Kaipo tersincą draugą ir geredari —
kad žinotų kas aš ė .u“kuomi aš č>u—ka aš
€*u padaręs praeit’, je Ir kad Žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mr.ro
paveiksle jus galite matyti, ktd aš užsiėmiau
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei
mano ilgų metų mokslo, tiri.nę-imų ir patiri*
m o. Aš atidžiai 5tv. Jijivau ir tirinejau tas se
nas, rhroniSkrs. giliai įsisėdusias liga*, tt ip
sunkiai gydomas ir apie knrias kiti daktarai
taip mržai žino* Al noriu, kad kiekvienas
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
stvo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu
Ir getadariu. Parsisiųsdinkite maro Dykai
Duodamą Knygą ir skaitykite BODO pra
nešima vitUcs,

Pa-jrsiųstiinkite kopiji tos knygos šiandien. .Toje pasa
kyti aiVon faktai ni.'kiojc, paprastoje kalboje. Ji yra
sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus,
kokius
vieaas vyras bei moterir turėtų žinoti ir sekti—
ypač svarbi t :as, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
žinoti, k..'r- i’.-..s gali būti sugražinta jūsų senų laikų svei
kata, s*
bė ir ry/Ėigttmas. j;s tnrlte tuojaus parsisiųsdinti
Čitą dykai dr.odazją kti7gą ir patirti faktus apie tokias
nc'->l»
V' srnskite mums pinigą—siųskite tiktai savo
var
r' . aiškiai parašytų ant dykai duodamos knygos
kr.pc-o. • - 1 » anačioįc. L’onlii*" in< bėję sunkiai uždirbtus
r;nigus už niekam neve-'os vaistus, bet skaitykite šitą brangu vada į svei
katą ir pasinaudokite j- - laiku paduotais patarimais. Jų3 patirsite savo
kentėjimų ųri< žastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DBŽMKCS KTiKSS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien.
Neužmiršk užlipinti sternpą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

DR. J. RUSSELL PRICE Co., 1 Iiei-9 So. Clinton St, Chicago, n.
Gerbiamieji:—Meldžiu man t.iojaus pasiųsti visai dykai, apmokite
pačia jūsų brangią modlkališką knygą.

Vardas ir pavard?

C-atvė ir No..........
Miestas

I

Valstija

Vietinės Žinios
-

GRUMOJA FABRIKŲ
UŽDARYMU.

Laisnių klausime 19 gruodžio, 1916,
utarninke balsuokit “yes.”

Prince Albert
parsiduoda dėl nuopelnų

PAJAMOS UŽ LAISNIUS BOSTONO MIESTE nuo 1914 iki 1915 metų buvo
Brocktono čeverykų dirb $1,426,278.62, iš kurių buvo sugrąžinta atgal $17,826.70, taip kad miestui liko
Teisingumas musų sanprotavimo, kad rūkyto
tuvių darbininkams gavus $1,408,450.92. Valstija gavo iš tos sumos $352,112.97. musų visuomenės įstaigoms
jai ištikrujų myli gerumą labiau už kuponus ir
pakėlimą algos, tokio pat al palaikyti.
.*,*' * i
v
i*
' Ų •
premijas pasitikrina tuomi entuzijazmu, su kokiu
gos pakėlimo reikalauja ir
ŠIE FAKTAI TURĖTŲ JUS UŽINTERESUOTI.
Prince Albert, pypkės arba papirosų tabakas, bu
Bostono čeverykų darbinin
Laisnių panaikinimas reikštų $1,408,451.92 nuostoli miestui ir $352,112.92 nuo
kai. Pakelta jau alga Bro stoli valstijai. Kad tą sumą surinkus, miestas turėtų pakelti mokesčius, turėtų
vo sutiktas visame civilizuotame pasauly. Pre
cktono, Middleboro, East
mijos ir kuponai niekados ncsiduodavo kaipo papakelti taksas ant namų, kas reikštų pakėlimą jūsų rendos.
Weymouth, North Adams ir
Laisnius panaikinus daug žmonių netektų darbo. Šitą pripažįsta ir "Trades
raginimas jo rūkymui!
Rochester čeverykų dirbtu Union Liberty League of Mass.”
Nė federališkos nė valstybinės restrikcijos užvėse. Tas algos pakėlimas
O štai ką' rašo ”Boston Globė” savo editoriale 10 gruodžio, 1915 m., ant 10-to
draudžiančios kuponų ir premijų vartojimą nepaliečia 10,000 darbininkų.
puslapio:
ant užpakalinės pusės dėžu
Matomai, kad nereikalau
gali kenkti pardavinėjimui Prince Albert!
tės jus skaitysiu: "Procese
Svarbiausis nutarimas, kokj ateinanti utaminką balsuotojai turės padaryti,
Patented J ui y 30, 1907.”
tų algos pakėlimo jų dirbtu tai tas, ar stiprus gėrimai bus parduodami legališkai ar nelegališkai, sulyg įsta
vėse dirbanti darbininkai, tymų ir po valdžios priežiūra ar slapta ir supuvusiose aplinkybėse.
Lynn Shoe Manufacturers
Už palaikymą vietiniu saliunų yra daug svarbesnių argmentų, negu tas, kad
Ass’n bendrovės preziden- i Bostonas gauna kas metai $1,200,000 mokesčių už laisnius ir kad visa toji išdirtas A. Creighton apskelbė, bystė turi $15.000.000 vertės apmokesčiuojamo turto, kur| išmušus iš biznio reikš
kad brangstant odai ir to tų pakėlimą visokių taksų ir atėmimą darbo 15,000 darbininkų, ant kurių remia
liaus, bendrovė, kuri valdo
si 50.000 asmenų gyvenimas.
the nailonai joy smake
daugiau kaip 100 čeverykų
Tas reikštu daugiau da negu piniginiai nuostoliai. Tas reikštų ištisus metus
dirbtuvių, žada uždaryti sa slaptu smuklių, nešvarių urvų ir tokių žemų nedorybių, katros darė gėdą visai
yra tabakas parinkto gerumo — ir yra padarytas su pagalba tam tikro patentuo
vo fabrikas. Girdi, žmonės valstijai, kada čia buvo daromas kvailas ir brangiai atsiėjęs prohibicijos bandy
to proceso, taip kad jis nedegina ir nekanda liežuvio! Pakol tas procesas buvo
nemokės už porą čeverykų mas. Tos nedorybės tuomet taip išbujojo, kad veikliausis tuomet policijos valdi
išrastas, ėmė net tris metus ir daugybė pinigų, taip kad šiandien kiekvienas
12 dolerių, o mokant darbi ninkas pasakė* jog policija liko bejiegė.
žmogus norintis rūkyti pypkę arba susivynioti savo papirosą, gali tai padaryti be
ninkams augštas algas ir
jokios
baimės, nežiūrint kaip jautrus yra jo liežuvis arba gerklė!
Todėl patyrimas ir sveikas protas reikalauja, kad ateinantį utarninką laisnių
brangiai mokant už odą, fa klausime balsuoti "yes.”
Jūsų smokas ir užsiganėdinimas yra labiau pa- Jys galite pirkti Prince Albert ▼>brikantui neapsimoka leist
geidaujamas kaip kuponai ir premijos
sur» kur tlk ub-kas parsiduoda,
raudonuose maišiukuose po Se.:
darbas.
kiekinėse
po 10c.; cininiuose humiSusirinkimas.
Socialistų
vakaras.
j
NORWOOD, MASS.
Mat tie patįs čeverykų fa
doruose pe svarą ir pu
Lietuvos
Dukterų
ir
Simų
brikantai, beabejo, turi sa
Pereitos subatos vakare
lt J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
Tarp biznierių "revoliu
Dr-stės susirinkimas įvyks
vo Šerus odų trusto biznyje,
Lietuvių
salėje
buvo
pirmas
Win*ton-Salem, N. C.
drėkinim* orietaiaa.
cija.”
odas galima bus siųst Euro
šio sezono LSS. 60-tos kuo seredos vakare, 20 gruodžio,
Nuo senai čia buvo 2 pri pos
pon ir brangiai parduoti.
parengtas
vakaras:, Lietuvių salėj, 8-tą valandą.
Ką jiems ten rupi, kad čia vatinės bučernės ir koope koncertas ir šokiai. Vaka- į Bus renkama nauja valdy
sekantiems
metams.
liks bedarbių ir basų milio- racija, bet viskas buvo be ras neblogai pavyko. P-no ba
The Henry IIeywood Megalo brangu.
Mat nebuvo Friedmano griežimas smui Taipgi reikia apsvarstyt ba Prakalbos Faneuil salėj.
nai žmenių.
DENTISTAS
Gruodžio 16, 8 vai. vakare morial Hospital, Gardner, ;
konkurento, nes toje mies ką sukėlė publikoj dideli en liaus reikalai, kuris įvyks 1
Lietuviai taipgi dalyvauja tuko dalyje kitų krautuvių tuziazmą. Turėjo atkarto- d. sausio, 1917 m.
Nauji nariai, kurie prisinebuvo. Bet šiomis dieno tinai griežti. Dainos pane
Sąjungininku Bazare.
rašėt
per prakalbas ir pas
mis atidarė krautuvę gerai lių Onos Turauskaitės ir OBostone dabar yra Me- prityręs biznyje J. P. Babi- nos ir Prudencės Žvingiliu- kaitą malonėkit ateiti.
' chanic’s Buildinge sąjungi Ias ir Al. Paliunas. Visus čių taipgi žmonėms labai
Sekr. M. Kazlauskas.
ninkų naudai įtaisytas ba daiktus jie žymiai nupigino. patiko. Daug juokų prida- '
Kalėdų Vakarienė.
varas. Tame bazare daly Tas labai sujudino senuo rė sulosimas farso ”Velnias
vauja belgai, anglai, rusai, sius biznierius, bet kito išė Skrynioje.” Kleinauskų ma LSS. 60-toji kuopa savo
Gruodžio 1 dienos, 1916 m., mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriassisDIDELIUS BALIUS!
francuzai, italai ir kiti. Šio jimo jiems nebuvo, kaip tik žos meirgaitės Juzė ir Ma svetainėje rengia šiemet
Gardnerio gyventojams bus liudyteju
t*. Ateikit* patįs per
Rangia Stoughtono L. Darb. Lita- skaitoma už gydymą ir pri
mis dienomis likos pakvies tai taip pat nupiginti. Nu riutė pašoko kelis klasiškus draugams ir svečiams Kalė rturos
sitikrinti.
Draugija
30
Gruodžio-DecemKalba rusiškai ir lenkiškai.
ti ir lietuviai.
pigino net toji darbininkų šokius. Gabriunų maža mer dų vakarienę. Dedama pa ber, 1916 bu Noys Hali svetainėje, žiūrėjimą jau $10.50 sąvai
Lietuvių diena bazare bus būvio gerintoja kooperaci gaitė deklamavo, taipgi de stangos, kad visi dalyvauto- prasidės 7 vai. vakare ir tęsis iki 12 tėj.
(50)
64 W. Elm street
vai. nakties.
(M)
jai
butų
pilnai
patenkinti,
19 gruodžio. Kaip girdėjo ja, kuri pirmiaus rėkė, kad klamavo ir Znotas.
Breckton, Masa.
Visus nuoširdžiai kviečia
Geriausią Kalėdų dovaną padarysi
i Bus orkestrą ir smagiau-}
L. D, L. Draugija.
me’ dainuos tenai p. M. Pe jokiu budu pigiaus negali,
. Po koncerto buvo smagus si draugišld pasiUnksSiiniužrašydamas sav* draugai "Keleivį.” i
trauskas ir jo vedama "Ga nes prisieitų bankrutyti. Ar soktav Kuopai liks keliatas
ir
mai ir žaismės. Norintieji
bijos* choras. Cambridge’- dabar jau bankrutys, pama dolerių ir pelno.
I
dalyvaut, malonės iškalno
aus lietuvių choras "Laisvė" tysime.
Suprantama, ir
užsisakyt sau vietas pas L.
taipgi pakviesta. Merginos nauja krautuvė ne dėl to
.Kriaučių subruzdimas.
S. S. 60-tos kuopos valdybos
(i
Visokius Vyrame l>rafcuz:u»
bus pasirėdžiusios tautiš atidaryta, kad palengvinti
Siuvame ant Užsakymo
Bostono
kriaučiai
pereinarius,
lt
kais drabužiais. Chorai dai darbininkams būvį, bet kad
Išvalome, sutaisome ir
Ji
to
panedėlio
vakare
mas-mi
--—
—
name
eenua.
nuos lietuviškas dainas ir atidarytojams padaryti ge
Moteris arba nega
!< VienintKė Kriaučių kompanij
tinge nutarė stoti kovon už REIKALINGA
šoks lietuviškus šokius.
dirbti mergina vaikams prižiū
:
resnį pragyvenimą. Tečiaus apgynimą savo algos. Mat linti
So. Bostone, kur rišame duod
rėti. Kreipties šiuo adresu:
i ((’ zera ir grąžą darbą už pritina I
visgi kada žmogus sau ge rubsiuvystės baronai nu
Vincas Rusis,
mą kair.ą.
«
Erighton, Mass.1
Didelis gaisras Chelseaj. rą darydamas tuom pat sy sprendė keist po pereito 5 Lincoln st,
(i PASU PINE PAS MUS SIUT$ s
J(į O NEŠIOSI ir džiu:gsu;> «
Jeigu manai ką-nors pirkti
Panedėlyje po piet Chel- kiu padaro gerą ir kitiems, streiko jvykdintą darbo si
m Todėl, kurie norit pasisiu.nsi £
sau
arba kitam, ateik Į musą
tai
reikėtų
būti
dideliu
neiš

stemą ir apkapoti darbinin
sėj ištiko gaisras tame distgerą siutą išvalyt arba mtpm.sj
Krautuvę,
čia gausi teisingą
manėliu,
kad
tuom
geru
ne

tiesiai į cielių 12 kartų
kreipkitės pas mus.
kams mokesti.
Kriaučiai nuŠauna
rikte, kur randasi Standard
patarnavimą
ir dovanu
užtaisymu.
Juodo ”Gun Metai“*
Jeigu tiktai savo visuotiname susirinki Finish
SOUTH BOSTON CUSTl'H I
Oil Co. aliejaus sandėliai. pasinaudoti.
” plieno, gerai padarytas, iš
TAiLORiNG C<;
viso gyvenimo laiką. SFEC1ASušaukta ugnagesius iš visų naujasis marketas užsidary- me nutarė streikuot jeigu laiko
78
Br«adway.
So Rosloa
LIS PASIŪLYMAS. Šitas 12 šūviais
keturių pusių. Triukšmo ir tų, tai ir vėl daiktų Kainos baronaį savo nusprendimą pištalietas ir dėžutė šovinių bus duo
MES UŽLAIKOME
jums visiškai už dy^ą, jeigu pabaimės pridaryta nemažai. pakiltų. Konkurentas rei j mėgintų gyveniman vykinti. ta
gelbėsit mums išgarsint musų naujus
VYRŲ ir MOTERŲ
kalingas
visur
ir
visame.
(Kriaučių Jungtinė Taryba laikrodėlius. Tas darbas labai leng
Neapsistoiantis ugnagesių
ČEVERYKUS
J. Pakarklis.
! pavedė streiko klausimą iš- vas. Viskas, ką jus turite padaryt,
vežimų skambinimas, boi
Skcityk
ir
neužmiršk.
|
tai nešiotis musų laikrodėlį ir pasanuo
$2.00 iki $6.00.
| rinktai komisijai, kuri turi &
lerių užimąs ir durnai, švil
Skaityk atydžiai, nes čia gera
iškirpkit
’ „ sutinkat,
’
..........šitą
. kupimų švilpimas ir žaibo D-ro Matulaičio paskaita. paduoti kriaučių reikalavi- Į Jeigu
proga pasinaudojimui. Gal esi <>
Vyrų Drabužiai:
mus
baronams
ir
ieien
tie
P?
n
*
tu
°J
au
»
£
tfėję
ijaišką
prisiųabiznierius ar agentas, o kad ir <>
smarkumu pasklvdusi ži
HIUS Udruiiaillb, ir jeigu . uc
mums. Mes tiesiog į jūsų naSkrybėlės nuo $1.00 iki $3.
paprastas fabrikos darb’ninkas, H
Pereitos nedėlios vakare reikalavimai bus atmesti — mus prisiusime šitą 12 šūviais pištania, kad gaisras ištiko pa
Marškiniai nuo 50c. iki $3
nedaro skirtumo, jei tik gali <>
lietą
su
dėžute
šovinių
ir
sykiu
pa

vojingoj vietoj — "aliejaus Lietuvių salėje d-ras F. Ma bus apskelbtas streikas.
šiai p-taip rašyti, parašyk, o atKai laraikščiai 25c. iki $1.50
siųsime gražų auksuotą laikrodėlį.
sakymą gausi kad ir kitam A- Ų
Taipgi pasiųsta pasveiki Aplaikę jus užmokėsite tik S dolerius
ApikaklM............ 10 ir 15c.
sandėliuose" sujudino visą tulaitis skaitė paskaitą apie
menkos krašte gyventum.
p
už
laikrodėlį,
o
pištalietas
dykai.
sveikatą.
Paskaita
buvo
su

šaikos nuo
50c. iki $4.00
nančią telegramą Chicagos Rašydami paminėkite kokio — vyriško• ar moteriško, atidarytais ar uždaChelsea. Mat da atmena
Pančiakos
nuo
10c. iki 50c.
rengta
Liet.
Dukterų
ir
Sū

kriaučiams, kurie skaitliuje rytais lukštais laikrodėlio reikalaujat Jea būtumėt neužganėdintais, mes
ma, kaip anais metais išde
Pirštinės
nuo
10c.
iki $2.50
apmainom
ar
pinigus
grąžinant.
Adresuok
aiškiai:
25,000 išėjo streikam
gė visa Chelsea, tai ir dabar nų Draugystės.
ELGIN ČO., 502—35 BALTIMOBE BUILD1NG, CHICAGO, ILL.
Sveteriai nuo 50c iki $6.00
Susirinkusieji turėjo pro
Lietuvių kriaučių sky
žmonės, ypač gyvenanti prie
Apatiniai nuo 25c. iki $3.00
gą
išgirsti daug svarbių ir riaus visuotinas susirinki
Spruce, Fourth ir Elm gat
Lietsargiai nuo $1 iki $3.50
naudingų
dalykų,
kaip
gali

mas įvyks 14 gruodžio. Nuo
vių, galvatrūkčiais pradėjo
Rikandai-Forničiai:
gabent iš savo stubų rakan ma apsisaugoti nuo įvairių lietuvių kriaučių nutarimo
Lovos............ nuo $6 iki $25
dus laukan. Gaisras greit ligų, kurios daugiausia žmo daug kas priklausys.
nes
kankina.
Prie
draugijos
Kamodos
nuo $10 iki $35
užgesinta ir sudegė bei ap
Snbankrutyjo
So.
Bostono
Pečiai .... nuo $28 iki $75
prisirašė
6
nauji
nariai.
degė tik keliatas triobų.
Matrasai .. nuo $3 iki $25
vyčių kuopa.
Daugiausia blėdies padarė
Stalai............ nuo $2 iki $45
"Dvasiškam lyderiui” Bo
duonos kepyklai, kur kątik Vl-to Rajono delegatams
Taipgi galite gauti ir visokią
stone nesiseka. Jojo suor
mažesniu daiktą nupi
buvo atvežta už 6,000 dole
žinotina.
ganizuota
Vyčių
kuopa
puo

ginta kaina.
rių miltų. Miltai sulieta bei
pirma,
negu
jisai
pakenks
ju«ą
systemai.
Ataką
Visiems
žinoma,
kad
kon

lė. Tai jau ženklas, kad ir
su pelenais sumaišyta. Taip
palengvinimai ir iritacijos prašali n i mui, vartok
ferencija
bus
17
gruodžio,
parapijonįs pradeda protau
gi arklydėj apdegė du ark
Nauji Pianai vertės $300,—
22 Middle st., Lowell, Mass. ti. Tarpe vyčių smarkiai
liai.
aš parduodu už .... $188.
Prasidės lygiai 9-tą vai. ry- veikė p. Jakubauskas, bet
H
Nauji Pianai vertės $250—
Įte. Patariu delegatams va- jį pradėjus
___ . - progresyviškesu
aš atiduodu už ... ? $158.
•
•
•
•
• V ą • ••
Pergreitas ir bereikalingas 1 žiuoti iš vakaro, nes nedė- niam
jaunimui pajuokti, jis
Mes išdirbame neperlijamus
džiaugsmas.
H
GRAMOFONAI
lios ryte, kur didžiumai rei- susiprato ir pametė vyčius,
Balsam for Lungs
ploščius (rainkotus), visiems rei- X
H
o xpa§ juos daugiau _gabesnuo 10 dol. iki 300 dolerią.
H
Bostono demokratas Doe kia važiuoti _pro Bostoną,
_
kalingus,— ar busi biznierius,
(Severos Balsams Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra
agentas,
ar
darbininkas.
Mes
3;
H
Lietuviški rekordai ... 75c.
H
džiaugiasi savo partijos di- trūkis išeina tik 8:45 nuo nių nesiranda, tai ir kuopa
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio,
reikalaujam štorninkų, agentų «•
H
peršalimo,
užkimimo,
spasmodiško
smaugullo.
oro
triubelių,
o
Reikalaukit Kataliogo, gau
džiu laimėjimu. Šių metų North Stoties. Ant to lai- nuvažiavo pas Abraomą.
ir pirkėjų.
Pardavėjams duo- ’f
uždegimo ir gerklės skausmo.
Kaštuoja 25 ir 50 centai h
dam geras išlygas. Per-.antiems 3sit dovanai.
rinkimuose išviso balsų bu- ko suspėt negalima.
Mikolas Stalioris. H
duodam gerą tavorą, išaiškinam y
Meiq iodžiams patrirtinisini. itai paduodame neseniai rantą laiiH
ta 15.000.000. Jis sako: kas Ši konferencija nepapras- i
ks: ”A4 noriu ūoras pranokti kad Severo* Balsamas pilnai atsako saro
kaip paimti mieras, kad užsisa- į
Siuvamas Mašinas mes
tikslui. Nuo pirmutinio doze vaikai pradijo sveikti; ju kosulys išnyko
H
kyti sau ar kitiems. Siunčiam
Tarptautinės į Lietuvių Kooperacijos pra
dvyliktas balsuotojas tarpe tai svarbi.
parduodame pigiai .
ir tie atakai nebesugTjžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąjį
sampelius visiems, kurie nori <Į>
Balsam, nuo kokliušo ir gi sa gera pasekme."
kalbos.
u
tų buvo socialistas. Sociali klausimas, santikiai su so- į
pardavinėti. Dirbam reinkotus, J.
J. Kovralaki. Cutehegue. N. Y.
keipus ir kepures moterims, vy- -g
stai pripažįsta prekybai ati cialistiška spauda, visuoti- i Įvyks ateinančioj nedėlioj, i
rams ir vaikams. Siunčiame į i.
Reikalaujant gydnalia reikalauk Severas Preparatus.
Nuėjęs i ap
H
H
tiek* žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokią bei užvaduo
darą rubežių, o republikonai nas seimas dėl perorganiza 17 gruodžio (vakare) Lietu
visus
Amerikos kraštus. Rašy- *
o
toją. Negalint gauti ka reikalaajate, rąžyk tiesiai i
kit tuojaus:
<r
priešingai, taigi už atidarą vimo rajonų ir daugybė ki kų salėj. Kalbės F. J. BaSO BOSTON RMINCOMT 08. |
W.
F.
SEVERĄ
CO.,
Cedar
Rapids,
Iowa.
j gočius. . Visus be skirtumo
rubežių balsavo daugiau, tų svarbiu reikalų.
344 Braadvay, 8*. Bsatoa, Mm*. X
i
kviečiame atsilankyti.
M. M. Plepia,
negu už uždarytą, net 1,600a:
Komitetas,
VI Raj. sekr.
000 žmonių.
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12 šūviais Pištalietas

f

Gražų Kalenderių.

SULAIKYK

TĄJĮ KOSULĮ
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C. P. YŪRGELŪN I

377 Broadway
SO. UOSTOJ, NASS.
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