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Padarytą Vokietijos pasiūlymą taikytis Rusijos durna vienbalsiai nutarė atmesti.
Anglija Vokietijos pasiūlymo da neatmetė ir norėtų išgirsti jos išlygas, vienok tuo pačiu laiku paskyrė kares reikalams dar
$2,000,000,000 pinigų ir šaukia 1.000,000 naujų kareivių. Prie Verduno francuzai uždavė vokiečiams didelį smūgį, paėmė
11,000 belaisvių, 115 armotų ir 107 kulkasvaidžius. Per Šveicariją atėjo žinių, kad Lietuvoje prasideda sukilimai prieš vokiečius.
KOKIOMIS IŠLYGOMIS
JIE GALĖTŲ TAIKY
TIS.

Kaizerio taikos išlygos |
laikomos p sLptyje. '

I

Anglijos valdžia rengiasi LeidžiantEXTRA.
Sako, Lietuve je žmonės
"Keleivį” spau■ don telegramos pranešė, kad
tolesnei karei.
sukilo prieš valdžią.
Anglija oficialiai atmetė

PANAIKINIMAS SVAI
GALŲ FRANCUZIJOJ.

Vokiečiai nuskandino
17 amerikoną.

Oficialiai da nė viena ka
Telegramos praneša, kad
riaujančių valstybių nepasa
Vokietijos pasiūlymą taikyViduržemės juroj 14
VOKIEČIAI PASAKYS kė, kokiomis išlygomis jos DAR 1,000,000 ŽMONIŲ IR tisGruodžio 14 veik visuose Fran«mziios valdžia nutarė
panaikinti
visus
alkoholigruodžio
submarinas paJAS TIKTA i KONFE galėtų taikytis, bet iš pu
dienraščiuose
$2,000,000,000 PINIGŲ.
r Anglijos premjeras David amerikiečių
mu
.
s
gėrimus.
Tokiais
gėriskandino
anglų
laivą ”RusRENCIJOJ.
siau oficialių šaltinių jų noLloyd George parlamente pasirodė iš Londono šitokia mais Francuzijoj vadinasi iaV kuris plaukė - AmeLygiai tuo pačiu laiku, pasakė, kad Anglija tik tuo- telegrama.
Vokiečiai su savo talki rai vistiek yra žinomi. Jie
yisoo degtines konjakai, Ji-j rikos su arkiiais ir mulais.
kada Vokietija su savo tai- met padės ginklą, kaip pru- "Piievartingas gabenimas kieriai ir absintas, kuris jau
ninkais austrais, bulgaris yra maždaug tokie:
kininkais pasiūlė sąjungi- siškas militarizmas bus vi- Lietuvos kaimiečių Vokeiti- panaikintas. Vynas ir alus Ant laivo buvo keliadešimts
ir turkais pasiūlė sąjungi
Vokietija apsiima:
amerikonų ir 17 iš jų žuvo.
jon prie darbų iššaukė jau
ninkais taikytis, Anglijos siškai sutriuškintas.
ninkams taikytis. Sąjungi- i
prie
alkoholinių
gėrimų
ne

Be to žuvo da 11 laivo dar
kelis sukilimus Lietuvoje.
1. Atstatyti
Belgiją,
_______
____ r__________
_
. ___ Ser- parlamentas užgyrė dar du
Taigi taikos dar nebus.
ninkai tąe
pasiūlymą
priėmė
siskaito.
bininkų.
Ypač
smarkus
buvo
sukili

labai šaltai ir su atsakymu biją if Rumuniją, bet nemo- bilionų dolerių karės reikaWilsonas vėl turės rašyt
mas Suvalkijoj. Kaimiečiai Ii
nesiskubina.**Tik viena"Ėu- kėti jokių atlyginimų,
lams, o naujaisis karės kaNAUJAS
FRANCUZŲ
DIDELIS
SMŪGIS
VO

kaizeriui
notą.
apsiginklavę
kirviais
užpuo

visas francuzų binetas ruošiasi šaukti dar
sija tuojaus nutarė vokiečių „ 2- _ Apleisti
..
KIEČIAMS
PRIE
VER

ARMIJOS
VADAS.
lė karinę vokiečių komisiją,
pasiūlymą atmesti. Anglį- i žemės, kurias vokiečiai yra 1,000,000 vyrų armijon. Iki
DUNO.
kuri buvo nusiųsta tenai
”Keleivyje” buvo jau ra PRŪSUOSE IMAMI JAU
........... ateinančio pavasario anglai
ja, Francuzija ir Italija
darbinikams
imti.
MOKYKLŲ VAIKAI.
Pastaromis dienomis ži
3.
šyta, kad vyriausis francu
kol- kas da oficialiai nieko
• Sutverti iš Lenkijos ir nori sudaryti tokią armiją,
"Kitose
apygardose
dau

neprigulmingas
nios
jau
skelbė,
kad
vokie

zų
armijos
vadas
Žofras
kad
galima
butų
be
jokio
į tą pasiūlymą neatsakė, Lietuvos
Iš Kopenhagos praneša
sunkumo sumušti teutonus čiai vėl ruošiasi pradėt už gelis kaimiečių slapstosi po (Joffre) atstatytas. Jo vie- ma, kad Silezijos valdžia
nors jų spauda ir pusoficia- valstybes,
Jų I miškus ir pelkes. Daugely- ton francuzai paskyrė gene- (Prūsuose) paskelbė mobi
liai autoritetai veik vienbal- 4- Nustatymas . rubežių vakaruose ir išvaryti juos puolimą ant Verduno.
: je Lietuvos vietų būriai kai- rolą Nivelle, kuris organi- lizaciją jau mokyklų vaikų.
artilerija
buvo
pradėjus
jau
eini
šiai icciroičVi
išsireiškė už voriima
vedimą ka- Balkanuose , palikti taikos
taiko; iš Balkanų.
’
------- Verduno
apgynimą.
rėš toliaus, iki Vokietija su konfej'encijaL
Kalbėdamas apie užgirtus bombarduoti francuzų po miečių išardė geležinkelius, zavo ”
Jie šaukiami prie darbo ant
5. Nori užtikrinimo, kad du bilionu dolerių, finansų zicijas ir buvo sakoma, kad sunaikino tiltus ir telegrafo Jis yra 60 metų amžiaus ir geležinkelių.
savo talkininkai bus visiškai
bus pastovi ramybė.
norėjo jau pasitraukti iš ar
ministeris Banar Law pasa vietomis francuzai jau va stulpus.”
sumušta.
Londonan
šita
žinia
atėjo
romi
atgal.
Anglija
reikalauja:
mijos.
kė
parliamento
atstovams,
PAKIŠO STREIKLAU
Anglija norėtų išgirsti iš
iš
Šveicarijos.
Bet
štai
netikėtai
francu

1.
Pilno
atlyginimo
už
su

kad šitos sumos užteks gal
ŽIAMS BOMBĄ.
lygas, kokiomis vokiečiai
zai
atsigrįžta
ir
patįs
pra

naikinimą
užimtose
žemėse.
tik
iki
24
vasario.
Paskui
mano taikytis. Pakol tos iš
FINAI MUŠASI SU RU
Šiomis dienomis Provi2. Pasitraukimo iš Belgi- vėl reikės biliono iki finan- deda užpuolimą. Greitu ir DALINSIS RUMUNIJOS
lygos nepaaiškės, Anglija
SAIS.
dence
sustreikavo ant gele
GROBIU.
Tas aštriu smugiu jie sulaužo
oficialiai tur-but nieko ir jos, Francuzijos, Lenkijos, sinių metų pabaigos.
žinkelio
tavorų krovėjai. Jų
Berlyne gauta iš StokholVienas Budapešto laikra
nesakys apie vokiečių pro Serbijos, Rumunijos ir pil išviso padarys $9,750,000,- vokiečių frontą ir pradeda
vieton privežta streiklaužių.
000 karės išlaidų per šiuos imti juos tūkstančiai nelais štis rašo: "Bulvių ir javų mo žinių, kad Finlandijoj Kuomet 34 juodvaidžiai
poziciją. Vietoj to, ji parei no tų kraštų atstatvmo.
Vokietijoj4 Kemi miestelyje, įvyko kru3. Sugrąžinimo Francuzi- metus, du bilionu daugiau, I vėn. Nors vokiečiai gvnėsi
kalavo da vieno miliono vy
labai narsiai, bet ataka buvo grasino jau badu, tečiaus tas ylnas susirėmimas tarp finų streiklaužiai miegojo pir
negu buvo apskaitoma.
rų kariumenėn ir $2,000,000- jai Alzacijos ir Loreno.
Sakoma, kad rusų mos klesos vagone, streikieIšlaidų pasidauginimą fi tokia netikėja ir tokia «mar- pavojus dabar jau atitolin4. Atidavimo Rusijai Kon000 pinigų tolesniam karės
riai pakišo jiems bombą.
nansų ministeris aiškina ki. kad atsilaikyti prieš ją tas. Rumunijoj paimta tiek šnipai susekė tenai slaptą Kada ji sprogo, skebai li
vedimuif Vokiečiai gi, kaip stantinopolio perplaukų.
5.
už kiekvie-' tuomi, kad kas diena vis nebuvo galima ir francuzai duonos ir kitų valgomųjų Ifinų revoliucijonierių mitin kos išmėtyti į visas puses,
dabar paaiškėjo, savo išly<r Atlyginimo
*
gų nenori pirma laiko skelb- ną toną paskandintų laivų, daugiau amunicijos suvar nuėjo nėr vokiečių pozicijas daiktų, kad mes galėsime gą ir daug policijos buvo nu bet užmušt neužmušta nei
dvi mvlias pirmyn suviršum puotauti iki sekančios piu- siųsta susirinkusiems areš
tojama.
ti. Jie pasiūlė sąjunginin
Policijai apsupus vienas.
Dabar Anglija kas diena 6 myliu fronte.
tės. Tas grobis bus išdalin tuoti.
kams pertraukti karę ir su DŪMA ATMETĖ VOKIE
I francuzų pozicijas tuo tas proporcionaliai tarp Vo mitingą finai pradėjo šau
išleidžia karės reikalams
važiuoti kur nors neutralėj
TIJOS PASIŪLYMĄ.
jaus pradėta gabenti tuks kietijos, Austro-Vengrijos dyt. Smulkesnių žinių nė REVOLIUCIJA PORTU
$28,550,000.
šalyje pasitarti, ar negalima
GALIJOJ NUMALŠIN
Rusija taikytis da nenori.
ra.
iančiais vokiečius nelaisviu^ ir Turkijos.”
butu susitaikyt. Jei sąjun Matyt, ji da negana gavo į
TA.
gininkai šitą pasiūlymą pri kailį. Vokietijos pasiūlymą RUMUNŲ KAVALERIJA ir de^ėtkais iu armntas. Iki
SAKO, NEVILLE NU LAIPSNIŠKAS BRANGU Žinios iš Portugaliias sa
vakaro suimta 9.000 vokieimt’) ir visų kariaujančių taikytis Durna vienbalsiai
SUNAIKINTA.
ko, kad šiomis dienomis
LEIS FRANCUZIJAI
: čiu. tu tarpe 250 oficieriu,
MO AUGIMAS.
valstybių atstovai suvažiuo nutarė atmesti. Rusai žiu
į
įvairiose Portugalijos vieto
KRAUJĄ.
tų konferencijon, tuomet ri į šitą pasiūlymą kaipo į Rumunijos kavalerija veik daugiau kaip 80 įvairiausio
Washingtono
oficialis
ra

Vokiečių karininkai pri portas, kuris likosi paskelb se buvo revoliucinių sukili
vokiečiai pasakytų ir savo tam tikrą vokiečių planą su jau visiškai sunaikinta. A- knb’hro k^nuolių ir daugybę
pie tai praneša patįs Rumu- kitokių ginklų.
pažįsta, kad naujas francu tas šiomis dienomis, skaitli mų. Kai kur net ir kariuišlygąs. Taip paaiškino vo- skaidyt sąjungininkus.
menė sukilo. Revoliucijoniin<? apginėiai rusai. Tuos
Kaimai
Vache^auville. zų armijos vadas Nivelle tu
kiečių< ambasadorius Wanėmis
išparodo
kaip
Jungti

—
nierių vadas Machade San
shingfone, grovas Bemštor- ODESA R DIEVAS PA- baisius nuostolius rusai aiš T-ouvemont, Besonvaux ir rėjo dideli pasisekimą prie nėse Amerikos Valstijose tos bandė paimti Abrantos
kina tuomi, kad rumunai ne Hardaumonto miškas nerė- Verduno, bet jie ramina sa
fas. Jisai sako, kad dabar
VOJUJE.
turėjo užtektinai kariško ,jo į francuzų rankas. Iš vi ve tuo, kad taip atakuoda pragyvenimo dalykų kainos miestą, bet likos suimtas, o
nei jis nežinąs, ko Vokietija
laipsniškai kįla. Iš tų skait įo žmonės išvaikyti. Nu
Senovės rusų sostinė Ki patyrimo. Jų kavalerija me en atimta iš vokiečių 14 ke- mas jisai greitai nuleis
gali reikalauti.
menų matome, kad nuo 15 d. malšinta sukilimai ir kitur.
jevas ir didelis Juodųjų ju- tėsi atakuoti priešininką turkamnių myliu plotas že Francuzijai kraują.
rugsėjo iki 15 d. spalių mė
pozicijose. mės. Pipiru kainas, kurio
DIDELĖS RIAUŠĖS
| rių uosto miestas Odesa fortifikuotose
nesio valgomųjų daiktų kai
SUŠALO ŽMOGUS. ..
ją skynė naėmimiii vokiečiams rei- ISAKYTA AREŠTUOTI
HAMBURGE.
neužilgo gali patekti į teu Kulkasvaidžiai
nos
olseliuose
pakilo
3
nuo

Netoli
Millinocket, Me.,
^a-*n k/'Hn mėneriu laiko,
Iš Londono pranešama, tonų rankas. Generolo Ma- kaip žolę.
VENIZELOSĄ.
šimčiais.
Traukyje
12
praei

atrasta ant kelio sušalęs
dabar likos atimtas iš jų į
kad 7, 8 ir 9 gruodžio Ham kenseno armija, kuri užėmė
Graikijos valdžia išleido tų mėnesių pakilo 16 nuo Thomas Cronin, kuris buvo
vi p"a valanda.
burge buvo negirdėtai dide Rumuniją, greitai artinasi
KANADA Už KARĘ.
įsakymą areštuoti buvusį
išėjęs iš Millinocketo į
Šitais laimėjimais francu premjerą o dabar revoliuci- šimčiais.
lės riaušės. Sakoma, kad dabar prie Rusijos rubeKaip Kanados valdžia žiu zai da nenasitpnkinn ir žen
Darbo departamentas, Spring Brook, 20 mylių at
subruzdime dalyvavo dau žiaus. Kuomet rašoma šita ri j vokiečių pasiūlymą taijonieriu vadą Venizelosą. remdamasis oficialiais ad stumo.
giau kaip 20,000 žmonių ir žinia, teutonai randasi nuo įf/’i gė toliaus. Paskutinios ži Jis kaltinamas šalies išda ministracijos raportais, pa
eleVa nios «ako. kad vokiečių ne vystėj ir kriminališkam ap
kad 1,000 iš jų buvo užmušta Besarabijos gubernijos tik
darė statistiką, kuri išparo
bei sužeista. Žmonės buvo už 26 mylių. Į paskutines 3 mos, kurią jis mušė Angli laisvėn naimta iau daugiau šmeižime Graikijos genera- do, kad per 30-tį pastarųjų LEIDĖJŲ KONFEREN
CIJA.
kaip 11.000. Be to da paim lio štabo.
taip įniršę, kad vietos karei dienas jie nuėjo pirmyn 50 jos valdžiai. Ten sakoma:
dienų
paukštiena
pabrango
ta 15 armotų ir 107 kulka
Pereitoj sąvaitėj Washinviai negalėjo riaušių nu mylių. Jeigu jie eis ir to
”Kanada stovi su Jumis ir svaidžiai.
1
nuoš;
duona,
sviestas,
cu

malšinti, reikėjo siųsti ka liaus taip greitai pirmyn, visa imperija už galingą ve
GRAIKIJA IŠPILDĖ SĄ krus ir kiti daugiausiai var gtone atsidarė laikraščių
riumenę specialiais trauki tai greitu laiku Odesa ir Ki dimą karės iki galutinos i Atsiėmus andai francuJUNGININKŲ ULTI
tojami maisto dalykai pa leidėjų konferencija, kad su
Izamą
Douaumonto
ir
Vaux
jevą
galės
būt
jau
jų
ranko

niais iš Berlyno. Šita žinia
MATUMĄ.
pergalės.”
brango 6 nuoš.; bulvės—75 radus būdą kovai su popie
fortus, o dabar Pipiru kMtečiaus nepatvirtinta. Iš ko se. Tai butų kitas skaudus
Tš Londono ir Paryžiaus nuoš.; žirniai 55 nuoš. Pa ros brangumu.
n-j
voveriai
likos
iau
visiš

smūgis
sąjungininkams.
tos riaušės kilo, taipgi ne
pranešama, kad Graikijos
Iš ŠVEICARIJOS VEžš I kai nustumti nuo Verduno valdžia galų gale sutiko su skutinėmis dienomis cukrus "KELEIVIO” SKAITYTO
sakoma.
pabrango 31 nuoš., sviestas
augštumų ir anie paėmimą
PER SAVAITĘ RUSAI
LENKIJON PIENĄ.
JŲ ŽINIAI.
sąjungininkų reikalavimais 17 nuoš., taip-pat ir kiti
šitos tvirtovės jiems jau ne paleisti savo kariumenę, o
NETEKO 30,000
VOKIEČIAI NETEKO
Vokiečių valdžia leido
maisto dalykai, nežiūrint
Pabrangus popierai apie
bėra vilties.
VYRŲ.
3,921,809 KAREIVIŲ.
artileriją
ir
amuniciją
ati

Rokfelerio komitetui Lenki 1
200
nuošimčių nuo pereitų
visuomenės protestų, toles———
Berlyne paskelbta oficia
Iš Berlyno pranešama, joj parsitraukti iš Šveicariduoti sąjunginikams.
metų ir negalint padaryti
niai brangsta.
LENKIJA VALDYSIĄS
lia karės nuostolių surašąs, kad per pereitą sąvaitę Kar- i jos kas mėnuo 80 tonų suskaitytojams
Jeigu prie to pridurti dra-'• "Keleivio”
KUNIGAIKŠTIS STELENKIJOS TARYBA SU bužius, kurą, avalą, namų Į Ka’endoriu už 10c.. kaip ki
ii kurio pasirodo, kad per patuose rusai norėdami pra- tirštinto (condensed) pieno
PONAS.
SIRINKS ANT KALĖ randas ir kitką, tai matysi tais metais, nutarėm io ne
lapkričio mėnesį vokiečiai silaužti per vokiečių ir aus- lenku vaikams.
Vokiečių
DŲ.
neteko 166,176 kareivių ir trų pozicijas neteko mažiau- geležinkeliai vežš šitą pieną
me, kad pragyvenimo kai-iįleisti. Todėl visų skaitvtojų
Vokiečiu laikraščiai rašo,
nos
daugiau negu pasidvi-l strinrašome ir melržiame
oficieriu.
Tas padaro iš šia 30,000 vyrų. Bet nežiu- dovanai. Komitetas a^kai- kad Lenkijos valdonu e*ąs
Iš Berlyno pranešama,
viso nuo karės pradžios Vo rint tų kruvinų nuostolių to. kad šito pieno užteks kas' paskirtasi l
__
kad Lenkijos valstybės ta gubino. Popieros svaras į ”Kel.” Kalendoriaus 1917
arcikunigaikštis
kietijos nuostolių 3.921,809 rusai vis dar nesiliauja ata- diena 11.500 vaikų Varšavoj, Steponas, kuris yra56 me- ryba turės pirmutini savo ką buvo 2 ir trečdalis cento, įmetama nereikalaut.
I dabar jau 9c.
Kel.” Administracija.
kavę.
ir 5.000 Lodziuje.
tų amžiaus.
susirinkimą ant Kalėdų.
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Įsivaizdinkit, draugai, kokiam dirbant visoms srovėms prie
padėjime mes tuomet atsi- ben<iro fondo mums tris syk
durtume! Mes butume visi- -; (2)
tuškai sudemoralizuoti.
Mes, palengvėtų
i. . ??,
• darbas
„
nei tas žuvininkas, atsidurtu- ri^t tik vieną fondą galėtų
me ties savo suskilusiu loviu^j1 atlikti tie pinigai, kurie da
o auksinė vienybės žuvytė nu bar išleidžiami kelių fondų
plauktų savo keliu,”
užlaikymui, (3) dirbant vi

Peržvalga.
"LAISVĖS" NUOMONĖ
APIE VIENYBĘ.

SKIRTUMAS TARP JU
"SVEČIŲ" IR MUSŲ.

je ir tuojaus nesulaukus re
zultatų, ji ėmė pliekt kailį
tiems, iš kurių ji tikėjosi pagelbos. Ar ji tuo pataisė da
lyką? Ne; tuo ji galėjo tik
tai atstumt rašytojus.
“Tai vienas dalykas. Ant
ra, tie draugai, kurie reda
guoja ’Kovą’ ir 'Naująją Ga
nv™
n,.™
„ >z.a
dynę,’ užėmė tokią poziciją

partijai pirmenybės jie ne- nėms. Bet jeigu sąjungipripažins, patol apie vieny- ninkai bus tam priešingi,
------„i u..x
—n.—
;tai jokios peticijos nei reiMusų priešai klerikalai ir ibę
negal
būt ikalbos,
Tą aiškiai
pasakė
kun. kalavimai nieko negelbės.
tautininkai iš "Draugo" ir
.
.
——laikraštis,
»_•>—*a_-_
j Musų "patriotai” mano,
"Lietuvos" abazų nuolatos Kemėšio
Veidmainystė išėjo ant kad jeigu mes nieko nesakyloja, buk Lietuvos Šelpimo
Fondo svečiai pp. Bulotai ir viršaus, kaip alyva ant van- sime, tai lenkai paaišikns
žemaitė imą po $25 ant die- dens. Ir tas labai gerai. Vi- taikos kongresui, jog Lietuta pati ša
prie
nos ir daugiau išleidžia, ne- suomenė dabar aiškesnė] vo ir Lenkija
r.-viu yra
vr. ..
1(priešingumo)
' ’ - ’ sąjungiečių
;- - * gu
—- surenką.
--------- šviesoj matys Kemešį. Jei lis, o taikos kongresas tuo
tarpe. Viena sąjungiečių
.. _
, daTuo tarpu oficialės L.Š.F. nebūtų vienybės idėjai pri- jaus lenkų paklausys: ims ir
lis ima šnairuot į antrą dalį, apyskaitos parodo, kad pp. tarta, šita veidmainystė ne- prijungs Lietuvą prie Len
’oo -info/rAni.mno na f
Ii Slr •> i —’
““ 11 a
__
Bulotos ir kaitės pragyl
butų išėjus
aikštėn, TUO kijos. Todėl, girdi, mes tu
yeaa ----pne to, Kaa -aarosi sąn
mri
Kpmmis butų
hutu rašęs,
ras
venimo ir važinėjimo lėšų m
et Kemėšis
kad rime kelti savo balsą, turim
ku surinkti visų draugų jie________________
e
_______
.
,
aiškint pasauliui, kad mes
per
birželio
mėnesį_1916
me,
vienybės
jis
tikrai
norėjo,
gas prie kokio-nors bendro
buvo
$203.90.
Taigi
__ _____
_____
J pa-1nes Jam tikrai rupi tautos ne lenkai ir nenorime būti
darbo, štai pavyzdis: 'Ko tų 1
*po n?1laimė,
va’ sako, kad apie ’keleiviečių’ sirodo, kad jie ima ne_______
x bet kiti jo prakil- su jais suvienyti
-•
*-•
pagelbą ji negalinti nė sva $25 dienai, bet vos tik po $3 niai idėjai nepritarė ir tau- Į
Bet ir šitas argumentas
jot. Gerai—bet kaip ji ir
ta
turės
nuo
to
nukentėti.
su
centais.
neišlaiko kritikos. Visų pirgalėtų norėt jų pagelbos, jei
Dabar jis to sakyt jau miausia, lenkai taikos kon"Laisvė” da nurodo, ir
gu ji nuolatos agituoja prieš
juos! 'Keleivis,’ girdi, esąs koks skirtumas tarp musų negalės.
grese jokio balso neturės,
toks ir toks; ’keleivieiču’ po svečių ir "svečių nebuvėlių,” i
nes jie skaitosi da Rusijos
litika tokia ir tokia; darbinin
kurie
atsilankydavo
pas
■
valdiniais.
Pašalinių gi
kai turį apsisaugoti, kad ’Kebalso taikos kongresas ne
levis’ nesuklaidintų jų...
Po, tautininkus su klerikalais:
”lš surašo apkeliautų koklausys. Antras dalykas, ir
šitokių užpulainėjmų (beveik
lionijų matome^ kad gerbia
Socialistai jau nesykį pa šitam klausime taikos kon
galėtum pasakyt: siundymų)
mieji svečiai neapleidžia nei j sakė tautininkams ir klerilaukti, kad 'Keleivio* redak
gresas elgsis taip, kaip jam
mažiausių 'pečių*
Ten ^r(kalams, kad vienybės politi- išrodys naudingiau, o ne
toriai skubintųsi 'Kovos’ ir
mekuomet neužklysdavo Ba- .
klanrimo t a rn in ir mną
’Nauj. G.’ vedėjams paleng
sanavičiai,
Yčai,
Gabriai.
TuKos
Klausime
tarp jų ir mus mums ar lenkams. Jeigu ji
vint daroo naštą, yra stačiai
mai
ir
šimkai
—
užlysta
senegali
būt
patol,
pakol jie sai pripažins, kad tarp Ru
juokinga.”
nutė žemaitė ir A. Bulota, atmeta klasių kovos obalsį. sijos ir Vokietijos geriau
Baigdamos savo straipsnį
Anie ponai mėgo tik didmies- Mes galime susieiti ir veik- sutverti vieną, bet didelį bu"Naujienos" sako:
čiu užimą, dideles minias ir ■
bendrai
tiktai tokį darbą, ferštat$’ tai J’isai sujungs
aukų. T .
V
"jeigu kas laukia naudos
didelius
žiupsnius
ąnt«i
.. ------socialistų judėjimui iš tokios
aniem ponam visuomet bu*į katrais neliečia musų
, idėjos
.. Lietuvą su Lenkija, nepai
taktikos, tai tegul ją giria.
atdaros viešingų klebonijų principų. Toks darbas gali sydamas jokio musų "bal
Mes-gi matom iš jos tik pra- i
durįs, aniem ponams klerika- būt Šelpimas nukentėjusių so kėlimo."
0 jeigu tasai
gaištį, todėl ir pasakome savo Į
lė ir tautiškoji inteligentija nuo karės žmonių. Bet kaip kongresas atras, kad didžiunuomonę. Pagalios, juk ir

Tūli musų draugai socia
listai, kurie mėgsta vadinti
Musų Brooklyno draugė siems išvien butų galima su
save "tikrais marksistais,” primena, kaip elgėsi kleri rinkti daugiau aukų.
labai nepatenkinti "Kelei kalai su tautininkais tūlose' Yra da ir kitokių argu
vio” pozicija vienybės klau vietose per Lietuvių Dieną:1 mentų už vienybę, kurių vie
"Atsiminkit Brooklyną ir šai tečiaus nenorime skelb
sime.
Jiems rodosi, kad
Wilkes-Barrį,
atsiminkit šliu
"Keleivis” jau "parsidavė
po kelionę, atsiminkit Šal ti. Ir drg. Pruseika, kuris
klerikalams” ir nori "par
čiaus intrygas, atsiminkit Ne-. šiomis dienomis viešėjo Bo
duoti” da kitus socialistus,
warką ir Chicagą! Nejaugi stone, plačiau šį klausimą
nes kitaip kamgi jisai agi
dar permažai faktų, kad lauk apkalbėjus, pasirodė vieny
ti stebuklingų permainų ge bei daug prielankesnis, ne
tuotų už vienybę. Vienybė,
rojon pusėn
O antra vertus,
jų nuomone, gali būt pagei
gu paduotoji čia "Laisvės"
mes jau sakėm ir čia pabriedaujama tik buržuajms ir
nuomonė,
kuri buvo išreikš
žiam dar, kad stačiai negali
klerikalams, kurie nori "ati
ma ir norėti, idant tautininkai ta da pirm to pasikalbėjimo.
traukti socialistus nuo kleir klerikalai atsisakytų nuo
Sąjungos oficialai dauto politikieriavimo ar politi 'giausia priešingi tai vieny
sų kovos."
kos, kuri stačiai neatskiriama
Iš visa to matyt, kad tie
bei ir srovių suvažiavimui
nuo jų visuomeniško veikimo.
musų draugai "Keleivio"
dėl
to, kad klerikalai šaukia
Jeigu jie net išvarytų tą po
pozicijos visai nesupranta,
li tikieriavimą per duris, tai tan suvažiaviman visų "cenarba supranta ją klaidingai.
jis įeitų per langą.”
tralinių" organizacijų at
"Keleivis” nėra niekam
Ir todėl ji pataria:
stovus. Tų gi "centralinių"
"nesiskubinkim laidot L.š. organizacijų pas juos yra
parsidavęs ir nenor parduo
F. Net jau ir tokiam atsiti
ti kitų socialistų. "Keleivis”
devynios galybės ir tokiu
kime, kad
sutartis įvyktų,
niekad nesakė ir dabar ne
mes, kaipo toliau pramatanti budu jie gali pasiųsti apie
sako, kad socialistai gali
žmonės, negalime pakasavot , 60 savo delegatų, kuomet sovienytis su kitomis partijo
savo fondą. O palikus savo ■cialistai, kurie turi dusyk
fondą, kokia gi prasmė eit į galingesnę spaudą ir atsto
mis politikos darbe. Jis sto
bendrą
fondą ?
vi už vienybę tik šelpimo
vauja jeigu jau ne didesnę,
"Mes
prašom atkreipti atvdarbe. Tą pripažino ir "Lai
dą taip pat ir į p. J. Sirvydo tai ir nemažesnę musų visvė.”
Įžanginiame savo
paskelbimą, kad ir tautinin isuomenės dalį, tegali pasių
straipsnyje, 99-tam nume
kai nenori panaikint Gelbėji sti vos tik 18 delegatų.
mo Fondą."
ryje, ji cituoja "Keleivio”
ŽengSim?F^ktybiį" pūtikai nąiSu tuo, suprantama, so musų laikraštis nėra koks
redaktoriaus žodžius, kurie
ti,
musų
keliai
tuojaus
ski

Jeigu ištiesų tautininkai cialistai negali sutikti. Jei ’privatiškas’ biznis, kaip gal
dingiau yra turėti tenai ke
šiaip jau visokeriopiausių įs
buvo pasakyti So. Bostono nenori panaikinti savo Gel gu jau šaukti srovių suva mano dalis sąjungiečių. 'Nau
riasi,
arba
eina
viens
prieš
liatą mažų buferštatų, tai
taigų. Visai kitokioj scenevisų trijų srovių veikėjų pa- I bėjimo Fondo (mes to pa
jienas
’
valdo
šimtai
žmonių,
o
Amerikos
lietukitų.
rijoj veikia
Lietuvos jisai neprijungs
žiavimą, tai nuo kiekvienos
sikalbėjime, paskui paduoda skelbimo nepatėmijom), o srovės šaukti lygų ' skaičių įsteigtos jos tapo L.S.S. VIII
vių darbininkų svečiai, LSF.'
Bet musų kaimynai iš de- prie Lenkijos, nors lenkai ir
rajono nutarimu, ne vienokalbėtojai. Jų darbas yra
ištrauką iš "Keleivio” n-rio klerikalai savo Tautos Fon atstovų.
šinės vis negali to suprasti, kažin kaip to norėtų.
antro asmens užsimanymu.”
sunkus, kasdieninis kalbėtojų
47, ir daro iš to išvedimą, do, tai suprantamas daly
Bet mes negalime ir rei Mes taip-pat esame tos * darbas, o kiek šnairavimo, Jie vis kalba apie "vienybę Turint visa tai omenyje,
kad apie vienybę politikos kas, tuomet negali būt kal kalauti, kad Iderikalai da
kiek skersakiavimo, pagiežos išgavimui Lietuvai laisvės." ar galima kalbėti apie vie
klausimuose pas "Keleivį” bos ir apie Lietuvos Šelpimo rytų taip kaip mums patin nuomonės, kad šitokia takti
net. reikia jiems pakelti ir tai. Jiems vis rodosi, kad tai lai nybę "išgavimui Lietuvai
ka neša socialistiškam judė
nėra nei kalbos.
netik iš klerikalų ir tautinin svei "išgauti” užtenka para laisvės?” Vienok musų kai
Fondo panaikinimą. Tuo I ka, kuomet’ musų didžiuma jimui pragaištį. Ji veda ne
kų pusės, bet ir iš pusės tų. šyt taikos kongresui petici
Pažymėjus, kad vienybės met nebūtų jokios prasmės nenori tame suvažiavime
mynai kalba. Jie negali su
išvengiamu
keliu
prie
suiru

kurie
sakosi esą Europos liepolitikoje "Keleivis" visai ir apie vienybę kalbėti.
ją,
įteikti
valstybių
diploma

net ir dalyvauti. Jie daro, tės. Todėl pakol šita suiru
prasti, kad Lietuvos likimas
tuivų
demokratijos atsto
nepripažįsta, "Laisvė” satams po egzempliorį ar kitą šiandien priklauso absoliu
vais!”
Bet mums rodos, kad taip kaip jiems parankiau. Už tė da neįvykus, sąjungiečiai
ko:
"lietuvių memorialo” ir da tiškai nuo didžiųjų valsty
nėra. "Ateitis,” kuri atsto taigi musų pareiga — ne turėtų daryti viską, kad to
"Vadinasi, liekasi dabar pa
vieną-kitą
sykį paskelbti bių plėšriosios politikos, ku
vauja kairiaji tautininkų snausti. Jei norime suva kios taktikos butų vengia KUN. KEMĖŠIO "ATSI
kalbėt apie vienybę, ne laiki
svetimtaučių spaudoje lie rioje mes balso visai netu
VERTIMAS.”
nę, bet permanentišką jau, sparną, panaikinimui trijų žiavime dalyvauti, tai turi ma.
tuvių
vardą.
rim.
Galingos
valstybės
Pirmutinis apie srovių vie
vienybę tik šelpimo klausime. fondų netik pritaria, bet me ineiti suvažiavimo šauMums rodosi, kad ginčus ant stačiai agituoj’a už tai. Ji ikimo komisijon ir pareika KOKIOS AUKŲ PROPOR nybę
Kalbėti
apie
tai
ir
tikėti
skaitosi
tik
su
galingais,
karščiausia pradėjo
šitos plokšties visi musų re skaitlinėmis, išparodė, kad , lauti, kad suvažiavime butų
CIJOS
MES
GALLM
kalbėti
kun. Kemėšio veda- tam šiuo momentu, Jkada Kad taip yra, tai parodo
daktoriai ir visuomenės vei vien tik užlaikymas trijų srovių lygybė.
REIKALAUTI.
'mas "Darbininkas.” Bet tas patįs gyvenimo atsitikimai pats gyvenimas, Kiek jau
kėjai turėtų vesti šaltu krau
fondų
dabar
tiek
daug
atsiju. Čia juk mes nepravesda-l
"Keleivyje” mes išreiš- karštis pas jį labai greit at- kuoaiškiausia parodo, kadį musų tautininkai su kleriir nepravedam
aiškių
stačiai -prasižengi- SANTIKIAI EINA BLO
kad tokias peticijas ir memoria- kalais nesibaladojo į visovom L
—,-------------------_ eina,
_kėm nuomonę, kad vienvda- vėso. _Kaip
—r tik pamatė,
r
partijiniu linijų, čia juk mes, mas mėtyt be reikalo tiek
GYN. ,
’ 1Įvykti,
/
jisai lus niekas ir domos neat- kias diplomatų duris, niemiesi su kitomis srovėmis vienybė _
gali
bent išdalies, visi pripažįs- oinigų, kuomet fondus šu
Nuo to laiko, kaip tik drg. šelpimo darbui, mes, social- pradėjo nuo jos kratytis. kreiuia. tai reikia būti nai- kur jiems tos durįs neatsitam sutartį ir su žmonėmis ne į vienijus
vi
tos išlaidos butų Kapsukas pristojo prie "Ko- štai, turėtume reikalauti, Visų pirmiausia jisai pradė vu kūdikiu.
darė; kiek jie peticijų ir
- Sr- _r_i-----musų srovės. Tą mes matom
trissyk
mažesnės.
Ir
kiti
Jau gana tokiu
vos,” socialistiškų laikraš- 30 nuošimčių aukų iš bend- jo agituoti, kad išardyti
, ** memoria-— Jmemorialų
_ _ V * • • nerašė,
_ • W niekas iš
Vilniuje, kur Agronomijos
tautininkų
laikraščiai
šitam
prirašė
Gabrys.
Rašė
tų
rašinėjimų
neišėjo;
21
___
1
........
„„L,
..
..
.
...
.. kiek
Draugijoje darbuojasi ne tik
čių šeimynoje prasidėjo ne- rojo fondo, kad jos visuomet Lietuvių Dienos komitetus, W ]
argumentui
pritarė.
musu žmonės, matom ”Grusiunčiamos Aerronomi- kurie buvo susidarę iš visu juos ir Basanavičius su ki- jie aukų informacijos biusutikimai. "Kova” tuojaus butų
‘
-T--1
t,___ J_____ T
įnlrinc mn/lno
. de’.”
naudos
Klerikalai apie panaikini-: susipešė su visais musų sro ios ir teisių Draugijai arba trijų SrOVių
Tik Bostono
tais "diplomatais/’ rašė ir rui” nedėjo, jokios
lietuviams
iš
to
nebuvo.
.j
Yčas.
Siuntinė
io
jie
juos
mą
savo
Tautos
Fondo
da

Taigi ir "Laisvė” pripa
Į vės laikraščiais. Jei galima kitoms šelpimo organizaci Komitetui prieš tai užpro
nu- visur, kur tik žinojo. Šau Ir akyvaizdoje visų tų fa
žįsta, kad šelpimo darbo ne nieko nepasakė, bet vienybei kokį išėmimą padaryti, tai joms, kurias nurodvs socia testavus, "Darbininkas" i._
reikėtų maišyti su parti šelpimo darbe jie pritaria. i tik "Laisvę," prie kurios listai. kurioms klerikalai au tilo. Dabar to laikraščio re- kė jie "pavergtų tautų kon- ktų vėl kalbėti apie "išgavi
dakcija vėl atsiliepė šiuo ferencijasi” Londone, Švei- mą Lietuvai laisvės” diplo
niais reikalais, kad čia gali Tas reiškia, jog jie turi su-iI "Kova" dar ne tiek kabinė kų niekad nesiunčia.
ma tartis su kitomis srovė tikti savo fondą panaikinti. jasi — turbut dėlto, kad
"Nauiienos” su tuo neno klausimu ir jau aiškiai prie- carijoj ir kitur,, Visa tai matijos keliais, reikia būti
i
Kitaip,
kokia
gi
galėtų
būt
šingu vienybei tonu. Girdi: lėšavo nemaža pinigų. Vie mažiems kūdikiams.
mis ir nėra jokio reikalo dėl
prie "Laisvės” bendrovės ri sutikti. Jos sako:
I
"Vienybė šelpimo ir politi nam tik Gabrio "biurui” ASocialistai tokiai "politi
vienybė?
to karščiuotis.
”Bet kode! 'Keleivis’ nrnno,
priklauso pats drg. Kapsu
kos
reikalais
(abu
reikalu
ar

merikos
lietuvių
klerikalai
kai
” pritarti niekados nega
Bet
"Laisvė
”
bijosi,
kad;
Tečiaus panaikinimui Lie
kas. Iš pradžios da ir "Ke kad Atrronomijos ir Teisių
ti
rišasi)
įvyks
tada,
kada
paskyrė
daugiau
kaip
$2,000
li.
Laisvę gali iškovoti
tuvos Šelpimo Fondo "Lai visus fondus panaikinus, o leivis" nebuvo aršiausis, bet Draugia turi gauti tą auk u
musų liberališkieji tautinin
proporcna. kurią sudaro L. š.
iš
surinktų
alkaniems
žmo
~
----tiktai
susipratęs ir organijų
vieton
įsteigus
vieną
ben
svė” nenori pritarti. Ji ci
kai ir socialistai pripažins fa
kada "Keleivis” nepagyrė
F. surinktosios aukos bendro
nėms
šelpti
pinigų.
<
0
pozuotas
proletariatas.
tuoja "Keleivo” siūlomas drą, klerikalai su tautinin paskelbtojo "Rankpelnyje”: je auku sumoje? Ar nebūtų i ktą. kad lietuvių kataliku yra
Bet tai laisvei, tikrajai
sąlygas, kokiomis galima kais gali sulaužyti sutartį, drg. Kapsuko laiško, kuria šimtą kartu geriau ir teisin- ( didžiuma ir kad jie (tautinin nas Yčas ar mažai išleido
I
kai
ir
socialistai)
gali
ir
turi
važinėdamasis
po
visą
svielaisvei,
nepritars nei tauti
giau, kad aukos eitu pusiau
butų iš visų sudaryti vieną, musų atstovai tada turėtų I me jisai šmeižia Amerikos
ineiti
į
Am.
Lietuvių
Tarybą
tą
"Lietuvos
reikalais?"
O
ninkai, nei klerikalai. Jie
Agronomijos Draugijaj ir i
rezignuoti ir mes pasiliktu lietuvių socialistus, tai nuo
ir sako:
1----------r- x -x-x7
nors ir butų toje taryboje ko-kj- a
į0 visko Lietuvai laisvę supranta visai kitaip,
Vilniaus Komitetui (Lietuvių ■
"Pamėginkime
pamislyti, me be fondo.
mažumoje. Kol tai neįvyks,
to laiko "Keleivis” ir "keleiDauniai) ? Lietuvoje yra \
nauda? Ar nors viena val negu mes.
Jiems kad tik
kas iš to išeitų Duokim sau,
Tuo, kas gali būti, reni- viečiai” ”Kovoje” taip ir
nebus nėr vienybės.”
dvi šelpimo draugijos, tai rei- i
tautininkai ir klerikalai su ties negalima, nes co gali vistybė
atkreipė
domą
į
tuos
neprigulminga Lietuva —
Reiškia, kun. Kemėšis ai
ketų ir aukas dalinti į dvi ly-'
mirga.
tinka su musų sąlyga, sutin
suvažiavimus,
peticijas
ir
tai jau ir laisva Lietuva,
gias dalis.”
škiai pradeda jau "atsivers
Santikiai su "Naujienoka siųsti Agr. draugijai 30 'ai ir nebūti. Bet imkim
memorialus?
Visai
ne!
įTuo
Tuo tarpu gi mums ir neti” ant tikrojo savo kelio,
kelio.
Gal taip ir butu gerai, bet ti"
nuošimtį visų surinktų aukų. dalyką ir iš blogiausios pu- mis” da blogesni.
Mes jau nesykį esam ra- prigulminga Lietuva gali I
Mes panaikinam savo fondą. :ės. Daleiskime, kad taip
Suprantama, kada "Ko su tuo nesutiks kitos sro- Reiškia, jis giedojo socialisdespotiška Lietuva. Ve,
Musų atstovai įneina ben- gali būt. Daleiskime, kad
’
vės, Tkurios Agronomijos tams ir tautininkams sere- šę ir sakę: jeigu didžiųjų būt
va
”
kabinėjasi
prie
kitų
lai

dran fondan, kuriame jie bus klerikalai susitarę su tauti
tik valstybių politikai naudin- Amerika yra neprigulminga
nesimpatizuoia, nadas apie ”'vienybę"
*
kraščių, tai negalima reika- Draugijail
mažumoj. Įsivaizdinkite sau
ninkais ima ir sulaužo su i lauti, kad kiti laikraščiai ty nes j,
ją sudaro xx
ir valdo dėlto, kad tikėjosi, jog šie giau bus. atskirti Lietuvą šalis ir prie to da "demo-'
atmosferą, kurioje tiem ke
kratiška" šalis, republika, o
liem draugam reikės dirbti'. tartį. Daleiskime, kad jie lėtų. Ir todėl "Naujienos” ne jų plauko žmonės. Todėl tam nepritars ir tuomet ga- nuo Rusijos ir padaryti 1S
i mes ir reikalaujam tik to- Įima bus juos apšaukti "tau- jos neprigulmingą valstybę, ar daug joje laisvės? Kaip
Juk klerikalai ir tautininkai atsisako siųsti aukų Agro- rašo:
tik darbininkai sustreikuo
neatsisakys nuo savo politi nomijos Draugijai, katrai
” 'Kova’ varo tolyn mobili kios aukų proporcijos, kiek tos priešais,” o pačiam lik-. tai jos padarys taip, visai
kos. Jei ne tiesiu, tai kreivu sulyg sutarties reikia siųsti
i nepaisydamos, ar lietuviai ja, tuojaus kapitalistai ir
zavimą vienos dalies sąjun musų srovė gali į bendrąjį ti "tautos gelbėtoju.”
keliu prasidės politikavimas. nustatytą proporciją. Tai
giečių prieš antrą. Jos ap fondą surinkti. Iki šiol muBet išlindo yla iš maišo! ; to nori ar nenori. Ir šian šaukia kariumenę. Taip gali
Be visokių slaptų diplomatijų
žvalgoje, straipsniuose, prie sų srovė yra surinkusi anie
Pradėta rengties prie su- dien mes jau matom, kad būt ir neprigulmingoj Lie
čia negalės apsieiti, jokiu bu kokia gi čia nelaimė butų
rašuose prie straipsnių ir pa
30 nuošimčių visų aukų, važiavimo ir kun. Kemėšis taip ir yra. Vokietijai bai tuvoje. Lietuviško žandaro
du negalės. Juk atsisakyti '•ocialistams? Jeigu deši
stabose pilna visokių 'pipirų’
su, kad Rusija sustiprėjus kumsčia gali viešpatauti ir
nuo politikieriavimo dėl tų nieji taip pasielgtų, tai ne
tiems socialistams ir tiems Apskritom skaitlinėm skai- traukiasi jau atgal. Jis jau
neprigulmingoj Lietuvoje. i
žmonių vis viena — ką atsi mums butų smūgis, bet
socialistų laikraščiams, kurie tant visi tris fondai iki šiol stato išlygas, kad pirma so- ateityje jos neužpultų ir, ve,
sakyti nuo savo prigimties. iiems. Jie tada parodytų
_________________
(kalbant 'Kovos’ žodžiais)'ne surinko $100,000, neskai- cialistai
su tautininkais pri- ji jau reikalauja, kad Len- Todėl neprigulminga Lietu- Į
Jie juk turi išsidirbę ęavo
pagal’ V. Kapsuko ’dudą šo tant Lietuvių Dienoje su- sirašytų
jau sykį ant visados, kad jie
prie kokios ten kija ir Lietuva butų nepri- va mums da nereiškia lais- t
i
specialę pasauliožvalgą politi
ka’.”
rinktų pinigų. Iš tos su- ("tautos tarybos" ;>•
ir pripa gulmingos. Reikalauja ne va Lietuva. Mums ji bus n
kos dalykuose ir tos pasaulio- yra žmonės, kuriems užsitiToliaus "Naujienos” ci inios $30,000 yra
.....................
a jo partijai pirmenybę. dėlto, kad to norėjo "pa laisva tik tada, kada kuo- ra
žvalgos rate sukasi tokios kėti negalima nei ant plau
surinkęs .......
žintų
žvaigždės,
kaip Bartuška, ko. Jie nustotų ant visados tuoja "Kovos" žodžius, kur imušu srovės Lietuvos Šelpi- Kitaip vienybė neįvyksianti, vergtųjų tautų suvažiavi plačiausia laisvė bus jos vi- |
Šliupas, Yčas, šalčius ir t. t.” garbės, nustotų musų visuo nusiskundžiama, kad musų mo Fandas. Vadinas, mums Na, o jeigu socialistai taip mas” arba kokio ten Gabrio duryje. O tokią laisvę gali- [
"Laisvė” mano, jog galė menės užsitikėjimo. 0 mes inteligentai, privatiškų lai išpuola lygiai 30 nuo šimto, žemai nupultų ir įneitų ton, memorialas, ir nedelto, kad ma tiktai iškovoti, ir iškovot !
tų atsitikti da ir taip, kad— tuomet galėtume pašaukti kraščių redaktoriai, nenori Tokia proporcija mums iš- atsiprašant, "tautos tary- ji pati trokštų Lietuvai lai- ją gali, kaip sakėm, vien tik į
"bendro
fondo didižuma Lietuvos šelpimo Fondą vėl nieko rašinėti nei "Kovai," puola ir kitos srovės negali bon,” tuomet kun. Kemėšis, svės, bet vien dėl to, kad nene susipratęs ir organizuotas '
stačiai ima ir sulaužo sutartį. gyvybėn. Ir visuomenė ta nei "Naujajai Gadynei." Pa būt jai priešingos, jeigu jos be abejonės, pareikalautų, prigulminga Lietuva ir.Len- proletariatas.
(O juk po šliupo-živatkausko
da mus daug daugiau rem minėjusios šitą nusiskundi nori būt teisinggos.
Jei kad jie atliktų išpažintį, pri- kija atsitverus nuo Rusijos,
kelionei, po nachališko laiško
Ateinančiais rinkimais
mą,
"Naujienos"
prideda
tų,
negu
pirma.
mes
pareikalautume
dausirašytų prie "vyčių" ir pri- Ir jeigu sąjungininkų intepp. Bielskio ir Janušo 'Darbi
jau
bus ---kas---------6 balsuotojai
nuo
savęs
ve
kokį
paaiškinigaiu, tai jau iškalno galima pažintų Kemešį savo "dva- resams tas nebus priešinga,
ninke’ visko galima laukti).
Taigi ir blogiausiam atsi
Ką tada turėtų daryti musų tikime mums negali būt taip• mą:
butų pasakyt, kad apie vie- sišku vadovu.” Tuomet vie- jie galės su tuo sutikti. Lie- vienas socialistas. Socialia"Senoji žurnalo redakcija nybę negali būt kalbos ir ki- nybė ”šiur” galėtų įvykti, tava liks tuomet neprigul- tai balsuos už vieną savo L
atstovai bendrame fonde? ži bloga, kaip mano draugai
stengėsi, kiek galėdama, prinoma, tik rezignuoti. Bet kas
tos srovės tuomet turėtų pa- Bet pakol socialistai bus so- minga be jokių peticijų ir (partiją, o republikonm ir^|
tada išeitų?
išeitų ?
Juk pas
pas mus
mus i| laisviečiai. .
„ .
traukt bendradarbius. O ką
tada
Juk
daro naujoji redakcija? Pa mato mus kaltinti už neiš- I cialistais, o tautininkai lai- eikvojimo musų skatikų vi- demokratai nežinos už katjau nebūtų musų fondo, muMes Stovim m
svamaniais, pakol Kemėšio šokioms "diplomatų” kelio- rą balsuoti...
skelbus pakvietimą laikrašty- pildomus reikalavimus.
sų Lietuvos šelpimo Fondo! šelpimo darbe todėl, kad

Laikas butų susiprasti.
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SHEB0YGAN, WIS.
Dvidešimto amžiaus žmo
i rių ir pabėgo. Užpuolimas St CIair, Pa.— Čionai lienijai tiesiog sarmata į ku Vakaras Lietuvių Dienos padaryta vakare.
Matyt (tuvių priskaitoma nemažas
Vyčiai ir jų generolas.
nigijos pasakas tikėti. Gi
policija moka tik kapitalis- būrelis, bet mažai kas veiužbaigimui.
Vietos lietuvių moterų moralybės žvilgsniu bažny
Kada Jums pabodo bej ieš
tų fabrikas nuo streikuojan- kiama.
Moterų progresisčių prakal- "Lietuvos Dukterųj” Drau čia, paversta į kunigijos biz- > Lapkričio 26 d. čionai įvy- čių darbininkų ginti.
kant kapitalistų laikraš
Gruodžio 10 d. pasidarbabO8.
čiuose žinių apie pasaulio
gija parengė maskaradinį nio rinką, neša žmonijai tik ko Lietuvių Dienos KomiteS. Varpelis, vus F. Levinskui su J. Mikadarbininkų judėjimą, užsiI
to
surengtas
vakaras.
Va

Vietos
Lietuvių
Moterų
balių.
Tarp
įvairiasiais
rublėdį.
'
"
"
lausku sutverta L.D.L D.
rašykit socialistų dienrašti
NEWARK, N. J.
karo
programas
buvo
gana
Progr. Susivienijimo kuopa bais apsitaisiusių šokikų pakuopelė iš 16 narių. Tai jau
Šito, rodos, nereiktų nei
•*MILWAUKEE LEADER”
Prakalbos.
20 d. lapkričio turėjo pra- sirodė ir vietos vyčių ”gene- pasakot musų torontiečiams platus ir įvairus. Po trum
!
geras apsireiškimas.
Ant pareikalavimo pasiunPastaromis dienomis či°"j Iki šiol čia tik klerikalai
_
kalbas.
Kalbėjo iš New rolas” prisikabinęs iš vie- kada čia pat prieš savo akis pos vietos klebono kun. Tiš
čiame dėl pasižiūrėjimo.
Yorko drgė M. M. Rice-Her- nos pusės šoblę, o iš kitos jie turi tūlos lietuviškos ka kevičiaus prakalbos publi nai įvyko paeiliu net ketve- buvo viešpačiais, bet pasiro528-530 Chestnut Street
manienė. Prakalbos atnešė pusės ”Rye Whiskey" bute- talikiškos šeimynos skanda- kai sustojus atgiedota Lie nos prakalbos. Mat buvo ^o, kad žmonės jau jieško
MILWAUKEE, WIS.
nemenką naudą. Prie kuo lį, akurat taip kaip "Kelei- lišką gyvenimą. Tie patįs tuvos himnas. Lietuvių Die
. Ąpsvietos są- geresni0 mokslo negu nežepos prisirašė 14 naujų narių. vio” Maikės tėvas. Publi katalikai šnabžda, kad viso nos Komiteto raštininkas J. vaite.
Taipgi 10 d. gnio-inoty tėvų pamokslai. AtsiAukų lėšų padengimui su kai buvo daug gardaus juo pikto priežaščia yra "tur Mickeliunas paskelbė aukų džio ■ -^^yyfu^J^ukterų ^radus Lietuvių Darbininkų
prakalbos. _Kalrinkta $10.24.
Literatūros ko. Tasai ”generolas” taip but” vietinis lenkų kunigas. rinkimo atskaitą. Keturios draugijos
...
tT
f .'(Literatūros Draugijos kuo
išparduota uJ^$3.00. Užpre puošdamasis manė pasiro
vietinės
merginos,
[
‘
*
“
j
’
_
~
pianti
bėjo
F.
J.
Bagocius
ir
Petripeiej sykiu gema viltis, kad
Toji tai lietuviška katali
1
numeruota 2 "Moterų Bal dys publikai kaipo karžygis, kiška pora pereitą žiemą ap akomponuojant p-lei Agnei kienė. Prie draugijos prisi- i darbininkiškas
v,*., v......judėjimas
CHICAGOS CHRONIKA. sai.”
narių,
į kurį su baimės gimdoma sivedė su bažnytiniais pa Kacevičiutei sudainavo dai- rašė
~ 20 jnaujų
j i ’iL-• ipasieks ir šį kampelį. LinGruodzio 11 d. kalbėjo vi- ketina L.D.L.D. kuopelei
Tai neužginčijamas fak- pagarba žiūrės ir jis ga- laiminimais. Tie palaimi nelę "Lėkk Sakalėli." Po to
įnamis nušovė savo gaspaIšėjo visai nimai tečiaus nesuteikė lai kalbėjo L Dienos pirminin- so labo tik mokytojas M. darbuoties ir sulaukt gražių
dinę.
tas, kad musų visuomenės lės didžiuotis.
kitaip.
Publika
kvatojo
ir mės.
kulturingumas
vis
auga,
jei

Gruodžio 4 d. apie 10 va
Netrukus prasidėjo kas p. Petras J. Rimkus apie Šalčius. Reikia tik stebė- j pa .ekmių.
vieni
kitiems
rodė
Maikio
landą nakčia namuose An gu ir moterįs darbininkės
- Starapolčikas.
vaidai ir rrtbteris suarešta Lietuvos pergyventas karės ties net ir bemoksliui iš to
baisenybes
ir
ant
galo
karšmokytojaus
"mokslingutėvą.
Gaila
tik,
kad
nepripo
nr.
4500
pradeda
organizuotis
ir
dartano Vaičiaus, ].
vo savo vyrą, apskųsdama
Cedar Rapids, Iowa. Pas
Honore st., atsitiko tragedi buoties, kad gelbėjus vy silipino nors iš tešlos dides už butus ir nebūtus dalykus. tai dėkavodamas aukų rin-jmo!" Tamsiausia davatka
kėjams
už
jų
pasišventimą
apie
socializmą
ir
socialis-1
mus pradeda priristi kava
ja. Kazimieras Vaičius, ku rams jų sunkioje kovoje už nės nosies ir neįsikando Kaino intarta beprotį atida
nešime
pagalbos
badauiantus
paikesnių
nesąmonių
ne'
"korninės
”
pypkės,
o
ištiklierių,
kurie nustumiami ša
šviesą
ir
tiesą.
ris gyveno įnamiais pas sa
vė jį beprotnamin. Žinoma,
Po
prakalpripasakotų.
Vargšai
tie
lin merginų, gretinasi prie
vo brolį Antaną Vaičių dėl
Lai gyvuoja darbininkų ro butų buvęs tuo "gepero- čia veikė pinigai ir paslap tiems broliams. F _ " *
tautinikai.
Jie
da
nori
tubai
buvo
deklamaciia
"Lie

lu,
”
kurio
paveikslą
žmonės
jaunų
moterų. Sakyčiau te
kol-kas neišaiškinamos prie ir darbininkių susipratimas,
tinga
pagalba
moteries
tuvos
Žiedai,"
išpildė
6
merėt
kokią-nors
įtekmę
į
ri

pripratę
matyt
"Keleivyje."
gu vyrai nesnaudžia, nes už
žasties nušovė savo gaspadi- ir tegu neša pavergtajai
šventablyvo meilužio. Ka
nę Stanislavą Vaičienę, An žmonijai išsiliuosavimo vil Vargšas musų generolas dangi tas vyras priguli prie tu mergaitė Magdutė Bru- suomenę, turėdami tokius pasekmes paskui nieką kitą
priverstas buvo bėgti iš sve Lietuvos Sūnų Draugystės, sokiutė, kuri stebino publi- lyderius, kaip viso labo tik kaip tik savo žioplumą tu
tano Vaičiaus žmoną.
ties skaisčius spindulius.
rės kaltint, o jaunikiams ar
Antanas Vaičius išeida
W. G. M. tainės, kaip Nikolai Nikola- ir per tris metus nuolatos ką savo gabumu. P-lės Ka- mokytojas...
Gruodžio
12
d.
kalbėjo
cevičiutės
piano
solo
skam

jevič
iš
Galicijos.
gi nėra tinkamų merginų,
mas į darbą, paliko juodu
dirbo vienoj dirbtuvėj, tai
tautininkas
R.
Karuža,
pa

binimas
taipgi
stebino
muzi

kad apsivedus ir nekenkti
CHESTER, PA.
Gruodžio 10 d. tasai "ge- minėtos draugystės ir dirb
abudu namieji, gi parėjęs iš
sivadinęs
darbininkų
užta

kos
žinovus,
kad
turime
taip
kitų
šeimyniškiems reika
nerolas” vyčių susirinkime tuvės užvaizdos ir kitų jį
darbo ryte apie 6 vai. rado
Iš užmiršto kampelio.
rėju,
bet
tuos
pačius
darbi

augštai
išsilavinusią
muzi

lams.
Alb. Armonas.
padavė savo
”’;atstauką.” gerai pažįstančių žmonių’
visas duris užrakintas. Įnėninkus
socialistus
už
darbi

Kokį lietuvių laikraštį ne Girdi, aš jau persenas, ma- rūpesčiu paliuosuota jį iš koje pianistę. Vyrų kvar
jęs vidun ir neradęs savo
skaitysi,
visviena niekad ne niebrom netikęs.
sudainavo
dainelę ninkų švietimą, jeigu varg Chicago, III. L. Jaunuome
žmonos miegamajam kam
Turbut beprotnamio, prirodžius jo tetas
užtiksi
jokių
žinių
apie
šį
"Kad
ryte.
”
Antru
kartu šas galėtų, visus iškartų.
nės Dailės Mylėtojų Drau- •
baryj, nuėjo į usbrolio Ka
rengiasi šv. Kazio kliošto- proto sveikatą. Teismas tik
Apie
V.
Liutkauską,
kuris
tas
pats
vyrų
kvartetas
suužmirštą
kampelį.
Sakoma,
gijos
parengtas 26 lapkričio
riun
keliauti.
zimiero Vaičiaus kambarį ir
uždraudė tai porai krūvoj
dainavo
"Lietuvos
Didi
Diekalbėjo
9
d.
gruodžio,
nėra
kad
kur
nieko
neveikiama,
vakaras
puikiai pavyko. Su
čia rado savo žmoną ir pus
gyventi. Po kelių sąvaičių
susirinkimo
musų
kar

Po
Merginų
kvartetas
kas
nei
sakyti.
Jo
giesmė
lošta veikalėlis ''Amerikoni
1
brolį kraujuose. Abudu bu iš ten negali būti ir žinių lai žygiai pradėjo poteriauti moteris apskundžia vėl M. vai.”
senai
visiems
jau
žinoma,
jis
antru
kartu
sudainavo
kraščiuose.
Gali
būt,
kad
škos vestuvės.” Be to buvo
vo negyvi. Moteris peršau
generolui liepiant. Tečiaus G. reikalaudama iš jo užlai "Miels tėveli.” Be to buvo vis tą pačią ir iš tų pačių choro dainų, monologų ir
ten
kur
jokio
organizatyvita dviem šūviais: viena kuvos spėjo persižegnoti, pa kymo. Teisme jai atsakius, da deklamacijų ir monolo- notų giesmę gieda.
deklamacijų.
Gryno pelno
ško
darbo
negali
būti
dėl
lipka galvon, kita krtutinėn
matęs, kad nieks jį nepase kad ji nenori su juo sykiu gų. Sulošta triologas, (ku-| Publika iš tautininkų pa- vakaras atnešė $134.55, kas
žmonių
skaičiaus
mažumo,
suvarytos. Kazimiero Vai
ka, išskyrus vieną, savo gyventi, jos reikalavimą at
čiaus šūvis paleistas galvon. ten negali nieko indomesnio maldą jis užbaigė keiks mesta. Neužilgo jinai vėl nigo Gustaičio parašytas) mokslų apšvietos darbo tik labai sustiprina draugijos
Po to vy- jau nemato. Neapykantos kasą ir paskatina tolesniai
Atrasta paliktas laiškas se atsitikti, kad laikraščiam mais: ”Mest lauk tuos rau kreipėsi teisman, kad jinai ”Gedelių seimas.” 7
nereik nei mokyti,
rų
kvartetui
sudainavus
_ . tai ir iš darbuotis. Laimingos klo
butų kas pranešti. Pas mus
kančio turinio:
sugrįžšianti prie vyro susi
donkaklius
—
kodėl
jie
ne

"Sudiev, mano brolau An gi, kur gyvena virš 500 lie poteriauja.” Pasirodė, kad laukus kūdikio, bet dabar "Miegok saldžiai” ir ant ga- viso tautininkų darbo jokios ties musų veikiančiam jau
negal turėti.. Visai nimui.
Lankelis.
tanai, ir visiems pažįsta tuvių ir apie 5 organizacijos į vyčių susirinkimą suėjo ne būdama nėščia nenorinti lo "Lietuva, tėvynė musų” naudos
neįstabu,
kad
tautininkų
pa

koncertas užbaigta. Reikia
miems. Aš mirštu šiąnakt. visgi kas-nors veikiama.
vyčiai, bet pašaliniai žmo grįžt, tik reikalauja, kad pažymėti, kad visą muzikali stangos niekais nueina.
Pittsburgh, Pa.— Nuo 27
Nekalbant apie S.L.R.K.
Palaidok ____
mane,y__
ašr___
pinigų
nės, kad pasižiopsojus į vy vyras duotų jai užlaikymą. koncerto programą vedė ir
Tėvo
Sūnūs.
d.
lapkričio čionai buvo šv.
prie A- kuopą ir švento Juozapo čių veikimą. Generolas sa Teismas pripažino, kad vy
neturiu, itik priguliu
_ ‘
Kazimiero parapijoje 40 va
SLA. kuopa, vo vaisko, matyt, nepažįsta. ras turi mokėt pačiai po $10 dainininkus dirigavo p-lė
Morris Insurance Co. -Mir draugystę,
Kacevičiutė.
Visiems
dai

landų
"atpuskai," kitaip pa
štu per tavo pačią. Sudiev.” kliubas ir LSS. kuopa susi Iš to atsitikimo gali būti da kas savaitė pakol gims kūdi
sakius, kunigų biznio pra
Matyt, kad laiškas buvo deda iš pažangesnių žmo ir kitas išvedimas: vyčiai kis. Vyras su tuo nesutiko nininkams ir veikėjams rei
kia
vardan
Lietuvių
Dienos
moga.
parašytas po nušovimui mo nių. Tečiaus ir tiems da ga atgyvena savo laiką ir krin- ir pabėgo iš Toronto.
West
Hanover,
Mass.
Per
tarti
ačiū.
| Iškeikta "Keleivis,” "Ko
teries. Baimė prieš teismą na stinga tikro susipratimo. ka kai žydo bitės. ’
I Šitaip likos suardyta šeiLietuvių Dieną čionai lietu va," "Laisvė,” ir "Kardas.”
Po
koncerto
buvo
šokiai,
LSS.
kuopolė
daug
sykių
at

matomai privertė ir patį sa
Visai neįstabu. Kunigi?a myna ir sudemoralizuoti du
gaivinta, daug sykių ir mi galėjo trumpam laikui už- jauni žmonės dvasiško neže- žmonių buvo gana daug ir viai visi bendrai darbavosi, Už skaitymą tų laikraščių
ve nužudeikad daugiau aukų surinkus, dūšių ganytojai pasiunčia
vakaras visais :žvilgsniais
_
Velionis galvažudis buvęs rė.
gurinkta $10442. Pinigai
hipnotizuot jaunimą viso noto tėvo. Nejaugi tų neže. .
T?
. ,
XT- žmones į peklą.
karštu kataliku ir mėgo ■ Galų-gale ir chesteriečiai kiais "kiltų obalsh’” blizgu notu tėvų da daugiau rei puikiai pavyko.
Juozas Mickeliunas. pasiųsta per Brockton NaLaikas žmonėms pagalvo
Buvp 27 metų suprato, kad be veikimo dai- čiais, visokiais gražiai skam kia?
svaigalus.
_______
tional Bank į Raudonąjį ti prie ko veda tie tamsos
amžiaus. Nužudyta moteris lės srityje sunku yra išbu- bančiais žadėjimais ir var
Gana jau butų turėt ko
dinti žmones iš susnudimo dais: "tautos ir bažnyčios kius nors santikius su tais GRAND RAPIDS, MICH. F&^Yrbtu^vinin- apuokai, Romos agentai.
buvo 22 metų amžiaus.
J. D. S.
Tečiaus nežiūrint visokių ir uždegt jų dvasią kiltes- karžygiai,” bet kad tuos Romos agentais. Be jų ga Moterų progresisčių vaka- kai leido aukas rinkti dirb
spėliojimų, visa ta tragedija niais troškimais, Tuo tiks- karžygius veda ne karžygiš lima apsieiti; blogumų jie
tuvėse.
ras.
Nashua, N. H.— Gruodžio
apsiausta gilia paslapčia, lu pastaruoju laiku čia susi- kus, bet juodašimtiškus dar nenamažina, vien padaugiLietuviai čia neblogiausi 10 d. čia buvo L.D.L.D. 42
Gruodžio
3
d.
čionai
įvyko
Ant^nas Vaičius nedaug ką tvėrė Dailės Mylėtojų kuo- bus veikti, tad jaunimas na juos;
moterų progresisčių suren- biznį daro airių kunigui, bet kuopos surengtos prakal
tegali pasakyti. Matomai, pelė, ir lapkričio 29 jau pa- pradeda gėdyties vyčio var
kad pas jį kolektoriai nuėjo
kad čia turėjo veikt meiliški sirodė su savo darbu. _Pas- do ir išsižada bažnyčios kar Apie priverstiną kareiviavi- gtas vakaras, su tikslu, kad prašyt badaujantiems lietu bos. Kalbėjo M. Dusevičia
iš Bostono. Žmonių buvo
sutverus L. M. P. Susivie
ma.
jausmai.
J. Insura. tatė scenoj veikalėlį "Dėdė žygio garbės.
viams
aukos,
tai
jis
pasakė,
,
i
nedaug, bet prie kuopos
nijimo kuopą. Vakaro pro
atvažiavo."
Liuosybes paukštelis.
Nors buvau rašęs, kad pas
kad jam reik ”helpinti” bąž- naujų narių prisirašė 4.
gramas
buvo
gana
įvairus.
MAHANOY CITY, PA.
Vakarėlis gerai pavyko. •
mus Torohte tasai pavojus LSS. 51 kuopos choras su nyčią, bet ne lietuvius.
Pertraukoje buvo pasikal
Be
vaidinimo
buvo
ir
dainų
Kasžin ar lietuviai užsi bėjimas ”Maikio su tėvu,”
da negręsia, kad sulyg tūlų dainavo kelias dainas. P-lės
TORONTO, CANADA.
LSS. 46 kp. Vakaras.
ir deklamacijų. Po koncerką gerai atliko drg. J. Nor
Lapkričio 30 d. čionai įvybuvo šokiai su skrajojan- La apie parapijos reikalin- žinovų konskripcijos čionai Blusiutė ir Adomavičiūtė miršo šitokį atsakymą?
negali
vykinti,
bet
kaskart
P.
Varžinskas.
vaiša ir M. Kepenis. Drgė
ko LSS..46-tos kuopos ru- čia krasa. Uzl
v
'į
dainavo duetą. Dainos pu
Už skrajojančios
gumą.
garsiau ir garsiau vietinės blikai tiek patiko, kad dai
Teklė Žolanskiutė puikiai
Pėsčiu parengtas vakaras: kraS0S atvirutes dovanas
Jau
"Keleivyje
”
buvo
pra

spaudos
kalbama,
kad
pri

Niagara
Falls,
N.
Y.
Ne

padeklamavo.
nininkai atkartotinai turėjo
Koncertas ir šokiai. Atvai- laimėjo p-lė S. Virkšaitė.
nešta, kad į čionai atsikrau verstinas ėmimas vyrų ka- dainuot. Buvo ir dekdama- tikėtinai čionai įvyko 4 d.
dinta vieno veiksmo kome- i
Literatūros taipgi nema
Atsilankiusi publika va stė iš Amerikos lietuviškas riumenėn yra neišvengtinas
gruodžio klerikališkos pra žai išparduota.
dija "Kurčias Žentas." Be
eijų.
karu likosi patenkinta ir iš kunigas, kuris pradėjo or- ir valdančiosios klesos maspektaklio buvo taipgi dai
K. Barauskis.
Kalbėjo Adomavičienė, K. kalbos. Vienasm šv. Jurgio
sinešė
gerus
įspūdžius.
ganizuot
lietuvišką
parapinymu
neatidėtinas,
parapijos
komiteto
nariui
iš
nų ir muzikos. Choras va-■
ją.
i
Lietuviai
darbininkai Jakimavičius ir P. Kaušius. Rochesterio kunigas Kasa- ' Exeter, N. H.— PasidarJUPrakalbos nepasiliko be ge
k“:dauguma įprato tik
Tūli musų vargšai žmone taipgi gana susirūpinę dėl rų rezultatų — susitvėrė pa kaitis prisiuntė plakatų ir bavus J. Saulioniui čionai
taipgi buvo surengta Lietu
lės mano, kad toji parapija to. Žinoma, kad varu imti geidaujama kuopa iš 26 na įsakė sušaukt žmones.
k'a«sė a?daug bu! ala/s, o jiems labai reikalinga. Ne ir gabenti karės laukan, beTokia
sauvalė
ir
nepasivių
Diena, kuri įvyko Lap
rių.
abejo,
to
nedarys,
bet
paga

klausimas
viso
parapijos
kričio
11 d. Surinkta aukų
daug patįs teuždirbdami
tus sukėlė panelės Merčiaipatyrę,
kad
bus ne girtuok mano išlaikyti bažnyčią, ku minti sąlygas, kuribs vers Po prakalbų moterįs susi- komiteto įžeidė komitetų ir $110.31. šv. Jono Draugystė
čiutės savo muzika. Viena
rašusios į L. M. P. Susivieni
jų (Ona Mere.) yra gabi ir liavimo sueiga, bet gražaus nigą, kleboniją ir gaspadi- pačius vy rus eiti ir rašyties jimo kuopą turėjo savo pir žmones. Nuspręsta neleisti aukavo $25.00, tai išviso pa
pasilinksminimo
—
teatro
va

nę. Mat, kunigėlis, girdi, į liuosnorių armiją, kapita mą susirinkimą, kame iš kunigų svetainėn. Bet ka sidarė $135.31. Pinigai pa
gerai išsilavinusi pianistė,
karas
—
numodavo
ranka.
labai geras, ne puikus, nuo listų klesa gali padaryti. At rinkta kuopai valdyba ir da atvažiavo kun. Kasakai- siųsta Bostono bendram
antra gi griežė smuiką. So
Girdi,
koks
ten
gali
būt
pa

Exeterietis.
paprasto mužiko paprašo sisakantiems eiti kariume- padėta organizacijai pama tis su Dr. Bielskiu automo- Komitetui.
listė p-lė Žvingiliutė taipgi
silinksminimas
be
alaus
!
nėn
gali
atimti
darbą
ir
jo
bilium, po tūlų ginčų atida
tabako ir popierukės, susi
nemažai palinksmino publi
tas.
Tokių
tai
žmonių
pas
mus
neduoti
patol,
pakol
badas
Cleveland, Ohio— Pasta
ryta svetainės durįs. Kun.
suka
sau
cigaretą
ir
ruko
ką, kuri ją delnų plo- !
Linkėtina,
kad
kuopa
bu

esant
da
labai
daug
dėlto
kaip paprastas žemės vaba privers eiti atiduot savo jotų ir neštų musų visuome K. iškeikė lietuvius už jų to ruoju laiku čionai priviso
jimais iššaukė ant scenos
gana
sunku
yra
darbininkiš

kį pasipriešinimą, bet žmo- daug plėšikų, kurie net vi
kelis kartus. J. Kovas ir J.
las. Taigi nereikalausiąs iš sveikatą ir gyvastį už kapi nei kuogražiausių vaisių.
ką
judėjimą
padaryt
gyves

Inės pareikalavo, kad kuni durdieniu užnuola ir apjų devynių kailių... As gi talistų interesus.
Surdokas irgi savo dainavi
«
«
«
niu.
Dabar
gi
jeigu
Dailės
Tatai suprasdami dauge
gas kuogreičiausia apleistų krausto kišenius. Plėšikavi
manau, kad visai jis bus ki
mu padarė didelį įspūdį ant
Mylėtojų
kuopelė
nepails
toks, kada pasigaus varg lis darbininkų jau dabar ap Gruodžio 3 dieną apleido svetainę, ir nekoliotų žmo- mais. turbut, užsima jau ir
publikos.
taip
greit,
kaip
LSS.
kuopa,
šus į savo tinklus. Bet tiek leidžia Kanadą, ypač italai, Grand Rapidsą išvažiuoda- nių. kunigas aprimo ir at- mūsiškiai krikščioniškos ci
Reikia tart širdingą ačiū
tai
liekasi
viltis,
kad
gal
ir
vilizacijos nucivilizuoti. Ap
to su juo. Gaila tik tų varg ir keliauja į Jungtines A- ma Chicagon drgė O. Dauk- sisėdo.
už tą LSS. 46 kuopos vaka
galima
bus
išjudint
.
tuos
_ pasidarbavusi
Dr. Bielskis papasakojo link lietuvių šventą rietą
šų, kurie dėl savo tamsumo merikos Valstijas. Gal būt, šiutė, daug
ro pagražinimą draugams
musų
susnudėiius
iš
nesusi

šenadoriečiams, o taipgi vie
patįs rengia sau kilpas, vi kad pavojaus galima bus Grand Rapidse kaino gabi apie Lietuvą, kas žmonėms daugiausiai žmonėms kiše
pratimo
patalo.
Prigulėjo senai žinoma ir ant galo už- nius apkrausto.
tiniams draugams, kain tai
sai neapgalvodami, kad ba vengti ir ant vietos pasili- scenos veikėja.
Dailės Mylėtojų kuopelė žnyčia yra taip reikalinga, kus, bet kol-kas šis klausi- prie LSS. 51 kuopos ir tos draudė skaityt kitus laik
Sustreikavus The Tavlor
V. žemaičiui, n-lei Elenai
jau
ir
vėl
rengia
vakarą,
ku

kaip mažam vaikui įpasako- inas yra neišrišamas ir jis kuopos choro. Taipgi buvo kraščius apart "Draugo" ir Bogis Foundrv fabriko darYuškevičiutei, P. Baniuliui
1__ T TA TL.D.L.D.
TA
nemaža vraAViS-mo
žmonėms daro bai- _sekretorė
kuopos. "Darbininko” bei "žvaigž- bininkams rugpjūčio rrėneir S. Kurzinskui, kurie dar ris įvyks no Kalėdų. Lai jimai anie ”žvdą su maišu” ncmnJn
a“.
Žemaitukas.
Linkime savo
draugei dės." Aukų surinko $15.30. svje, streikas da vis besitebuojasi, kiek išgali, kad tik mingo pasisekimo!.
ar baubą, kuris ateis ir pa- “
mės.
Chesterietis.
Kada jo paklausta, kaip šia. Komnanija prisisamdė
ims į savo maišą. Vaikas ‘“=
- ---------------------------- ==• kuogeriausios kloties naujoj
kuonos intekmę padidinus.
reikia
siųsti pinigus Lietu- streiklaužių, tarpe kurių
buveinei.
Ir ačiū tam, šiandien musų
paauga ir netik patiria, kad Be rasos gėlė išdžiūsta,
Gruodžio 4 d. ginkluoti von, Bielskis liepė užsirašvt randasi ir lietuvių, Mat
žmonės į socialistus visai ki Dailė žmogaus dvasiai yra jam buvo meluojama, bet ir Be dailės dvasia susnusta;
plėšikai
įsiveržė į vieną vie- "Darbininką,” tai, girdi, ži- džinuriasi, kad juos autotaip iau žiuri.
tuomi, kuo rasa yra augme- pats išmoksta per tai me- Saulė gi gamina rasą,
J. R
tos saliuną, paėmė 60 dole- nosite
Ateivis, mobiliais vežioja.
Publikos kuopos sureng- nui.
luoti.
Mokslas išauklėja dvasią.

DRAUGAI!

tame vakare buvo gana
daug ir vakaras visais at
žvilgiais nusisekė.

LEWIŠTON, ME.
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Kas mums rašoma.

sumuša kitą.

Pavyzdžiui, I visas pasaulis

turi gatavų

I

jisai sako, kad pirmutiniai aukso pinigų. Už tą sumą
žmonės ant žemės buvo A-įgalima butų pastatyti pendomas ir Jieva. Daugiau I kis syk tiek geležinkelių, va■■
11
žmonių visam pasaulyje ne- gonų ir stočių, kiek dabar
I
Ar
socialistų
siulomoj
, buvo, Adomas su Jieva tu- yra visose Suvienytose Val
rėjo du sunu. Vienas vadi stijose. Tų pinigų užtektų tvarkoj išnyks turčiai ir
nosi Kainu, antras Abelių. atlikti 200 tokių darbų, kaip skurdžiai? Tūli buržuaziBet štai, kada Kainas užmu Panamos Kanalas; jų užtek jinio viešpatavimo šalininšė Abelį ir pabėgo į kitą sa tų pravesti geležinkelį ir kai-mąstytojai į socializmo
li. kuri vadinosi Nod, jisai garlaivių liniją į kiekvieną filosofiją atsako, kad panai
tuojaus tenai apsivedė ir kampelį ant žemės kamuo- kinti turčius ir skurdžius
Panaikinus
uždėjo miestą. Vadinas, lio; už juos galima butų nėra galima.
ekonomines
sąlygas,
daran
čia jau pats Maižius priro- kiekvienam kūdikiui pasaučias
vienus
žmones
turtin

do, kad buvo da ir be Ado lyje pastatyi mokyklą ir už
gais, o kitus skurdžiais.pasimo žmonių. Tuomi jis jau laikyti mokytoją.
lieka da daug galingesnė są
sumuša pirmutinę savo pa
”Bet šitos karės lėšos da lyga, kuri tąją nelygybę da
saką, buk Dievas sutvėręs toli gražu ne viskas. Čia bu
tiktai vieną Adomą ir Jievą. vo kalbama vien tik apie tas ro, būtent žmogaus prigimti
Kitoj vėl vietoj jisai sako, lėšas, kurios buvo ar bus iš gabumai ir nesumanumas.
kad pirmą dieną Dievas su leistos tiesioginiems karės Tatai ir socialistiškoj tvartvėrė šviesą, o trečią dieną reikalams. Prie to da reikia koj vieniems leis pasiliuosaulę ir žvaigždes. Tai kitas priskaitvti sunaikintus mie suoti nuo įsakomo darbo ir,
melas, ir melas labai žiop stus, išdegintus kaimus, iš gavus iš visuomenės atlygilas nes šiandien ir maži vai ardytus geležinkelius, iš- nimą už savo didį darbą,
šijau žino, kad jeigu sau- JįrogdintuT tiltus,'paleistus būti turtingu per visą gyvelė buvo sutverta
tik_ trečiaą
..x
u x.
x
jūrių dugnan laivus ir tavo nimą, gi kitas žmogus amžinai turėtų dirbti ir jeigu dėl
dieną, tai jokiu budu nega ms su jais. Reikia priskai- jo
nesumanumo jo
' darbas
lėjo būt šviesu pirmą dieną. tvti tuos nuostolius išdirby— Uskiuzmi, Maike, aš stėj, kuri dėl karės buvo su- neproduktyviškas — gaučia noriu balso. Man rodos, paraližuota; reikia paskai nant savo darbo vertę, am
kad tu turi misteiką. Pas tyti sugaišintą laiką tų 25 žinai palikti nedatekliuose.
mus šiandien naktimis saulė milionų vyrų, kurie turėjo Užmetama socialistams,
ne šviečia, o vienok šviesu, būt atitraukti nuo naudingo kad jeigu išradėjas gauna
kaip dieną. Tokia pat švie darbo ir pasiųsti karės lau pilną vertę savo darbo, o su
sa galėjo ir tuomet būt.
kan. Reikia paskaityti da to išradimo pagalba kitas
— Šita šviesa, tėve, yra sunaikntas žmonių spėkas ir žmogus tik gamina reika
mokytų žmonių padaryta. pražudytas gyvastis; reikia lingus daiktus, tai dviejų
Dievas apie tokią šviesą apskaityti žmonių skurdą ir žmonių darbo vertė nelygi
tuomet da neturėjo ir su- ašaras, o karės nelaimės di ir dėlto socialistiškoj tvar
• — Tegul bus pagarbintas, — Aš, vaike, to niekur ne- pratimo,. Lempų tuomet da dybę sunku bus žmogaus koj turtingumo lygybės ne
mačiau parašyta.
nebuvo. Elektros ir gazo protui ir įsivaizdinti.”
vaike!
gali būti.
■nebuvo.
Taip.
Kiekvienam bus
— Jau tu čia, tėve?
— Tai reškia, kad tu, tė- niekas nežinojo. Pagalios
Taip
rašoma
minėtojo
— Jes, aš jau senai tavęs I ve, nepažįsti savo tikėjimo, pačią ugnį žmonės nelabai
duota lygi proga padaryt vi
banko išleistoj knygoje
kuodaugiausiai
laukiu.
Tu vadiniesi karštu katali- senai da išrado. Vadinas, ’AVar-Loans ąnd War-Fi- suomenei
naudos ir gauti už tatai pil
— Turi svarbų reikalą? ku, o nežinai, kas tą katali- Maižius negalėjo kalbėti
”
ną atlyginimą. Tik jokiam
— Šiur, Maike! Šiandien kybę įsteigė.
apie tokią šviesą, kokią ; nance.
Sulyg
tos
knygos.
Angli

tėvui
neleistina bus savo
tu turi pasakyt man, kas iš- — Kaip tai nežinau!
šiandien žmonės vartoja. jai karė lėšuoja $25,000,000
turtus perduoti vaikams,
mislijo tą pasaką, buk žmo — O kas?
Jisai turėjo omenyje natu“
M
k! kad tie be darbo galėtų likt
gus iš monkės išsivystė.
rale dienos šviesa, o ši šviesa lėšuos $16.500.000.000, arba
— Kristus!
turčiais.
— Tiesa, pereitą sykį aš — O kas buvo Kristus, jei P^ina nuo saulės.
‘ • Taigi
$351 ant kiekvieno Angli 1 Antra vertus, gabumai ir
tau, rodos, ir žadėjau apie ne žydas?
pakol saules nebuvo, negalė- po
gyventojo.
nerangumai
daugiausiai
tai paaiškinti.
jo būt ir jos šviesos. Čia josFrancuzija
— Sustok!
išleidžia
po
— Šiur, kad žadėjai.
kiekvienas mato, kad Mai $18.000.000 kas diena, kas paeina nuo gimdytojų ir au
—
Tu
pats,
tėve,
sustok.
— Gerai, tėve, klausyk
žius kalba nesąmones.
Ir reiškia $14,000.000.000 į tris klėjimo. Kuomet visuome
?ats
nieko
nežinai
ir
man
nė žmogaus išauklėjimui
tokių nesąmonių visi jo raš
ausis pastatęs.
įeduodi paaiškint. Jeigu aš tai pilni. Matant tokias ne metus ir po $350 ant galvos. dės daugiausiai savo domos
— Palauk, vaike! Pirma (e teisybę sakau, tai pasa
Rusija išleidžia po $16,aš noriu tavęs paklausti, ai kyk gi, kokios tautos buvo sąmones, ar galima gi Mai- 000,000 kas diena, kas reiš- ir rūpesčių, tų "gabumų” ir
"negabumų” skirtumai žy
žiui tikėti, kad pasaulis ir
čia nieko bedieviško nebus? (ristus? Gal lietuvių?
atsirado taip, kaip
$11,750,000.000 per tris miai. jei nevisai, išdils. Ap
žmonės
— Kaipgi aš galiu tau to
—- OIrait, vaike, gali kai- jis sako?‘ Suprantama, kad m^tus ir po $b/.10 ant gal sigimę "nerangėliai,” jeigu
kį dalyką . pasakyti, tėve? 'ėt,
vos.
aš jau nepertrauksiu ne.
ir bus, tai tik kaipo išimtis,
Gal būt aš nieko bedieviški i
j — Tai reiškia, vaike, kad
diena išmoka gamta daro ir darys savo
:au.
tame nematysiu, o tau ga
reJ_ ia kapryzus; ji leidžia gimti
pasirodys didžiausia bedie- i — Kristus, tėve, buvo žy žmogus paeina iš monkės? 3.900,OGO per 3 „x
metus
ir po "išsigimėliams,” nenormavybė. taigi klausyk, o gir į ’as. Žydai buvo visi jo apa- | — Visai ne.
$108 ant galvos.
liams. Bet juk ir tuo žvilg
Jalai. Žydai buvo veik vi-' — Tai iš kurgi?
dėsi.
Rumunija išleidžia po sniu mokslas kovoja prieš
i pirmutiniai krikščionis.' — Tyrinėjimai parodė,
— OIrait, Maike, gali va : \ors tie žydai liko Kristaus kad jis išsivystė dar iš že- $2.000,000 kas diena, kas iki gamtą.
ryt, ale kaip aš tau sakysiu ^sekėjai/ tečiaus jie nega- mesnių gyvūnų. Kokiais ke- karės pabaigai padarys jai
Produktyvis ir nenrodusustok, tai tu turi sustot.
išsi* vystymas ėjo, $450.000,000 arba po $59.30 ktyvis darbas.— šis klausi
ijo išsižadėti visų žydiškų liais tas U
— Gerai, tėve. Tu nori ži- • apročių ir įsitikinimų, tai aš_taui pasakysiu kitą ant kiekvieno gyventojo.
Belgijai ir Serbijai karė mas reikalauja platesnio iš
not, kas išmislijo pasaką a-' ’ristaus mokslas jiems bu- syk. Dabar aš tau tik papie paėjimą žmogaus nuo| ■o geras ir išmintingas. rodžiau, kad žmosrus nėra atsieina $2,000,000, kas per aiškinimo. Dažnai susidu
riam su šituo pasakymu
beždžionės.
3et Maižiaus pasakos apie sutvertas taip, kaip žmonės tris metus padarys išviso "produktyvis ir neproduk
SI,600,000,000, arba po $133
— Jesa.
utvėrimą svieto jiems taip- mislija.
tyvis darbas.” Tečiaus to
.
— Bet aš tau pasakysiu, ri buvo geros. Jos aiškino, — OIrait, vaike, aš tuo ir 40c. ant galvos.
tėve, kad tai nėra išmislas arp žydų dievas Jehova iš tarpu pamislysiu, ar tu tei Visi sąjungininkai sykiu kia darbo difinicija nevisuoir nėra pasaka.
išleidžia karės reikalams a- met suprantama musų žmo
lieko sutvėrė visą pasaulį, sybę man sakei.
— Jes, vaike, tai yra be ’ansrų ir žemę, žvaigždes ir
pie $70,000,000 kas diena, nėms.
Žodis produktyvis paeina
dievių išmislos.
, kas reikš $48,200.000,000 per nuo
;aulę, gyvūnus ir žmogų.
latynų žodžio "produ— Ne, tėve, tai yra teori Šitų pasakų jie atmesti ne
tris metus, o padalinus šitą co” (ištark produko), kas
ja, kuri susidėjo pasire galėjo, nes jie tikėjo, kad tai
sumą ent visų sąjungininkų musų kalboje reikštų: ve
miant tais laktais, kokius •a paties Jehovos paaiški,o'.>UiS
v 2.I31j
Sy
j
du pirmyn, gaminu, išdirbu.
i
atidengė žmogaus praeities limas anie pasaulio atsirapo $151.50 ant galvos.
Produktyvis darbas reiškia:
Vokietijai karė atsieina darbas
tyrinėjimai.
limą. Tokiu budu tos seno
geistinas
' — Vaike, aš nesuprantu. bės žydų pasakos likos įneš Jei ši karė tvers pilnus kas diena po $21,000,000, pasekmesnešantis
arba
vaisius
—vie
Kalbėk aiškiau.
tos krikščionybėn. Lietu tris metus, kurie sukaks kas reikš $16,500,000,000 per nu žodžiu vaisingas dalbas,
3 metus ir po $242.60 ant arba atbulai, neproduktyvis
— Man rodos, kad aš kal vai turėjo savo supratimą ateinančią vasarą ai ji
rys
tris
syk
tiek
pinigų,
kiek
kiekvieno Vokietijos gyven — nevaisingas.
bu gana aiškiai. Bet jei tu įpie svieto atsiradimą. Jie
prarijo
Napoleono
karė,
tojo.
nesupranti, aš galiu pasa ’kėjo, kad pasaulį išperėjo
Prasmė produktyvis ar
Amerikos
civiiė
karė,
pru
sų. ‘ ustro-Vengrija išleidžia
kyt tą patį kitais žodžiais. ’ievas Perkūnas. Bet kada
neproduktyvis
tečiaus gali
Žmonės nuo senų-senovės- ietuviai priėmė krikšč’unv- franeuzų karė, būrų ir rusų po $U,OQP.O 0 kas diena, kas
jau žingeidavo, kaip atsira e, jie priėmė kartu ir žydų japonų karė sudėtos krūvon. reikš $9,250.000,000 per tris būti tik kaipo paviršutinio
do ant žemės visi gyvi su asakas anie pasaulio su- Taip bent apskaito New metus ir po $174.50 ant kiek apibriežimo, nes Įsigilinant į
kiekvieną darbą . nyksta
tvėrimai, o jų tarpe ir pats vėrimą. Tokiu budu mos Yorko Mechanics and Me vieno gyventojo.
Sykiu teutonai su savo skirtumas tarp "vaisingo”
žmogus. Kiekvienam aišku. iradėjom tikėti, kad pirmu tais National Bank. Sulyg
‘ kad dabar vienas žmogus tinį žmogų Dievas sutvėrė to banko, tiesioginiemb ka talkinikais išleidžia kas die ir "nevaisingo" darbo, nesą
atsiranda iš kito žmogaus, iš molio ir pavadino jį Ado rės reikalams busią išleista na po $35.000.000, kas per 3 kiekvienas pasaulyje darbas
bet iš kur atsirado pats pir mu. Paskui sutvėrė jam per tris motus $57,000,000,- metus reiks $27.75'>.990.000 tu; i savo artimesnes ar toli
mutinis žmogus?
Negalė moteriškę ir pavadino ją 000. šitą skaitlinę bankas ir po $188.10 ant kiekvieno mesnes pasekmes, nešančias
vaisius.
dami šito klausimo kitaip Jieva. Taip atsirado pir- pamatuoja tuomi, kad pir jų gyventojo.
____os_gi _____
r_.
Kuomet žiūrime į mažo
kariaujančios
vališaiškinti, senovės žmonės r.utiniai žmonės ant žemės mais metais ši karė iėšavo Vi
kūdikio
dėliojimą akemnė$17,500,000,000,
antrais
jau
stvbės
sykiu
išleidžia
___
v
__________
a
karė'
pradėjo manyti, kad pirmu | «ulvg Maižiaus pasakos.
$28,000,000,000,
tai
trečiais
reikalams $105,000.000 kas lio iš vietos į vietą bei į jo
tinį žmogų sutvėrė koks- Tečiaus ne visi tai pasakai
i
lengvai
galės
Iėšuoti
jau
diena.
I'er tris metus tas sužarstymą ir išžarstymą
nors dievas. Tai buvo leng įtikėjo, žmonės protaujan
$30,000,000,000.
Taigi
išvi

smilčių, paprastai mes žiū
padarys $75,950,000,000.
viausias jiems išaiškinimas. tieji pasakomis niekados noPusę tų pinigų jos skoli rime kaipo į neišmanėlio
Šita pasaka išsiplatino tarp -iremia. Jie reikalauja fa so tas jau ir padaro 75 miliardus
doleriu,
štai
ka
šinasi
arba namie pas savo darbą ir tokio darbo neskai
visų senovės tautų. Mes, ktų, prirodymų. Maižiaus
žmones, abra neutralėse val tome vaisingu darbu. Bet
katalikai, pasiskolinom ją gi raštuose tų prirodymų ta suma reiškia:
nėra. Ir pradėta abejoti, ar ”Ji bus dusyk didesnė, ne stybėse. Nuo karės pra jeigu įsigiliname Į dalyką,
nuo žydų.
tik ponas Maižius ne pats gu visu pa nulio tautų sko džios vien tik Jungtinių Val pažvelgiame į kūdikio psy— Sustok!
tas pasakas prasimanė. los, kokios buvo 1914 metais. stijų kapitalistai paskolino chologiją, randame kad šis
— Kodėl?
— Jau bedieviškai pradė Pradėjus geriau dalyką ty Šita suma bus septynis kar karininkams $1,500,000.000.. kūdikio "kvailas darbas” tuIr akyvaizdoje tu faktų ri savo pasekmes, budavorinėti, pasirodė, kad ištiesų tus didesnė, negu visų 7.600
jai.
yra
da žomnės, kurie tikri- jančias jo protavimo jiegas,
Suvienytų
Valstijų
bankų
— Aš nekaltas, tėve, taip jisai pasakoja nesąmones
na,
kad
už kapitaJi bus----taipr pat
sep-----------------r-----r
----- ogeresnės
------------------r-- išvystančias jo nuovoką, gaparodo pati musų tikėjimo apie svieto sutvėrimą. Pa- indėliai.
sirodė, kad vieną jo pasaka tynis kartus didesnė, negu lizmą tvarkos negali būti. bumus, galinčius ateityje
istorija.

Kaip yra ir kaip turi būti.
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■S AMERIKOS

UžKLUPO "LAISVOS
padaryti „stebuklus.” Joks .. MEILĖS” UŽDĄ.
darbas pasaulio visatos me- Iš Rock Island, III., muim
chanikoj ne žūva be vai- prisiųsta iškarpų iš anglų
siaus, kiekviena energija tu- laikraščio, kur aprašoma ši
ri savo rezultatus, nes gimi toks atsitikimas:
mo momentu ji pagimdo j Subatos naktį, 2 gruodžio,
priežastį, gimdančią pasek palicija padarė ant Fourth
mę, gi pasekmė gimdo toli avė. medžioklę ir po nume
mesnes priežastis ir 1.1., o riu 2113 areštavo keliolika
ta begalinė eilė priežasčių žmonių. A. Mesevičia, V.
ir pasekmių nors ir ne kiek Šarkauskas ir V. Šmitas bu
vienai akiai, ne kiekvienam vo nubausti po $10 ir turėjo
protui yra matoma, mumyse užmokėti teismo lėšas už už
išdirbo nuovoką, kad tik tas laikymą nepadorių namų.
darbas yra vaisingas, kuris Be to da areštuota ir nu
„man” neša naudą — mato- bausta kiti 9 vyrai ir 3 mer
mą, apčiuopiamą naudą,
ginos už buvimą tuose na
Paprastai produktyviu muose. Taip-pat konfis
darbu vaidiname tik tą dar- kuota 3 keisai alaus.
bą,
_ kuris pagamina visuo-Į Musu korespondentas, kuimenei vaisių, kas latynu rjs prisiuntė šitą žinią, sako,
1kalboj tariasi produktu. Gi ______
r _______
kad tarp
areštuotų svečių
darbas, kurio pasekmės ne- buvo ir panelės švenčiausios
--------x
.ar
......................
aiškiai visiems
matomos
 ”susaidės” prezidentas Maiba neneša naudos tuojaus, k'a Kavenskis iš Molinės? Kivadinama
neprodutyviu ti taipgi esą visi katalikai ir
darbu.
. "Draugo" skaitvtoiai. Veik
Šitaip apkainuojant dar visi jie esą vedę, bet palikę
bą, galima daug energijos ir Molinėj pačias su vaikais
laiko sueikvoti, tečiaus iš atėjo į Rock Island "laisvos
girsti užmetimą, kad darbas meilės” paragauti. Ir ant
yra neproduktyvis, be ver jų nelaimės nakties laiku potės. O juk musų energija ir liciia užklupo juos geriau
laikas, tai du brangiausiu sioj valandoj.
daiktu, kuriuos sueikvoja' LIETUVIS IŠDEGINO MO
me.
Konkrečią, tikrą, moto- TERIŠKEI AKIS; GA
mą naudą nešantis darbas
VO 16 METŲ KALĖ
dažnai yra pasekme neproJIMO.
duktyvio darbo, todėl nu
statyti koks darbas yra nro- Vienas "Keleivio” skaity
duktyvis, o koks "neproduk tojas iš Troy, N. Y., prisiun
tyvis,” turbut, niekad nebus tė mums iš anglų laikraščio
i”The Troy Record” iškarpą,
galima.
Tikslingas darbas, atlieka kur rašoma, kad Adomas
mas dėl aiškių siekių ir už Billick užpykęs pylė F.
davinius, kelia žmoniją kul Strielkauskienei i veidą rūg
tūros laiptais augštyn prie šties (acid) ir išdegino jai
idealų; neproduktyvis dar abidvi akis. Moteris liko
bas, kaip tai pardavinėjimas neregė ant amžių. Už šitą
žmonėms jų protą nuodijan piktadarystę Billick likos
čių svaigalų bei kunigiški nuteistas 16-kai metu ir še
pamokslai apie dangiškas, šiems mėnesiams kalėdmo.
linksmybes ar pragaro bai ! Billick, matomai, yra lie
senybes, produktyvį darbą tuvis, nes musų skaitytojas,
dirbantiems stato daug kliū kuris prisiuntė mums šitą
čių ir deda nevieną naštą žinią, priduria, kad jisai bu
ant jų pečių. Antra vertus, vo karštas katalikas ir ku
galima pasakyti, kad patie nigo Malukaičio iš Albany
kia ne vieną priežastį, gim parapijonas.
dančią produktyvį darbą.
GYVULIŲ LIGA LĖšAIr taip galima eiti be galo.
VO S15,COO,000
Idant juo mažiaus laiko ir
energijos sueikvojus nerei Jungtinių Valstijų žemkalingiems visuomenei dar idirbystės ministerija oranebams, reikalinga iš tos pa Įša. kad gvvulių gerklės ir
čios visuomenės prašalinti kojų liga, kuri pasirodė 1914
daugybę blogumų; panai .metų vasara Niles miestekinti daugelį tų sąlygų, ku lyje, Michigan valstijoj, ir
rios sudaro netikusias ap ršrimėmm į 22 valstijas, le
linkybes, kurių pasekme yra sa vo išviso apie $15,000.000.
blogi, kenksmingi darbai; Gvvuliu užmušta išviso 172,reikalinga iš pat pamatų 222. Kovai su ta epidemi
perorganizuot visuomenės ja valdžia išleido $9,000,000.
gyvenimo tvarką.
Tuo tai perorganizavimo
NELAIMĖ KASYKLOJ.
darbu tik ir užsiima sociali Martinioue, Mich.— IIolzmo mokslo pasekėjai. Jie mes kasykloj 14 gruodžio
a-meta visa tai, kas yra ne atsitiko nelaimė. Nuo 70
žinoma, neprirodoma, kas pėdų augščio nupuolė i šafnuo i calio gyvenimo yra ati-;:ta keliamas viedras ir 3 dartrauktina, ką vien 2žodžiu .bininkus užmušė, o 5 sužei
vadiname abstraktu, o užsi dė.
ima vien objektyviais, t. y.
gyvenimo tikrais dalykais. NEW YORKE SUMAŽIN
Socializmo filosifija nesivaTA ALAUS STIKLAI.
duoja dėsniais ".iieškoti ne
žinomų ir nepatirtinų prie- i New Yorko sa’i”.ninkų
žasčių," bet vykinti gyveni- organizacija nutarė sumaman visa tai. kas sudaro są- žint alau^ stiklus. Dideli
. gas, kad kiekvienas dar prašei kiški T’skuneriai” bus
bas, kuriam tik sueikvoja- panaikinti. Visiems kostuma laikas ir energija, neštų meriams dabar bus duoda
visuomenei naudą, o ne kad mo ”džentelmoniško saizo”
kenktu jai siekime jos idea stiklai.
lų. Kaip matome, socialis
tai nėra svajotojai, bet ra LOKAI7TAS VARIO KA
RIO KASYKLOJ.
cionalistai: ne j ieško uždebesinių linksmybių,
bet Jš Keddie, Cal., mums ra
stengiasi sutaisyt žmonijos šoma. kad iš Engles vario
žemišką materiali būvį taip, kasyklos tenai išmesta apie
kad kuomažiausia eikvojus 300 variakasių. Darbinin
laiko ir energijos bereika kai buvo neorganizuoti, bet
lingiems darbams, kaip pa susitarė ir pareikalavo pri
dėkime. savitarpinei žmonių dėt SI algos ant savaitės.
kovai už maistą.
Kompaniia atsakė i tai lo
kautu. Išmokėjo algas ir
(Toliaus bus.)
uždarė kasyklą. Dabar trau
Vokiečių taikos pasiūly kia mainierių iš Montanos
mas turbut nieką skaudžiau ir Nevados valstijų. Vieti
neužgavo, kaip Amerikos niu nepriima, labai bijosi L
W. W. unijos.
kapitalistus.
*
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Ona Ragalakienė, pabėgusi auo, Pajieškau švogerio Alfonso Vilke*
PARSIDUODA puikiausia lietevit. karės Rusijon pajieško savo vyro vičiaus, Kauno gub., Kupiškio parap., ka KARČEMA Brouklyne, puiki teizA n tano Ragalskio ir sesers Jievos taipgi draugo Juno Janausko, Va- niava vieta, gerai (dirbtas biznis,
Tulickienės, taipgi hlagdaleuos S te- baitunkų parap., Remeikių kaimo, svarbi priežastis dėl pardavimo, iapulaitienes, gyvenančių Amerikoje ir Kas juos žino meldžiu pranešti ar jie formacijas galit gaut ^Laisvėje,” lt>3 IR UŽDIRBK AUGftTAS ALGAK.
prašo jų rašyt jai sekančiu antrašu: į patįs teiksis atsisaukt!.
Roebling st., Brooklyn, N. Y.
(50) Mes išmokiname minėt* amatą naa
Anna Rogalsai,
Povilas Maigūnas,
' —
—
—------------pradžios iki galui. Kreipkitės y patie
Konsiatorkaja ulica, No. 29,
10550 Indiana avė.,
Chicago, III. f PARSIDUODA 60 akrų žemės
ksi arba rašykite.
(1-7)
Gorod Voronez,
Russia.
—
■
Wisconsino valstijoj su visais gyvuGOODYEAR
SHOE
SCHOOL,
Pajieškau švogerio Jono Kalniečio, bais ir padarais, budinkai geri, verBrockloa, Masas
Kas tėe $2,000, 2 arkliai, 4 karvės, 7 te 146 Ceert sL,
Pajieškau Kazimiero ir Petro Be- gyveuu Gest Uauuver, .uass.
netų, Kauno gub., Raseinių pav., Ši mple j) žino malonės pranešti ar jis liukai, 3 liaulės, 35 vištos, ketveri raį tai, 30 tohų šieno, 40 akrų išdirbtos
lalės paiap^ KuUmų sudus. Jų pačių pčkU> UUUuUCb aiMoUu..u.
žemės ir 20 akrų miš^o. _____
Atsišaukit SAUGOKIS
A. UeiUAiu*k<LS,
atsisaukt, ar kaa zuio meldžiu piaue8U.
(Od) 143 Reynolds si., Ae* ueuiord, Mase ypatiškai vakarais.
(3)
ŪMOS SLOGOS.

Generalis Streikas

Mokinkis sut Czebntu

NEVAŽIUOKIT J NEW
YORKĄ.

New Yorko, Brooklyno, ir
Newarko vyriškų ir vaikų
rūbų kriaučiai, priklausanti
prie A. C. W. of A. unijos,
13 d. gruodžio, 10 vai. ryte
išėjo Į streiką; virš 65,000
kriaučių apleido dirbtuves,
apšaukdami generalĮ strei
ką* Pas darbininkus gera3
ūpas ir pavyzdinga tvarka,
visi pasiryžę kovoti su iš
naudotojais, kad pagerinus
savo būvį.
Išėjo Į streiką ne tik unljistai, bet ir nepriklausan
tieji prie unijos. Tas aiškiai
parodo, kad darbininkų su
sipratimas auga ir jie, vieni
kitiems paduodami ranką,
drąsiai stoja Į kovą už pa
gerinimą savo būvio.
Kriaučiai dabar gerai orga I
nizuoti.

Feliksas Nokeviėia,
B0X 125,
Almden, W. Va.

IZ1DOR RUMCHAKS
-------------------------------------------- j
Pajieškau bąpiio Juozo Beiomes ir 3254 Lowe are., ant antrų lubų,
lpuuvu ivasiuo, t>uvaiaų guo., ierijų
CHICAGO, 1LL.

Franas Montremas Kauno gub.. p«xiup., gyveno rivcsum, ra. Ko« 4
Teisių pav., uauuuavos valsčiaus, iia- zlnu mmvucs pianuzu ar jis pau un- į
leneuų kaimo, palikęs savo moterį KolS aL&isauau.
v mcas Belotus,
Antaniną Navarenose ir negaunamas
Halsteu avė.,
Chicago, III.
iš jos Jonius žinios saukiasi prie sa
i
vo gimimų ir pažįstamų, gal &as turi
apie jų koaių zimų, mmuues pranešti.
Pajieškau draugo Felikso Ligett,
Franas montremas,
<ož) Kaunu guu.j leidau pav.,
pa2173 Laiayeice avė., Detroit, Micn. lap.,
KcUiUV)
V V Al v u xl,
. va. .maunu aao uuv pranešu ar Į
Pajieškau kaimynų ir pažįstamų iš J U patzts AUCAU4.1U avSiŠaUAU.
U UVAapaS
Plat-imų kaimu, Josvainių paiap.
t.jum, Ohio.
Kauno gub. .ualuncaiie au>isau*.u. 205 Lutz»c»ii.z su,
Antanas J. Dix,
60 Morris su,
Haruford, Conn.
Pajiessau Jono uuuergio ir Dmsnų
VISA £KMU1M>

P*V., lUAUVi-

PARSIDUODA Saliunas, biznis
gerai išdirbta ir labai geroj vietoj.
Randa p:gi. Pardavimo priežastis—
persikėlimas į kitur.
Y'patiškai ar
laišku kreipkitės pas
(51)

VARTOK —

CASCAiJA^ąUiNINE

Seni šeimyniški vaistai-piliulki
GEO. M. KANTANAVITZ
Springfield,
1IL formoJ — saugi u*, gerai, lengvai pri
300 W. Mason st.,
I
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi
nimo
jas vartojant nėra. Išgydo šal
PARSIDUODA Namas ir Žemė. tį į 24 valandas — Gripą | 3 diena*.
Geras 15 ruimų namas ir žemės lo
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo.
tas 125x25 pėdas didumo geriausia

Nusipirk tą gražų baksuką su raudi

me padėjime, parsiduoda už 38 šim
nu viršum ir pono Hill’s paveikslu—
tus dolerių, įmokant 500 dol., o liku
kaina 25 centai.
(S)
sius išmokant randos mokesčiu. Pa
Gaunamos bile aptiekoje.
sinaudokite proga ir kreipkitės tuo
jaus pas
(51)
D. S. IIERSHON,

Pajieškau švogerio Leono Sungailos, liauno guo., leisiu pav., Gaduna JuVd Z U * Jie p«avįd UlčUviaCd čliOl*
448 Mass. avė.,
Cambridge, Mass.
vo parap., Juodimaų sudus, pirma baUA.U.
M. Piteris,
gyvenu nensiugtun, Iii. Jleidizu at130» Penu avė.,
Pittsburgh, Pa.
PARSIDUODA Studija vienoj iš
sisaukti.
garsiausių lietuviškų kolonijų Massa
Dominika* Bružas,
627 Pine su,
Daston, Pa.
Pajieiu.au pusseserės Marlenos K. chusetts valstijoj. Vieta gerai įtai
iai

čla

Lla^juvvo, ^u>a.uų ^uU.,
KjllAAUli^ huuuu,

Fhotus by Aaurican Presą Associauoa.

Pajieškau Juozo ir Frano Tautkų,
abu Suvalau gub., Naumiesčiu pav.,
Svatosino valsčiaus, gyvenu Canauuj.
Meiuziu atsisauau.
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Aš sakau
nebūkite
panašus
į šitą!

ITajavuluO syta ir fotografinis biznis išdirbtas.
ntncrv*) f* s pp**ns iresnes
L)UU€ bJioVtu-

vietos. Parsiduoda pigiai, jei greit
Kadangi didelė didžiuma New Yorko "policija” vargšams vaikams pridaboti.
bus nupinta. ivieipsivas adiesuoj mt
1UQ.
darbininkų organizuota, tai
St. Michelson,
(52)
Antanas
M.
Lesa
jus,
AMERIKA
MILITARI‘
taip
visuomet
daroma,
kuo

255
W.
Broadvvay,
So.
Boston,
Mass.
ld3
Koeuuug
st,
biuu«jyn,
N.
Y.
Antanas
Stanislovaitis,
streikas ilgai negalės tęstis.
darbininkai išeina j
ZUOJASI.
18 Ainslie st.,
Bruualyn, N. Y.
Be to, šiemet kriaučiai išėjo met
IMK PINIGUS.
Pajiesi.au sesers Marijonos Martistreiką.
Parsiduoda puiki valgomų daiktų
1 Agitacija už militarizmą Pajieškau pusbrolių Motiejaus ir naiucues,
Į streiką daug geresnėj
^uvai&ų guu., nuo Igliau
krautuvė apgyventoj lietuvių vietoj. VAIKINAI.
Vaičiūnų, taipgi pusseserės kos, gy veuu Vieteiauu, Vluu. Aic.U^lU Biznis eina gerai. Atsišakit tuojaus
tvarkoj, negu kad 1913 me Draugai darbininkai, ne Amerikoje varoma sparčiau Adoniu
MOTERIS IR
aUMSuuaU
ar
aus
auiu
prauesU.
Alenos
Mickiutes,
vis*
Su
vaisų
gub.,
siduokite save apgauti, nes negu kur-nors kitur tatai
į "Keleivio” redokciją. Turi būt grei
tais, nes dabar daug stipres dabar
MERGINOS!
aiagdateua uau.i.aiueuė,
Mariampolės
pav.,
xuikaiiss.es
vaisc.,
tai parduota.
kanitalistų
spauda
ir
galima
buvo
daryti.
MilitaJustreiaių
kaimu.
Meluaiu
atsišauk

635
W.
t'raLL
»U,
itaiuiuure,
Md.
Išbandykite
musų
nė organizacija. Šiemet iš
jų
agenta.
rašys
visokių
ne

ti.
(52)
toaletines
preparaciANT
RANDOS
Grosernė
ir
Bučerriška
dvasia
Įkvepiama
ne

pirmos dienos Į streiką išėjo
Elzbieta Vaitkevičiūtė,
Pajieškau dėdės Frano Sakalausko, nė geroj vietoj, storas pilnas tavorų, jas. Geriausi daiktai > ' 'I *
DaiUinore, Md. Kaunu guu., ir pav., ucugaius paiap. kostumeriai be knygučių, 9 metai dei panaiKiniinu sau-j
apie 90 nuošimčių darbinin būtų dalykų ir kvies kitų tik spaudos ir teatro prie 509 So. Paca su,
aainiu, ilgą lau.ą gyveno kaip toj vietoj gyvuoja storas. Ran lerudžių spuogų ir .j
kų. Net ir neorganizuoti miestų kriaučius važiuoti i monėmis, bet jaunus kūdi Pajieškau draugų Adomo Raslano ligizių
Vv estlieid, .tiass. .ueiuziu ats.sauzli. da labai pigi- Dėl platesnių žinių visokių plėmų ant
New
Yorką
bei
jo
apielinkius militarizmo mokinama ir Felikso Taiunu, abu Kaunu gub.,
darbininkai metė darbą, ko
Manas Mazutavicius,
kreipkitės ypatiškai ar laišku sekan veido. Geriausi iš
kes.
dirbiniai dėl padailiVilkinei
ges
pav.,
Leliūnų
parap.,
Da1536
9th
su,
Kocičford,
iii.
mokyklose
ir
militariškose
čiu
antrašu:
pirmiaus negalima buvo pa
. nimo išveizdos ir skaistumo veido.
beuaų sodžiaus. Meldžiu atsisauKti. i
MRS.
JUZEFĄ
PETRAUSKIENE,
I
Naudingi pamokinimai kaip užlai*
stebėti. Mat, pats gyveni Kelios firmos jau pasidavė. vaikų organizacijose. Ne
K. Leliušis,
Providence, R. I.
Pajieškau brolio Jono Subačiaus, 44 Camden avė.,
kyli švarią, dailią išveizdą dykai.
Pittsburgh, Pa. Suvalkų gub., VilsavisMo pav., Vaitmas prie to jau privedė. Kad mes kovą laimėsime, kalbant apie dykaduones 2031 5th aven
Atsišaukite paa
kabalių valsčiaus, 'lupikų kaimo, gy | PETRAS VAITEKŪNAS
Pragyvenimas diena iš die nėra jokios abejonės. Vaikų buržuazijos mergas, kurios
TO1LET
LABORATORY,
Pajieškau brolių Antano ir Juozo
Llsworth, Pa. Jis pats ar kas
Studentas
Cer. Warren at.. & Linculn Ave^
tveria Popnų, Kauno guu., V aprų parap., jįveno
nos brangsta, o darbininkų žiponų išdirbystės associaci- bezdžioniaudamos
žino teiksis atsišaukti.
UT1CA. N. T.
Vilkmergės pav., Kunigiškių kaimo.
Juozas Subačius,
algos kaip stovėjo ant vie ja, susidedanti iš 55 firmų, ”moterų kareiviškus regi- Pirmiau
gyveno Pmiaueipma, Pa. 128 Kosciusko su,
Kingston, Pa.
tos, taip ir tepestovi. Ir ir užlaikanti apie 15,000 mentus, didmiesčiuose orga Kas apie jj žino malonėkit pranešti.
Pajieškau savo giminių ir pažįsta
štai, kad apsigynus nuo ba-{! darbininkų, pirmą dieną ap- nizuojama mažos mergaitės 30 D. St., Karolis Popus,
SPAUDOS DARBUS
Detroit, Mich. mų as esu Suvalkų gub., Liepalinatlikti.
r
i
L
"
r
i™
~X
policijos
pareigoms
auiKii.
do, darbininkai priversti j skelbias generalĮ streiką, is- Jas ]avinama^ kad ateityje
gio parap., Mizarų samu.
Meldžiu
Pajieškau draugų: Jurgio ir Vinco visų pažįstamų atsišauktu
griebtis kovos, griebtis už
nilde visus darbininkų rei- i galima butu
h,,.„ jas
.-„ panaudoti
nana,lflr>r> Tamunoms, Kauno gub., Siaurių pav.,
Feliksas Krencevicius,
Įrankio, kad nuvijus tą bai kalavimus;
fe.
Pašventimo parap., Jova.sių rainio, BOX 305,
Torrington, Conn.
darbininkai tuo , VVramS .karen Išėjus. J\laS. L. ZAPENAS
Tūrių svarbų reikalą ir meldžiu atsisią bado šmėklą, kuri jau jaus grįžo prie darbo.
42Hi^St
žujų
mergaičių
"policijos,
“
“
^
Joras
<«>
Pajieškau
Paulinos
Janušaitės,
pradeda baladotis Į duris.
Vyrų žiponų išdirbystės 3
Kauno gub., Vilkmergės pav., Kupiš
jau New Yorke box 53,
camas, wash. kio
valsčiaus, Račiupėnų sodžiaus, gyReikalaujama 8 vai. darbo didelės firmos, būtent J. Sa tarnauja kaipo policija bėdi
i veno Fitchburg, Mass. Dėl laiško iš
muelio, J. Eisver and Co. ir nųjų vaikų pridabojimui.
Pajieškau pusbrolio Antano Gen- | Lietuvos meldžiu atsišaukti.
ir pakėlimo algos $2.
Aš Alena Kostovska, pasiro
rolio.
Raseinių
pav.,
Batakių voValerijonas Zaunis,
Levi
and
Schilt,
kurios
už

Musų reikalavimai nedi
(Žiūrėk viršui tilpusĮ pavei losties, Stegvilių kaimo. Tunu svar 4932 So. 25th sL, So. Omaha, Neb.
dau visai publikai akyse.
bų reikalą, meldizu atsišaukti.
deli ir visai teisingi. A. C. į laiko virš 5.000 darbininkų, kslą.)
Kazimieras
Sami
s,
Pajieškau
pusbrolių
Juozapo
DrunW. of A. unija reikalauja S taipgi išpildė darbininkų
155 Siegel st.,
Phiiadelphia, Pa. gilos, taipgi Antano, Frano, Stepono
ir kitų pažįstamų iš Kauno guberni
valandų darbo dienos ir pa reikalavimus.
EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ
Meldžiu atsišaukti šiuo adre
Pajieškau brolio Juozapo Galinaus- jos.
kėlimo algų ant 2 dol. Į sa Iš to aiškiai matosi, kad !
su:
(52)
KASYKLOJ
20
MAI

ko, dirbom kartu anglių kasyklose
Steponas Albikis,
vaitę. Nors reikalavima1’ streikas ilgai negalės tęs
Pittsburgh,
Pa.
ir
jau
antri
metai
ne

NIERIŲ.
gaunu jokios žinios.
Jis pats arba 22 Marchand avė., Montreal, Canada.
teisingi, vienok musų ponai tis.
Kas apie jį žino malonėkit pranešti.
Weir
City.
Kan.
—
12
my

Pajieškau brolio Jono Gnezo, kas
samdytojai atsisako juoj Lietuvių streikierių komi
Benediktas Galinauskas,
(1)
apie jį ką-nors žino meldžiu tnan pra
lių
į
vakarus
nuo
čia,
Ma262
4th
str.,
So.
Boston,
Mass.
Jis dabar keliauja po įvairias lie
išpildyti. Jiems buvo pa
nešti už ką busiu labai dėkingas, arba tuvių kolonijas, užrašinėja "KELEI
tetai.
yero
kasykloj
No.
9
pereitoj
skirtas laikas duoti atsaky
VI” ir Kitus laikraščius ir priiminė
Pajieškau brolio Ant. Toieikio, Kau jis pats jei da gyvas lai atsišaukia.
sąvaitėj
Įvyko
ekspliozija,
Povilas Gnezo,
(52) ja visokius užsakymus. Todėl kur jis
L
’
etim
’
ai
kliaučiai
išrin

no
gub., Šiaulių pav., Lūkės par., Pamą, bet jie to neišpildė, va
Canada. atsilan ,ys, galite jam pasitikėt kaipo
kapų kaimo;
prieš metus
gyveno So. Porcoupine, Ont.
dinasi, jie darbininkų rei ko iš 24 ypatų komitetą kuri užmušė 20 angliakasių. Taunton,
teisingam žmogui ir visokius užsa
Jdass., pas..ui išvažiavo ChiPajieškau pusbrobo Jono ir pusse kymus jam pavesti.
treige vedimui. Pirminin
cagon.
Meldžiu atsisaukt!.
(51)
kalavimus ignoravo.
serės Alerijos Palionių, Kauno gub.,
"Kel.” Administracija.
Stanislovas Toleikis.
vals
Darbininkų vadovai, ne kas J. Karpus, pagelbinin- KARAS APVIRTO SU
369 E. 8th str.,
New York, N. Y. Vilkmergės pav., Virbališkio
ŽMONĖMIS.
čiaus. Alizavos parap., LaukiminišKas mane išgelbėjo nuo varginan
—J. SprPuskps: sekre
gavę nuo darbdavių joki:
SCRANTONO LlElcv.ę n.siui- čių ligų?
kio kaimo. Malonėkite atsišaukti.
Salutaras Bittens.
AS
Pajieškau
pažįstamo
Mikolo
ZubNO SUSIRINKIMAS.
Jonas Jodžiunas,
per praeitus 4 metus buvau vos tik
atsakymo, pradėjo rengtis torius—A. M. Augimas, pa- Tarpe Newporto ir Fall ricko ir Simono Vainos, abu Suvalkų
Baltimore, Md.
As kentėjau nuo nevinmmo
River r iestų pereitoj nedė- gub., Seinų pav. Jie patįs ar kas apie 122 So. Green st,
Reguliariški Scrantono Lietuvių gyva.
prie streiko. Tuomet jau gelbinikas—-J. Kulis.
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
Knygyno
susirinkimai
bus
laikomi
juos
žino
malonė
.ite
atsišaur.ti.
Ant
APSIVEDIMAI.firmos suprato, kad darbi Pre~os komisija: J. Mati- lioj atsitiko nelaimė.
A. Janušonis,
kiekvieno mėnesio pirmą pėtnycią 8 vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
P.
užsisukimo
iššoko
iš
bėgių
ožaitis,
B.
Menderis.
..........................
326 So. 7th st.,
Newark, N. J. ’
vai. vakare, svetainėj po nr. 225 Waninkai su jais nejuokauja
siliepdavo skilvyj skausmai, režimaa,
snington
avė.,
Scranton,
Pa.
Nariai
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
bet ištikro rengiasi prie ko ''Ionm'la, A. Sederskiutė ir ir apvirto pilnas žmonių ka- i Pajieškau draugo M. Matuzo, gy Pajieškau apsivedimui merginos,
ir strenuaK
.... 30
— Prlva‘° lankytis ir naujų narių pasi vo po krutinę, šonuose
ras. Keliolika žmonių su- veno Montreal, Canada, taipgi Justi-, arba našlės bevaikės, nuo 221 iki
rūpinti, kad knygyną ivystyt iki augvos, nusiuntė savo atstovu^ !z. Jakimavičienė.
metų amžiaus, aš esu 30 metų. Su
I Niekus aš negavau pagalbos dėl savo
no Ver.clcvo, su kuriuo prieš 8 metus
šciausio laipsnio.
Informacijų
komisija:
M.
žeista.
sveikatos. Bet kada as pradėjau raipirmu laišku meldžiu prisiųsti savo
Unijos atstovai pradėjo tar
persiskyrėva Carfin, Scodande. Mt-l
Knygyno Komitetas:
kalauti Salutaras Bitteris ir Saiutapaveikslą. Atsakymą ir platesnes ži
T
’
rbonas,
P.
Glaveckas
ir
M.
dziu
atsišaukti
ar
kas
juos
žino
pra

K. Benis. prez.
tis. Tarvbos tesėsi apie saras, Regulaatr’a, dei moterų, pradė
nias
suteiksiu
per
laišką.
(59)
nešti.
K. &. Purus, sekr.
ATJKOS
jau gerai jausitės, gerai valgyt, ii
B. Stuoka.
vaite laiko, bet prie nieko Glaveckas.
Pijus Anskaitis.
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pe®
Fitchburg, Mass.
Detroit, Mich. BON 152,
gero* neprivedė — prie su Pikietavimo komisija: -T.' LIET. ŠELPIMO FONDUI. 301 22nd str.,
6 menesius as savu paveikslą nebėgai
i Steponaitis. V. Žilinskas, K. I
tu pažint tr pailsau laiminga naudoAr
uždirbi
S20
į
sąvaitę?
tarties nepriėjo.
Paj:eškau
apsivedimui merginos,
Pajieškau draugų Juozapo Gustau- nuo 18 iki 28 metų amž’aus, aš esu
iama Salutaras Bitteria. Kama $1.00.
MALRBORO,
MASS.
Jankaitis.
B.
Jakubaitis,
K.
7 ir 8 gruodžio visų uni
Jei ne, tai prisiųsk savo vardą, o >aiima gauti geresmuose saliunuosa
to ir Motiejaus Grimolo, Kauno gub.,
i
Su pirmu laišku meldžiu
’--. .30 susirin’ us draugams pas Raseinių pav., Kreivukų kaimo. Jų 28 metų.
mes nusiųsim jums paaiš. Jnimus, r apt:eko.»e, o kur negalima gauti,
jos skyrių buvo šaukiami Poška. P. Pėstininkas. S. P. Lar>
Sadauską praleist padėkavonės pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu prisiųst savo paveikslą.
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš- | Kreipkis pas:
Martirf Smith.
(T).
mitingai, kad nubalsavus, Staemiunas, J.Kazakevičius, • •ie- ac«> 'iinė ir savo aikstan. ius pranešti.
2900 So. Union avė.,
Chicago, III. radimo SAULES ŠVIESOS LEMPA
SALUTARAS CHEM1CAL INST.
brolius
tėvynėje.
Suaukavo
SG.50.
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirmo
ar apšauki generalĮ streiką, P. Pakinkis, 0. Merkevičiu- .nc.'.avo sekančios ypacos: K. Sa R. F. D.,Juozapas Kaseiauskas,
Žole?
visokių
pamatymo.
..-.i., g ius i.-,mėg niBucklaml, Conn.
tė,
A.
Dambrauskiutė
ir
ik.
K.
.’uv
lialMvd 5»l.. Itfl. Cafičd M17.
Palies'
au
apsived'mui
merginos,
dauskas ir J. Varanaus. as po 81.00;
ar dar atidėti. Visi skyriai
niui per H dienų. DOV.»
>ANAI. Rašyk
r.uo 18 iki 20 metų amžiaus. Meldžiu
S. Cvirka. M. Liumas, J. Baltrėnas,
P. J. B KL1RĖN \.S. Pruf.
įdėk markes.
veik vienbalsiai nubalsavo Baltrušaičiutė.
Pajieškau A.deiij s Šulniutės, Kau atsišaukti prisiunčiant savo pavei =ia. <1: iKACSRCn vieton.
A. Ringelis. A. Lin’ aieiutė, J. HarciChic.igo, Ilk
MASHKEN
SP.'CO.,
(2-7)
P.
CO.,
(2
no gub.. Pa’avančs par-.p., VarnM .i i
Unijos ofisas ir susirin Botp«tė ir P. Dezinkauskis — po 50c.; kaimo,
S. Vilkenas,
(51) .4456 S. iierm.tage avė.,
apšaukti streiką ir kovoti
šitą
apgarsinimą
turėtų perskalavė.,
Chicago,
iii.
gyveno Bioo .lyne, N. Y. ^Jos 447 Crosby st., N. W„
V.
■' Va-tulevičier.ė, .J. Pa
kiekvienas, issikirpt ir pasilikt
. A. ZLATKUS.
patol. pakol darbdaviai neiŠ- kimų vieta 101-1G3 Grand leckis
pačios
ar
kas
ją
žino
meldžiu
atsišauGrand Rapids, Mich.
ir P. Sadauskas — po 25c. Vi
i Jut teari t..
PlttsOurgn, Fa.
l ."53 Garfici;! avė-. ’».i p irz.iso Indiana,
so cš o-i.
M. Liumas. ti šiuo adresu:
pildys darbininkų -reikalavi Str., Br-oc'Jyn, N. Y. >
W
ASIL
i
A
U
SK
A
S,
Aug.
Sapiega,
$6.50 priėmėm ir perdavėm
1525 S. V> i t. ii., ... Kucdford, III.
REIKALAVIMAI.
mų.
Visokiais streiko reika L. r'mgus
94 Jchnson st.,
1M įugeport, Conn.
Š. F. iždininkui K. Šidlaus ui.
E JLYGIC SHOP.
J. G. Gegužis.
Lietuvių streikuoja 2.500. lais kreipkitės pas komiteto
Ei? t !
Pa ieškau pusbrolio Kazimšerv Vr• -'- k : Ncturys nzdejo magijos
I)Y<k(
sekretorių, ypatiškai ar lai
D.rb.-i v. fe < .t • ku caiktcs. Jei
gro, Kauno gub.. šaul
pav., Kuršėška
o
’
ams,
ori

’
KARDO
”
kūne
«•
ųsk štampą
13 d. gruodžio A. C. W. of škais. sekančiu adresu: A.
nų parap., ”ažuč:ų sr
aus. Taipiri
taip:
? t”., t f j
* 4 ; 5
pajieškau Jono Lir.auskio ir jo sesers
5 ! • t
t* į ► t 6 o< .
A. unijos valdyba apskelbė M. Augimas. 101-103 Grand
TMS MAGC SHCrP,
Or' s I..nausi-iutės. ak ; g'cveeo PittsP. O. BOX 309.
hOLEROOK. MASS.
generalĮ streiką. Tarpe street, Brookivn. N. Y. Te
burge, Pa. Kauro gub., Šiauli; pav.,
vii," 3) Pruh.b
SKAITYTOJU
ŽINIAI
Turiu
svarbų
rei'
alą.
norėčiau
kad
streikierių randasi apie 2,- lefono No. 1304 Greenpoint.
Dope,” 4
Lašt Strike.”
"Keleivio” skaitytojai kada siun atsišauktų ar kas žino meldžiu pra
tų pavril
didumas
10x20. Vie500 ir lietuvių, kurie pasiry
nešti.
čia
pajieškojimą
j
Redakciją,
būtinai
to!)
Tresos
komisija.
no pavei
kaina 2
\ . ■ ą ke t u ■
Jaronimas
-Chipokas,
turte
prisiųst;
ir
ta
juo-liiy.
kuri
žę kovoti sykiu su kitų tau
REIKALINGAS BUČERIS į Koo- rių po v
imant parduoti:
IŠRADIMAI.
Lakeport, N. H. peratyviską krautuve.
I. Matijošaitis,
užlipinta ant laikraščio su ju-ų var BOX 7.
M >kėstis at- 75c.
Ne
mi gaut paveik
tų darbininkais.
du. neprisiuntus juostelės pajieškujis-Aii-.n
vyrui
labai
gera.
Atsi

B. Mendei-is,
sykit įdėdami už 5c. štampų
Turite koi i nors išradimą ar gal
I mai nebus talpinami.
Pajieškau brolio Jo.io
L ;'::-.-ev:Todėl mes pranešame vi
šaukite pas
site atvirutes ir išsi-in rite i
1 •'■■ja’.e apie j), prisiųskite mum*
P.
Montvila,
Pajieškojimai
merginų,
pirkimą’, čiaus, ir švog-erio Kunetcs, pirma abu
J. J. Versiackns,
■‘.ri imt par ląvinėjimui, pazymė it
lel užpatenta, imo Dovanai du<><ia
siems darbininkams siuvė
{pardavimai ir kitokie pasiskeibunai, gyveno Farminjrton, Iii., bet laiškai
37 Portland st.,
Cambridge. Mass. kokių išsirinkot.
Iz.
Jakimavičienė.
(50)
•ie r >< ir nurodymus apie už pa
i nors ir "Keleivio” skaitytojams dy- prįžta jų nerasdami.
Kas juos žino
jams. kad niekas nevažiuo
imta'imą. Dovanai iraus kiekvie
D. BOGU2AS,
i kai netalpiname.
Už tokius pasigar- teiksis pranešti.
REIKALINGAS Bandaskutis. Motų Į Ncw Yorką ir jo apie’innas knjgutę ką išrasti, kaip užpa2152 Lafayette W. A v e..
sinimus skaitome
po 2c. už zi dį
Joe Lukoševičius.
kestis 15 dol.
aitei. Darbo valan•entuoti ir kokie išradimai pairti
NUNEŠĖ
SAU
GALVĄ.
Detroit, Mich.
kie vieną sykį, arba po 50c. už sykį. 1276 Sca'p Levei (Mine 40),
kes darbo j ieškot, nes vietos
ra. dos trumpos, Gaii atsišaukti ir ne
•’aujama
Pinigus už užpatemavi
i
Siunčiant
pagarsinimus
ir kartu
lietuvis.
darbininkai siuvėjai kovoja . .Salcm, Mass.— 11
14 „
2TU0___
’ią iš kalno neimamo. tik prisiųski
kitokius reikalus į Redakciją visados
Pajieškau švogerio Kazimiero Ra
VAKARINĖ ČEVERYKŲ e maža daij rankpinigių, o likusius
A. PAULEKAS,
už pagerinimą savo būvio ir džio čia nusižudė Francis rašykit kiekvieną reikalą ant atski čkausko taipgi kitų savo iriminių ir 13 Main str..
išmokėsite, kaip gausite popieras.
Teryvilie,
Conn.
SIUVIMO MOKYKLA.
popieros. tad visados gausit grei pažįstamų, Kauno jrub., Siaubų pav.,
didesni duonos kąsni.
■ belnai «akant kaip husite užganė
Nichols, 68 metų amžiaus ros
Reikalingi’ žmonės
išsimokinimui
tesnį patarnavimą.
Užvenčio pa-ap.
Meldžiu atsišaul ‘i.
siųti čeverl us. Mokinama "perfora dinti. Dovanai padedame parduoti
Taipgi meldžiame kitų biznierius.
PARDAVIMAI.
Savžudvstės Mainant adresą būtinai reikia pri
Antanas Stankus,
(52)
;/patentuotus išradimus. Užtikri
ŠEN.S ir NAUJ > adresą, kitaip 15 Milibury st.,
vimo,” ”eiietėinimo,”
knyp eskylių
\Vorcester, Mass.
name gerumų $10,000.
miestų savo draugų siuvėjų, priežastis buvo suirusi svei- siųst
aikrašt] permainyt negalime.
ii.uuuim,”’
’vampmirno,
........
”
PARSIDI ODA Moteriškų ir Vy siuvimo, "skaivinimo,
Rašykite lietuviškai j bile kur;
"Keleivio" Administracija. I Pajieškau brolio Juozapo Toieikio, riškų rūbų Kriaučiška šapa. Parda "faksinimo,” peredkų
nedirbti darbo, jeigu jis bus kata. Negalėdamas pasveisticininio ir vi|
musų ofisą.
(48)
patvrę
Kauno gub, Raseinių pav., Švėkšnos vimo priežastis ta, kad savininkas su dal’U
siuvimo.
Mokina
atsiustas iš Did. New Yor- kti. Nichols užlipo ant lubų, Pajieškau .Tono Jezievičiaus, Plie- parap.
AMF.RICAN-EUROFEAN
Simplių sodos, gyveno Mon- užsideda didesnį biznį kitame mieste. amatn;nkai-mokytoiai.
(4-7)
ko. Mes žinome, kad firmos prisidėjo prie kaktos šautu- piškių sodžiaus. Leliūnų parap., KaU' treal. Canada. Meldžiu kas jį ž:no Kreipkitės laišku ar ypatiškai šiuo 19 5VASHINGTON STR.,
PATENT OFFICE.
(k.i
Meldžiu atsišaukti.
pranešti.
adresu:
(50)
(52)
HAVERHILL, MASS. 309 Dn»d*ay,
403 Barrister Bldg
stengsis savo darbus išsiun- vo vamzdi ir šovė. Galva no gub.Anthony
Purv’enas.
(50)
Jonas Toleikis,
J. J. Žemaitis,
Viršutinės lubos. Lekcijos nuo 7
New York City. Washingt«»n. D.C
tinėti į kitus miestus, nes visiškai nunešta.
1007 Melon st.,
Phiiadelphia, Pa. 2 Foyle st.,
Worcester, Mass. 912 Bank s t.,
VVaterbury, Conn. iki 9 vakare
AAU4U.U1O,
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VIENI MĖTAU

Vieni metai tik praėjo,
Kaip Juozukas man’ mylėjo,
Vieni metai tik praėjo...
i
Tankiai būdavo ateina,
Padainuodavo man dainą,
Tokią meilią, tokią žvainą...

Glostė veidus ir bučiavo,
Glamonėdamas mylavo,
Paskui, šelmis tas, apgavo...

i

O
FK’

&

i ii

Dabar daugiau nesilanko.
Gal kitur pasaulyj trankos;
Aš likau prie būvio menko...
Lopšyj verkia mažiuliukas,
Klvkia tiktai kaip Ratukas;
I
Jį paliko man Juozukas...

KNYGOS
"KELEIVIO" SPAUDOS

g AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? $
KORBaPONDBNCUlNIS SKYRIUS
X
Anrll kalba yra lengva Umokti. bat Si* lensrumaa sali ant ta ft
ka* aaukiaa. ką Bukina ir kaip mokina Tamsta sali Umokti via*
anglą kalbą liuoaoaa nuo darbo valandų** savo namuos*, ui mai*
atlyginim*
•
Greic auti*, didžiau*!* ir pripažinta už rertau*!*: Amerikonuka mokykla, pasekmingai mokina per kraaa anclą kalboa ir grame-

Amerikos "Macochas" arba kaip ko.
Schmidtas supjaustė merginą Oną
Auniulier. Knygelėj surinkti visi
rūmą kurie buvo prirodyti teisme,
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

tiko* vumae dalyte Amer. ir Kanados. Gražų iliuatruout. tu daug*Ūų paaUkinimų ir patarimų KATALOGĄ • unCiame dykai. Rašyk
platumų žinių; ld£k kelias markas priaiuntimui katalogo.
„ K L ESV SKYRIUS
Tuos, kurie gy «ena arti, mokiname K LESOSE, dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalbą, tai persitikrink apie

Sielos balsai. J. B. Smelatorisua
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais. popiero ir glauda graži,
poezija užimanti............................ 75c
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL

V
*
**
J*,

Jei kuriems atsibodo dirbti šapoj,
TAD MOKYKITĖS AMATO ARB A PREKYSTES. Musų mokyklą
pabaigęs gausi paliudymą (diplo
mą) ir galėsit lengviai gauti dar
bą storuose.
Mokytis per visą
dieną mokykloj labai brangu, to
dėl galite išmokti liuosame laike
savo namuoae.
MOKYKLOS KURSAI: Išmokti
angliškai kalbėti ir rašyti 16.00.
Pradinė Aritmetika $6.00. PirkI.vstės ir aritmetikos $7.00.
Keliaujančių Agentų $25.00. Rubų
pardavėjų $10.00. Pagal musų
metodą gali išmokt kiekvienas.
Prisiųskite keliatą štampų, tad
gausite probos lekciją, iš kurios
matysite kaip lengva ir žingeidu
mokytis. Norėdami gauti 1,000
studentų per šį mokslo sezoną,
mes paskyrėm dovanas, todėl, ku
rie prisirašys į musų mokyklą šį
’r.l
mėnesį, tam duosime dovanų tą
nuz’ką
Ant tos muzikos galima j trum
pą laiką išmokti grajint. Vieni
numeriai tos muzikos yra ant no
tų, o kiti ant strunų, pažiūrėjęs j
notos numerius, skambini tuos nu
merius strunų ir išeina labai gražms melodijos kaip geriausių mu________________________________
zikantų. Minėtos muzikos balsai yra abai priminus ir švelnus. Jus galė
jote girdėt teatruose arba gražiuose viešnamiuose. Ne vienas su pasigėrė
jimu yra pasakęs: O, kaip graži muzika! Perkant ji parsiduoda už $7.50.
Reikalinga 200 agentų, kurie galėtų vakarais pardavinėti. Uždirbsite ge
rus pinigus. Atsišaukite po šiuo adresu;
(?)

į,

5?

tnuaų mokykla pirm* negu p radžai mok" la kur kitur. Atmink, čia
daug mokinių prie vieno mokytojau* neleidžiame ir mokiname daugiau ne<ru kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR jr «
HlHG»ehooleslur*un. Dvi mokyklos 731 W.18thSt.. ir 1741 VU.
47th st. Lai-kusioresuokite: A.MERICAN •CH4MM. OF LANGL AGES, 1741 W. 47th St.. Chicago, IIL
•• -i• ♦ J'*

Dievo žmogus. Labai užimantis ir
naudingas papasakojimas iš dar
bininkų gyvenimo ........................ 15c fŽ.
lelepriuiir

Delko žmogui reikia gert ir valgyt?
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga
knyga kiekvienam ........................ 15c

Hack
J1

DAKTARAS

Užlaiko genaus]
ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR
hllOMlJ SKANIUS
GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausiu tabako Cigarų
Meldžiame užeiti, o visados
rasi‘e gražų patarnavimą.

Fr. Matulaitis

Stabmeldiška Lietuva. To* knygutės
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų
vogimas: 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ..................................................... 10c

M. GALLIVAN C0

GYDO VISOKIAS LIGAS.
PRITAIKO UIMIX

MOTERIŠKAS MONO
Valandos.
LOGAS.
Nuo 1 iki 3 dieną.
Tai Dievulis pamylėjo;
Nuo 7 iki 9 vai vakar*.
Kurgi
tas
viskas
nyksta?
Pagal
K.
67-366 2rr si. \f, b su f
Jeigu nebūtų ant šios že- Dabar verkiu gailiau vėjo,
YtuTiUUjff
Kautskį parašė Ž. Aleksa Kiek
419
BOYLSTON
STR
mes vyrų, tai turbut nebū O dar metai tik praėjo...
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą
Siute 419. 42U ir 421.
tų kam nė pletkavoti, buk
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c
Netoli didžiojo miesto knygyno
mes, merginos, tiktai paskui Vieni metai,— trumpas laiBOSTON. VIA SS
šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kavalierius ir Amerikon atkas,
kevičiaus dainose. Jei nori žinot
ziliavusios. Bet ką jie apię Jisai džiaugiasi sau sveikas kaip senovėj lietuviai gyveno, tai
šitą knygą Iš jos dasimus gali žinoti ? Mat, kaip Man-gi liko mažas vaikas... perskaityk
Ei, Vyrai, V
ra*
iinosi, kada musų protėviai vogda
jie nuolatos apie merginas j
----------vo sau žmonas, paskui pirkdavo,
Montello Correspondence School, Montello, Mass.
YUDE Ik O'
motinos parduodavo savo dukteris.
serga, tai jiems rodos, kad
Ickaus bruslotas.
Dasižinosi. kad vyrai turėdavo dau
Ji* užlaiko gerą Restauraciją,
mes taip sergam apie vyrus. Ickus sykį nuėjo į pirtį iš gelį
pačių, o žmonos po kelis vy
visokios rųšies Alaus. Degtinė*
Labai užimanti knyga. Su pa
Ne, mes gyvename savo pro siprausti. Sugrįžęs namon, rus.
Vyno ir Cigarą.
veikslais ............................................. 35c
tu. 0 jeigu vyrai ištikrujų jis pasigedo brusloto (kam- Ta pati apdaryta .......................... 50c
Pirmiausia ’ir parankiausia
mano, kad mes paskui juos
vieta lietuviams.
Nihilistai arba užmušimas caroAleksekiojame, tai ar daug jie z
Siutus ir kitokius
— Sore, ką tu mislini? :andro II. Tragedija trijose veik
304
B
io«<wčj it 259 D Struti
mėse. Gražus teatrališkas veikalas
merginų atras kariumenėj? Mano bruslotas dingo.
sunkus perstatymui, IŠ
SO iU'TON, MISS.
Juk ten tų vyrų kai malkų. — Kur tu ji galėjai padė trvisonelabai
reikalaujamos tik 28 ypatos 25c
Arba vėl, Amerikoj dabar ti?
r
*»
vyrai organizuojasi grįžti — Ui, aš nežinau. Aš bu žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš
DUOKIT PASIŪT MUMS
kur
atsirado
ant
žemės
žmogus?
atgal į Lietuvą. Gal jie ma vai pirtyn ir jis dingo. Ka Išsivystė iš beždžionės nekurie sa H
Užtikrinsią, kad Jus suėėdyail pinigą Ir
APTIEKA
AR NORI. KAD MERGINOS
no, kad ir mes paskui jų se da apsirengiau, žiuriu, nėra ito. Bet iš kur atsirado beždžionė
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Me* imam
ii
materiją iš geruįų firmų ir primieruo}**
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai
M Y LĖTU?
Teisingiausia ir Geriausia
ksime? Nereiks tu baikų! mana brusloto.
H
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmoga
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
di
n
((
(
Jeigu
taip,
tai
nusipirk
Su
taiso
m
Receptus
su
Jeigu katra ir grįžšime į Praėjus metams laiko, jis nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
išvaizdos ir huną tvirtesni.
_______ ______
džiausią
atyda,, _____
nežiūrint ar iš į f
žios popieros, kalba legva. su dau
Lietuvą, tai grįžšime pas sa- j vėl nuėjo į pirtį. Sugrįžęs geliu
paveikslų ............................ 35c ]• Lietuvos atvežti ar amerikoniški ’ j
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOvo gentis, bet neseksime pa-’
Ta
pati
apdaryta........................ 50c ; Gyduolių galite gauti, kokias tik i Į
TUS PAMUVAM PIGIAI IR GERAL
su
dideliu
džiaugsį t pasaulije vartoja, taipgi visados O
clrni vyrus.
O nnp-aliaus.
namor}’
į!
skui
pagaliaus, !mu
randasi
lietuvis
aptiekorius.
sako:
giesmės. Knyga dide
TAIPGI I8VALOM IR i&PROSINAM
jeigu jau kartais ir užeitų — Sore! ar tu girdi? Aš Revoliucijos
r
lio formato, su gaidomis (notomis M EDVfRD DALY, Savininkas
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ
DI
H:
tokia mintis, kad paskui vy radau mana bruslotą!
sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių balJi
DRAPANAS.
KREST
KENDŽIŲ.
18
Bna(Wcj,
So.
Btsion.
-ų.
Lengvos
mokinimui
................
85c
ii i
ų
rą kiek pasekioti, tai vyrai — Nu, o kur tu jam rao Ji niekad nepamirš jus, nes
, i Galite reikalaut ir per laišku*. į;
Tikras Jūsų brolis lietuvis
juk visuomet it kokia vuode- dai?
Kaip senovės žmones persistatvdavo j į o mes per ekspresą gyduoles ai ) r
kendžių gardumas priverčia ją
sau žeme I-abai žingeidus senov»» H - «»usime
jus mylėt. Reikalaukit visur ir
’■
ga paskui mus sekioja. Pa — Po marškiniais.
visados Lowney's Crest Ken
filozofų daleidimai apie musų ža
Aru. Januška
imkime kad ir įvairius pa
džių. Jeigu negali gaut kitur,
rnos išveizdą. Su paveikslais. .. 10
tai prisiųsk mums dolerį, o
rengimus Amerikoj.
Mes,
222 W. BKOADMAY,
gausi vieną svarą geriausių
Tegul
sau
skęsta.
Paparčio
žiedas
ir
kitos
gražios
apy

SO. BOSTON, MASS.
merginos, paimam plakatą,
Amerikoj išdirbtų kendžių.
sakos. kuriose nurodoma, k^ip neGerausias
agentas
Bostone.
Telefonas: So. Boston—2101$
Maušius
ir
Joškus
važia

perskaitom, apsvarstom, ir
kurie žmones išsitikėję į visokius
burtus
ir
tt
........................................
15<
ŠIDLAUSKAS
jeigu tik atrandame, kad vo drauge į Ameriką. Kada
226
BROADWAY.
Joškus
miegojo,
užėjo
smar

)!
svarbus ir naudingas daly
Per skylę ir Panelė Sv. Sasnavoje.
■*r
Dvi
juokingos
ir
kartu
pamokinan

L
SOUTH
BOSTON.
MASS.
ki
audra,
sugadino
laivą
ir
kas, tuoj skribelaitę ant gal
čios apysakos ................................ 1O«
LEIDI SLINKTI
vos ir marš pirmyn. Mes tas pradėjo skęsti. Maušius
SAVO PLAUKAMS?!
nubėgęs
žemyn
į
laivą
pas
Kodėl aš netikiu j Dievą? arba tikė
visai nepaisom, ar tenai bus
limo
kritika
Parše
Iksas.
Kny
Neturėsi
daugiau kalvyrų, ar ne. Bet pažiūrėki Jošku budina:
rutėj tik protingi nurodymai, pa
tunuotų. resvų, krintan
Ant 21
me, kaip vyrai elgiasi. Jie — Ui, Jošku, Jošku, kelk! remti ant faktų, kiekvienas gera*
čių, pleiskanuotų, ap
valnamanis privalo ją
akmens
mirusių,
žodžiu—ligui
visados galvoja, ar ten bus Tam prakeiktas šipus važioj katalikas,
Perskaityti.............
Zfi
stų plaukų—ko turėtu
GeižKelio
laih
temė ir žmogus. Labai pamokinan
daug merginų. Jei kur tik in dugną!
mei visuomet gėdinties,
rodis srubeliv
ti
knyga.
Tš
jos
sužinosi,
kaip
žmo

nes tas daro Tau ne
užsukamas, vy
merginų ateina mažiau, tai Joškus praplėšė akis ir sa gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis
apsakomą nemalonumą
risk o
didume
I kovojo su gamta ir kaip civilizavožiūrėk jau ir rašo korespon ko:
—jeigu tik ūmai pra
rašytais du bei
si.
Kiekvienas
turėtų
ją
perskaity

dėsi vartot musų su
tavais viršais
dencijas, ir verkia per laik — Nu, Maušiu, kas tau ti. Su paveikslais........................... 25c
taisytus plaukams vais- _
ant 20 metų au
raščius, kad merginų mažai sthokas? Tegul jam važiotus “Dertnatticra”. Geresnių plaukams
ksuotas su iš
■
vaistų
už
“
Dermafugą
”
nėra!
kur nori! Jam
man vlaterijalistiškasis istorijos suprati Į ‘'Dermatuga” padarys tą, kad TaLabai teisinga?
atėjo. Daugelis vyru neitų Lja------------------- rpri
---------Jei nori žinoti, kas gimdo pa |vo*pla.kai bus tankus, švelnus ir ypatingai gelžkeliu važiuojantiemi
nė į bažnyčią, jeigu ten ne- i visai nepriklauso., 0 mana mas
saulije įvairius nuotikius. tai oer .skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty- žmonėms, kuriems reikia vnsuome’
butu merginų. O kiek tų pinigai prie man kišeniuj.
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva J ra, pleiskanos išnyks ant visados, tkras laikas žinoti. Gvarantuota*
ir
labai aiškus išvedimai
.Ypatingas pasiulyji
o plaukai niekad daugiau neslinki. ant 20 metų.
užkietėjusių griešninkų, ku
Pasišnekėjo.
Busi patenkintas savo plaukais! Ne mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį am
Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve i pavydėk kitų puikiems plaukams, kiekvieno adreso už $5.75 C. _O. D. ii
rie vadinasi neva pirmei
nimo. Parašytas pagal naujausius nes pats gali turėti dar dailesnius! persiuntimo kaštus, su teise jums vi
— Ui, aš šanden pasikal atsitikimus
viais ir net laisvamaniais,
......................................... 10c
Reikalaujant prisiusime Tau pačta ską peržiūrėt. Jei busi neužganedin
bet kaip įsimyli, tai ir savo bėjo su pono nacalniko,—
suvis dykai išbandymui ‘"sampilą”. tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
idėją užmiršta: eina prie pasigyrė šėrių kupčius Jo- •avatkų gadzinaos. Padidinta ir pa lėšų,
gausi išbandymui dėžutę “Der- dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur
o
er<nta
6-ta
la
Ua
juuaiagų
oaxu«
selis.— Aš jam sako: "Labs ių, pašiepiančių davatkas ir kitus matugos
šliubo ir klaupia.
” veltui, sykiu ir brošiūrą, Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
būtis dykai su kiekvienu laikrodėli’
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
rhyts,
pons
nacelnikas
!
’’
,
o
prietarus
Ir ištiesų stebėtis reikia
(?)
ARGIL SPECIAT TIES CO.,
iš tų musų vyrelių: patįs to jis man phaneuziškai sako: Anarchizmas Pagal Proudono mok
EXCELSIOR WATCH CO.
*
Dept. 12
*
slo parašė d-ras Elzbachar, vartė P. O. Box 37, Pniladelphia. Pa >06 Athenaeum Bldą. CHICAGO. ILL
kie jau silpni lepšės, o plepa, ”podi von sobaka."
18
Briedžių Karoliukas
kad mes, merginos, paskui
Apticka.
Lagalški žmogžudžiai.
Trijų aktą
juos net ir Amerikon va
Tai.: 2787-J
tragedija, paimta iš ravoliodjo*
Tūlas
laivo
gydytojas
la

žiuojam.
■aikų ..................................
18
W Re šen
Lukšių Juozas. bai buvo įsitikrinęs į van Kur musų bočiai gyveno. Tai yra t$
dens dijetą. Būdavo, kada rinėiimas. knr bnvo pirmutinė hnft
ERGIJOS
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
dienos jau
V
tik kas iš keleivių arba laivo nhi lopšinė. Knyga naudinga ir pa
Rusiškai ir Vokiškai.
praėjo. Bet
Dvikoja ožka.
darbininkų suserga, jis ne mokinanti. Parošvta Z Alekse*
GYDO VISOKIAS LIGAS.
vis dar tarpe mus
daug darbo pašventė tiriaėjiyra daug vergų,
,
Valandos:
Vargšas Leibukas turėjo duodavo jokių gyduolių, lie kuris
mams lietuvių praeities ......... 88
kurie yra atstu
Nuo
8
iki
10
rytą.
Nu
viso turto ožką ir mažą ve pdavo vien tik vandenį gert.
miami nuo savo darbo beširdės
2
iki
3
dieną,
nuo
7
Detroit’o Katalikų su Socijattverg-mistrės-LIGOS.
žimuką, su kuriuo vesdavo
8
vakare.
Kartą, kada ant jūrių iš Byla
stais. Knygelėj atspauzdinta visas
Yra labai lengva išvengti ma
m HANOVER STREET.
savo "handelį.” Kartą jam kilo didelė audra, daktaras, tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
žų kliūčių išaugant į dideles,
BOSTON. MASS.
tu pusės, todėl bešališkai parode
jeigu urnai atida ant to atkrei
atsiėjo važiuoti per tiltą, už beeidamas viršum laivo, ta ant
kiek išauklėtas pas mus žiau
piama. Ir tas yra j’usų pareiga
kurio pervažiavimą reikėjo po nuneštas į vandenį. Lai rumas. Naudinga perskaityt lygiai
link paties savęs ir savo šei
katalikui kaip ir socijalistui. Su pamynos tai vis atlikti.
mokėti tris kapeikas. Tris vo sargas, tai patėmijęs,
Nuo skaudėj'mo pilvo ir žar
Riinkoty Ir Siūty Dirbtuve
nų, kaipo plovimas skaudžiankapeikos, tai yra dideli pi pranešė apie tai laivo kapi Džian Baubo* Spyčiai ir kito* foaėa
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR
Daugiau juoku negu saliune alau*
čios gerklės intraukimui į save
nigai. Ką daryti? Jis, pri tonui sekančiai:
Jai nori gardžiai pasijuokt, tad
apmalšinimui d”S”l:o, nuo gal
GERIAUSIA.
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
važiavęs tiltą, ožką -įsisodi — Musų daktaras įpuolė sipirk tą knygą ............................ M
Mes dirbame RAIKOTUS iri
i
SIUTUS.
Vyriškus,
Moteriškus
ir
1
no j vežimėlį, o pats traukia. į aptieką ir prigėrė.
į$
Lytiškos ligos. Labai naudinga kay
Vaikams. Dirbame dėl KRAU- Į
a
ra
apsisaugojimui
nuo
lytiškų
ligų
Muitininkui pareikalavus
apsireiškia esąs^iš geriausių na
; TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE
Parašė D-ras F. Matulaitis ... 18
I
minių gyduolių, esančių ant
NIAMS iš geriausios materijos
trijų kapeikų, jis sako:
Reikalaudami
knygų
tr*i»kt»<
Joselio nosis.
REIKALINGI VISIEMS. TODĖL KURIE JŲ TURITE,
pardavimo—25c. už bonkutę.
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė
šitolrin
adresu:
Nuo Reumatizmo, Paduos, N’rurali— Ui, ponas, phasyk pas
NEUŽMIRŠKITE TU, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
Materijas
mes
imame
iš
dide

Kijos, Perai ša dymo, Apšlubimo, Dantu- i
Kuomet Joselis buvo vai- veikslais. ........................................ S*
lių firmų ir daug ant karto, to- Į
Skaudėjimo, Diesrliu ir Skaudėjimo Kru
puhmoną, aš esu tik phastas ku, jis visuomet galėdavo
MES NUSIUNCIAME VISUR:
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu rrumadėl mes gaunam kur-kas pigiau
Lengvas
būdas
išmokt
angliškai
ii
tišku
ligų,
naudoki
KARES
BELAISVIAMS
J VOKIETIJĄ;
gyvulėlis ir nieką netuhi!
ir geresnę materiją, todėl galime'
j
daugiausia priskint vyšnių, knyga sutaisyta taip leneviai ir su
UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE,
ir
pigiau
padaryt.
kad kiekvienas gali iš
negu kiti vaikai. Mat, vai prantamai.
Į Lietuviai, kurie norite tik turėt
PAIN-EXPELLER,
jeigu turite dabartinį jų adresą;
mokt
greitai
kalbėt angliškai, ku
"šventa familija."
STIPRIUS IR GERUS RUBUS
kaipo amą ir netikėtiną draugą šeimy
PEBĖGELIAMS į RUSIJĄ,
kai skindami turėdavo vie ris tik bent kiek era’.; lietuviška*
nos* p< r puse šimtmečio. Tik 25c. ir
PIGIAI, visados kreipkitės pas
skaitvti. Jote teina netik atskiri
kurių turite adresus;
SOc. bonki te: galima gauti viaoae apna
ranka
laikytis
už
šakos,
mus.
Tolimesnieji
per
laišką;
o
So. Bostone ant Brodvės
tiekosc arv>a pas pati fabrikantu—
Sodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
ypatiškai.
SUJIESKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA
vienoj žydelio krautuvėj yra o kita skinti; Joselis gi bėjimai darbo jieškant važiuojant ! vietiniai
F. AD. R1CHTER & CO.
■
Kriaučiams. Agentams ir Krau
kur nors, nuėjus krautuvėn. pas
<:
PABĖGO | RUSIJĄ.
74—80 W«*i>ington StrMt.
Km York.
pristatyta lange įvairių sto- abiem rankom skindavo, o daktarą, pas barrdaskuti. pas siu
tuvininkams sampelius pa
LAIVAKORTES j visa* pasaulio dali* geriausia gaut pa* mu*.
siunčiama dykai.
vylų. Bet žymiausioj vie nosia laikydavosi už šakos. vėja ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir
gramatika
.........................................
N
ADVOKATO PATARIMAI ir visokio* rųšies dokumentus
( Iš "T. J.")
toj pastatyta "panelė šven
Tran'ers
Rarncost
Crmpny
padarome atsakančiai.
Alkoholi* Ir lmdilnai. Km vr* •-*•*
čiausia" ir "šventas Juoza
G. A. Romanas, savininkas,
♦flriri hnfi kndiHn ♦***!*. hnthM<
pas” o tarne jų-dviejų sto — Sėskis tamsta, ko sto turėtų v-«<—♦-• «♦- <mtą„ 18
F. J. BAGOČIVS
;3 Harrison Ave^
vi čali čaplin...
vi? Ar neturi sėdynės?
"KELEIVIS,"
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
— Sėdynę tai turiu, tik 255 Broadwav.
boston.’mass.
Išrodo kaip tik "šventa
SO. BOSTON, MASS.
*ininirwwwwwioioiomo^
Jackus. neturiu kur ją padėt.
familija."
imi

*

S

vrr-

-r k k k k k

k

51
5 f

—

į

I

c,

d

i*
$

A.

a.

•t

R!

Ten aš saugosiu: mylėsiu,
Kaip širdis mylėt vien galt”—

Kaip įvykinta Kristaus idėja.
•

-

-

-

— "Bėgt ne laikas — tarė ji —
Pilį tu paimt turi,
Nors ne taip, kaip mėginai!” —
Ir kalbėdamu priėjo
Ten, kur krūmuose glūdėjo
Samanoti akmenai.

intakai. Jų vyriausiu užda kai, da ikišiol stovintieji ku
viniu buvo persekioti, suse- nigijos tarnystėje, stengia!
kinėti ir teisti netikėlius. išteisinti. Tečiaus veltui j
Tą gana gerai priparodo po pastangos!
Patys ink
piežių bulės arba padavadi- ! zitoriai savo raštuose vis • •
jimai.
kur tik šventoji inkvizic
Sulig tų padavadijimų savo kruvinu darbu pa
viens inkvizitorių, domini mėjo savo gyvavimą, pri]
konas Bernardas Gvidonis, rodo, kad jie tą darė, pili
rašo: "Inkvizitoriaus prie darni popiežių valią.
derme yra išnaikinimas ne(Toliaus bus.)
tikybės, kas atsiekti galima
vien tik naikinimu heretikų;
tuos išnaikinti galima vien
tik per naikinimą jų apgy
GRABORIUS.
nėjų.”
Taigi žmogžudys
Palaidoju visuose aplinkiniuose
tė, kuriai netik būvio teisę
miestuose.
popiežijos
padavadijimai
PATARNAVIMAS GERAS
IR PIGUS.
pripažino, bet tos žmogžu
Didelį palaidoju už 45 dolerius,
dystės dagi reikalavo nuo
mažą už 15 doL
švietimų ir šventos inkvizi
cijos teismų, idant visi didžunai bendrai su inkvizito
riais veiktų dėl išnaikinimo
nesutinkančiųjų su bažny
čios įsakymais žmonių! In
kvizitorius buvo įgaliotiniu
Parduodu Paminklus ir Krist
popiežiaus; jis valdžią ap- kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinežimui. Atsitikus rei
laikė tiesioginiai tiktai nuo kalui
meldžiu kreiptis prie manąs,
popiežiaus, o tas faktas tu aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
ri labai svarbų reiškimą pri- bilius
stovi visados ant kelio.
parodyme, kad už šventos
S. Baracevičius
inkvizicijos darbus atsako 258 Broadway, So. Boston, Mass.
mybė puola vien tik ant po
Telefonas: So. Boston 839-J.
piežijos, kurią tūli istori-

Turbut jokia žmonijos is III, kuris paskelbė, kad viso
torijoje žinomų idėjų nebu kie persekiojimai netikėlių
vo tokiomis priemonėmis per didžiūnus yra netikę,
gyveniman vykinama, kaip kad dėlto reikalinga yra
Kristaus idėja. Joks naujas ginklinė kova ir vedantiems
(Ištrauka iš Putino veikalo "Kunigaikštis
judėjimas nėjo taip kruvi ją prižadėjo atleidimą nusi
Žvainys.”)
nais keliais, kaip krikščio dėjimų ; jis taipgi reikalavo,
— ”čia už šitų akmenų,
nybė.
idant valdonai ir didžiūnai
Nyksta jausmas, gema kitas,
Tarp iškrypusių šaknų —
heretikus
iš augštesnių luo
Kelia
judina
krutinę,
Delei savo ištvirkimo nut
Tarė ji — yra vieta,
Lyg banga po bangai ritas
l
sibankrurijusi Romos impe mų verstų į baudžiaunikus
Kur landynė paslėpta,
Per siūbuojančią mėlynę.
rijos aristokratija savo pa- ir jų turtus pasiimtų sau.
Iš kurios urvu tolyn X
Susitikus su krantais,
kylimui iš nuopolio rado Po to Veronos nutarimas,
Eina požemis pilin.
*
Bįra ašarų šimtais.
priemonę šv. Povilo idėjoj. užgirtas 1184 m. popiežiau
Radus pretekstą toji nupuo jant Lucijui II ir dalyvau
Tad atsiųsk čionai man vyrus,
Štai pagailo Žvainiui tujų
lusi Romos aristokratija jant posėdyj Vokietijos cie
t
Kur į pilį eit išdrįs!
Nekaltų jaunų dienelių
ant Romos griuvėsių pradė soriui Fridrikui Barbarosai,
l
Viską ten esu ištyrus —
jo
statyti naują Romą. Paė- nustato, kad "heretikai tuIr
tėvynės,
ir
liūdnųjų
t
Atdarysime duris.
muši valdžią ant susiorgani- ri būti visi tie, kurie viešai
Sesių mėgiamų dainelių...
Tu gi glūdumoj nakties
zavusios prietaringų ir tam- laiko prakalbas, nesiklaus—
Ir skaudžias skaudžias mintis
Vesk kitus arčiau pilies!
»
šių
pirmųjų
krikščionių
midarni
leidimo
savo
vyskupo
Gimdo sieloj atmintis.
t
nios, jinai vieton "Kristaus ir mokina žmones ldtaip, ne4*
Šokt gi niekas tenebando,
idėjos” davė tai miniai savo gu Romos bažnyčia, klausiČia srovė nakties dvelkimais
Į
Kolei jiems neduosim gando.”—
obalsį ”Vardan Kryžiaus,” muose linkui Romos bažnyŽvainio veidą pabučiavo
s
Viską vadas prižadėjo
apginklavo
tą minią ir nuve- čios priimtų apeigų: krikšt
Ir, kartu su atminimais,
Ir atgal skubiai nuėjo.
dė
karėn
dėl
pavergimo ki- to, išpažinties, komunijos ir
Į žvaigždynus nubangavo.
vi:
*
♦
•
tų tautų po kryžiaus skep- t. p.; kad kunigas heretikas
t
Vėl juoda, audri durna
į.
tru.
Dėka teikimui nuode- turi būti tuojaus nuo kuniMaloni graži naktelė:
Grįžta dvasią slėgdama.
i:
mių atleidimo ir garbės tei- gystės pavarytas, o jeigu
Dvelkia minkštas šiltas oras;
kimo visokiems doriškiems savo mokymų neatšauktų,
Rasomis
puošta
žemelė;
Apsižvelgė; ten slaptingos
t
nupuolėliams,
toji Romos turi būti atiduotas į valstyO viršuj žvaigždučių choras
Lyg užkeiktos gludi vienos
t
— kuris tai nuo
aristokratija atsisėdus ant 1bes
' teismą,
' ‘
Ant melsvų nakties skarų
Augštos, tamsios ir galingos
šio
laiko
pilnai
bažnyčios va
"apaštališko sosto” greit įsi
Žiba aiškiu gintaru.
Akmeninės bokštų sienos.
t
liai
priklausė
—
lygiai kaip ir # I
galėjo.
Kalnas ir pilis kartu
-iCMcmcooioit
kiekvienas kitas atsimetėlis.
Ant tamsaus, slaptingo miško
Miglų apglobta ratu.
Tečiaus kaip kiekviena
Nužiūrėti
bei
įtariami
neti

Ti
Rausvas mėnesis nusviro,
piktadarystė anksčiau ar
Ir
žvaigždutės jau išblyško
Viskas rodos ten nurimo.
vėliaus sulaukia teismo, taip kėliais, jeigu paskirtu laiku
Rytuose ant skliauto tyro.
ir krikščionybė, kardo ir ug neprirodys savo nekaltybės,
Čia gi krūmai susipynę,
• Bet žemai juodi šešėliai
nies priemonėmis įsigalėju turi būt pripažinti apskelb
Nuo vėsaus nakties dvelkimo
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?
Temdo kelią aušružėlei.
si, susilaukė pasibjaurėjimo tais heretikais. Kas viešai
Šnabžda tylią sutartinę,
IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS, NEKUR1E SAKO,
po
prisieka
atšaukė
savo
ri
r
tarpe
pačiu krikščioniu.
Ir pajuodusių, senų
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?
. pirataujanti
teokrapakMas^r vėl
Tuni krūvos akmenų.
O tenai pilis juoduoja.
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai
I
tija, pasivadinusi Romos po jas padarė, da sykį gal at
Tamsus bokštai keturiese,
išaiškina
šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu
piežija, turėjo stvertis tų šaukti. Visas kunigų-atAnt kampų tvirtai sustoję,
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie
Jau
atgal
žvainys
pasuko
—
€
žmogaus.
pačių priemonių kovai su skalunų privatinis turtas
Į padanges galvas tiesia.
Neiauku jam pasidarė.
pereina
bažnyčios
nuosavy

KAINA 35c.
vidujiniais savo priešais,
Lyg galingi milžinai,
Rodos, ten, už palšo ruko
bėn. Svietinė valdžia: kue
GRAŽIAIS
AUDIMO
APDARAIS 50c.
kokias
ji
vartojo
savo
kovo

Gina pilį amžinai.
Juodos gelmės atsidarė,
f
je su •netikėliais” _stabmel_L__ 1 ">8^131, žemvaldžiai, gu
Rodos, pragaro dvasia
bematoriai, konsuliai, teisė
9
džiais.
Laukia jojo gelmėse.
Tyli bonės, tyli sienos
jai ir tiems panašus turi būt
f
Tos krikščionybės vys prisaikinti, kad pildys lin
Nuo saldaus nakties dvelkimo,
I
Ir staiga per krumus girdi —
kupų
Tuluzos #suvažiavimo
Vien tik drebančios blakstienos
——
--------------------- , FkUi
kui iicicvinų
heretikų vioua
visusuazaiyuud
bažnyčios
r
i
Kažkas artinas prie jojo.
Aukso
žvaigždžių
nenurimo.
nutarimai
aiškiausiai
pripa'
užgirius
įstatymus
ir bausPAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS...
e
Šiurpuliai
suspaudė
širdį
Kas
ten
...
ties
pilies
kerčia
rodo,
kokiomis
priemonėmis
mes>
priešingame
atsitikiPARAŠĖ Z. ALEKSA.
c
Kraujas gyslose sustojo.
Rodos slenka paslapčia.
Kristaus idėja gyveniman me jįe turj nustoti savo vieKNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ
Jsiklausė — ir kartu
vikinta ir dėl ko vėliaus ti- į tų ir garbės. Visi heretikų
PRAEITI NUO ŽILOS‘SENOVĖS.
Stvėrė kardą iš makštų.
kintiemsiems visi bažnyčios apgynėjai bus pasmerkti iki
Šit... šešėliai sumirgėjo...
r
Iš jos sužinosi, kada musų protėviai vogdavo sau
įsakymai likosi tokia šven- mirties ir atimta bus jiems1 3 e < >
•t
Vienas... antras... švyst—ir dingo.
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo
nvviA
•I T__
_ i’*1_____ _____ •_
-L
tenybe, apie kurios šventu- teisė pildyti pilietiškas prie
Mato — krūmai sujudėjo,
Ošt — ir plotais nuaidėjo
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių
iną suabejojusiam visuomet dermes.” - Tolesniai minė- h
Žalios šakos pasikėlė
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Garsas gando paslaptingo.
h
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai
stodavo prieš akis baisiau- to Tuluzos suvažiavimo nuIr staiga iš jų išėjo
Ir staiga tuščius laukus
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas
sias . pragaras su baisiau- tarimai sudaro pagrindą,
Priešais Žvainį mergužėlė.
Riksmas perskrodė baugus.
r
pačius žmones.
i
siomis savo kankynėmis.
Žiuri vadas — ar saunai?...
ant kurio statoma buvo vė- b
KAINA 35c.
Tasai vyskupų Tuluzos i lesnės visos proregatyvos ir < >
Iš tiesų lyg būt "jinai"...
Sudrebėjo oro srovės,
AUDIMO APDARAIS 50c.
suvažiavimas užgyrė, kad nuosprendžiai jau visai atSuvaitojo naktužėlė.
visokie svietiški ir dvasiški skirų tik popiežijai pn- T l>
Stovi, stebisi Žvainys,
O balsai dejavo, kovės,
Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne.
valdonai privalo naikinti he- klausmingų
dominikoniš- ii
Siunčiant pinigus adresą užraiykit taip:
Koliai karštas bučinys
Į padanges aidą kėlė
retikų
sodybas
ir
užgriebti
k
os
inkvizicijos
tribunolų,
Jo širdies neatgaivino.
Ir šviesiais žvaigždžių keliais
b
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
sau jų turtą, o tuo užgrieb- veikiančiųjų ir po visą Eu- 2
Trenkė kraujas bangomis,
Dilo atbalsiais tyliais.
tu turtu paskui pasidalinti ropą išsiplėtojusių. Tie tei
Klysta suvelta mintis:—
su bažnyčia... Sulyg tų pa- smaj buvo nepaliečiami
Savo mylimą pažino.
ciami ir <" • *
.................... —
Štai tyliau vis ginklai žvanga
čių
nutarimų
dvylikos
metų
neoriklausmingi
i
svietinei
<
Ir balsai siauriau vis kįla;
•mo
ieiemoicmcicic;
amžiaus
vaikai
turi
būt
pri"Vai, skridau, skridau, skridau,
Nešiubuoja oro banga
saikinami, kad susekinės ne
Bernužėli suradau.
Per nakties didingą tylą.
r
tikinčiuosius bei abejojan
Vai iš ilgesio alpstu.
Vėl ramybė dyvinais
t
čius,
taipgi jie denuncijuos
Kas nūn sapnuose saldžiuos
Pilį apsiautė sparnais.
savo giminaičius, net savo
Mane jauną pabučiuos?
gimdytojus, su kuriais arti
Mylimasis, tu... tu... tu...”—
Aiškiais spinduliais iš ryto
Dyspepsija ir Nevirini~as, Jakuų Negalės, Tulžingu
t
miausiuose santikiuose gali
i
mus, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai),
Saulė vėl linksmai sušvito. —
būti. Daug pirma negu
”Bet sakyki, o dievai!
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
Gludi sau pilis stipri,
pradėta
gyveniman
vykdinSuirimai gali būti pasekmingsi gydomi Tamistos
Kaip čionai atkeliavai?
Tik viršuj pilies melsva
Į
ti
Tuluzos
suvažiavimo
nu
namuose už labai mažą, užmokestį.
Ar žvaigždžių šviesiu keliu?
Plauko Žvainio vėliava.
tarimai,
popiežiaus
Alek

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musu
Gražūs atdusiai nakties
sandras
III-sis
jau
buvo
ekspasekmingą
metodą naminio gydymo tokiij smarkių
Neatšaldė man širdies;
kamunikavęs
visus
atsime

ir
chronišku
ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodiFRAGMENTAL
Kaip pirma tave myliu.”
jimas, Odos Ligos, C-onorea, Nerviškas Nusilpnimas,
tėlius, jų šalininkus ir apSukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės
žvaigždės danguj
bus gynėjus.
__ *__ Bet dabar po su_ _ blanksta... Jau greit
_
ir
ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip
”Qi, skridau, skridau, skridau,
diena...
važiavimo, kuomet “
Romos
tankiai
kankina.
Savo mieląjį radau.
••
Kai kirminai šliaužia į darbą vergai.
popiežija turėjo galybę net
Degančios širdies ugnia
valstybių valdonus sulig sa
»•
Jį myluosiu, išbučiuosiu,
BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
L
Taip,
saulė
jau
teka...
Pakils
užtekėjus,
vo noro sodyti bei versti nuo
t
Savo sielą atiduosiu: —
SIUNČIAMA DYKAI.
Paskleis savo šviesą ir geistiną dieną
sostų, kuomet jos pusėje
Imk, mielasis, imk mane...”—
o
Atneš žemės vergui, vėl suteiks jam spėką, stovėjo pasiekęs savo augšParsisiųsdinkite
kopiją
tos
knygos
šiandien.
Joje
pasa
Kad patsai sau kaltų geležinius pančius,
, čiausį laipsnį tamsus religiMano
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus,
Kad naštas vėl vilktų ant nulenkto sprando jinis minių fanatizmas, tatai
r
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—
Ypatiškas
Ir kur-nors kada-nors tikėtus ateiti....
atsivaizdinus jau nesunku
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
Taip Žvainys su mylimąja
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svaiNuolankiai ir kantriai aš taipgi kadaise
bus suprasti kaip baisios tu
Pranešimas
t
kata, stiprybe ir gyvingumas, j js turite tuojaus parsisiųsdinti
Po sunkaus atsiskyrimo
Išmyniau
ne
vieną
gyvenimo
taką.
rėjo
būti
pasekmės
Tuluzos
Į
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
Vilties.
Džiaugias laime atrastąja.
Visuomet manydams, kad siekiu jau laimės! suvažiavimo nutarimų. Bet
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo
R
A* noria susipažinti su Helcvienu scfvar ią ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos
Kolei kraujas nenurimo
tatai buvo vien tik pradžia
Štai kojos pavargo, strėnų kaulus gelia
granČ!ii. iietuviikai kalbančiu vyru ir mo
t
kupono, esančio apačioje. Liaukite m< kūjų sunkiai uždirbtus
tere
pasaulye. Aš nufiu, kad jie mane
Vien
save
melsvam
ūke
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
Ir kraujas nebšildo. Vietoj kelio galą,
to, kas vėliaus dėiosi Euro
r
žinotą, kaipo teisingą draugą ir geredari —
kad žinotų kas aš ė^u—kuomi aš esu—ka aš
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
Mato degančia akia.
Aš juomi beidhms, randu tik jo pradžią.
poje, kada privilegija kovo
esą padaręs praeityje lt kad Žinotą apie pra
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano
ti ir naikinti heretikus ir
Kur žingsnį nekreipsi, visur stovi sienos:
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau
k
Bet ataušo geiduliai
medicinos praktikavimu per daugelį, daugel;
»
Neapsižiurėjai — tau kelią užstoja,
atsimetėlius popiežija sutei
DYKAI DUJAMOS KNYGOS KUPONAS
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei
Ir
abiem
tamsiai,
bailiai
kė tam-tyčia suorganizuo
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiriŽvelgi ir matai jas ten kur kelias bėga...
f
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir sięsk mums iiaadiea.
mo. Aš atidžiai studi’ivau ir tirinejau tas se
Stojo prieš akis rytojus.
tiems vienuolynams, o ypač
Akmeninė šmėkla kasdien mus daboja,
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitą greitai.
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip
Mąsto, niaukiasi Žvainys;
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai
Domininkonų brolijai. Kru
Geltonos jos akįs niekad neužmiega....
Y
taip mažai žino. Al noriu, kad kiekvienas
Temsta rūpesčiu žvilgsnys.—
Dr. J. Russell Price Co..liioi -o so. cimton st, chicago, m..
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
vinieji tos brolijos darbai
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti Visai dykai, apmokite
Ji taip-pat susidumojus.
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų dravgu
netrukus išsiplėtojo visoj
Aš kurmis, knisuosi po žeme per dieną:
pačia jūsų brangią medikallšką knygą.
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai
krikščioniškoj Europoj.
Į tamsųjį kapą einu saulei tekant,
Duodamą Knygą ir skaitykite
Vardas ir pavardė
•JI
neilma vilties.
•
•
♦
— "Bėgkim — tarė jis — tuojau.
Išeinu ant žemės saulei nusileidus,
Catv8
Ir
No
...........
Aš vijimos nebijau.
Ir taip mano dienos po žeme man teka,
Pirmi gi tikri žingsniai
i
Valstija
Miestas .................
Greit pasieksim mano šalį.
Tik nakčia ant žemės esu... nusidirbęs
priešais atskalūnus padary
Ten apgint tave mokėsiu,
Ir nusikamavęs miegu lyg negyvas.^.
ta popiežiaus Aleksandro
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Rengia Stoughtono_ L. Darb. Lituvio” spaustuvėje raidžių
menai Hospital, Gardner, [ber.
t“ro^
l^rau«iJįr M
1916 ■*." Noy* Hali «vėtai nėję,
rinkėjas, arba linotopistas,
Gražiausių Dainų ir Najiausių
ir alus
MaSS. Apekunai minėto Ll- prasidės
vaL vakar* ir tąsia iki 121
‘ 7. .....................................................
kuris bent vidutiniškai sugaunamas pas
(W)
gonbučio šiuomi praneša vi- »ai. naktį**,
EILIŲ KNYGA
Mirė Mikolas Handrikis. prastų tą darbą. AtsišauM. S. MORTON & SON.
Visus nuoširdžiai kviečia
suomenei, kad pabrangus
L.
D.
L.
Draugija.
į
Ypatingai atydą atkreipiame Hyde
Gruodžio 5 d. mirė senas kit tuojaus.______________
kurie
Parko ir Norivoodo lietuviams, kad visokiems daiktams,
*Keleivio” rėmėjas Mikolas
mes pristatome visokius gėrimus į reikalingi yra Ligonbučiui,
Nuėjo kalėiiman už supuvu namus ir musų vežimas pristato du
Handrik. Velionis jau 2 mesių bulvių pardavimą.
kartu į sąvaitę. I Tolimesnes vietas priversti yra pakelti ir kai
tu sirgo širdies liga ir vos
pristatome ant pareikalavimo.
ną už gydymą, t y. nuo
Joseph Merrigan’as ir J.
būdamas 35 metų amžiaus
Pas mus visokie gėrimai yra ge Gruodžio 1 dienos, 1916 m.
ir viską šventėms parduodame
mirė palikdamas žmoną, su Pitts, abu iš East Bostono, riausi
Yra tik dabar pargabeanup ginta kaina. Užsisakykite tuo Gardnerio gyventojams bus
kuria gražiai sugyveno. Iš šiomis dienomis likosi nu jaus. .Gėrimų galite gaut kokių tik skaitoma už gydymą ir pri
tos iš Rusijos ir sudėtos
pagal Dr. Gruning re(51)
Lietuvos paėjo Geidučių so teisti šešiems mėnesiams pareikalausi.
žiūrėjimą jau $10.50 sąvai
r eeptą. Susideda iš Šviudos, šakių parapijos. Palai kalėiiman už pardavimą su S. M. MORTON & SON tėj.
žių 27 gatunkų šaknų ir
(50)
vaisių turinčių didžiausią
puvusių bulvių
Elenai 1—11 Hyde Purk ave^
-r
dojo krematorijoj.
įtekmę gydyme įvairių ligų. Kaina
.^=
Walsh, kuri apskundė juo
50
centų pakelis su prisiuntimu.
Forest Hills, Mass.
Galima siųsti stampomis arba įvy
Netikėtinai mirė profeso du, prirodvdama, kad ją ar>f.
Telephone: Jamaica lOoO.
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į gu
r^vo. Jinai susitaupius $18
Geriausia* Lietuvio
rius Muensterbergas.
rą ko n vertą. Adresas:
75c. manė už tuos pinierus
SALONAS IR RESTAURACIJA.
Reikalaujame Agentų.
(?)
Harvardo universiteto nupirkti anglių, bet jai įnaSveiki geriausios rųšiea gėrimai
Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų,
THE
LITHUAKIAN
MAIL
OFDER
HOUSE
ir užkandžiai Patarnavimas prie
profesorius Muensterber- sakoio tie du bulviu parda223 pualap. didžio, apie 150 jvairių eilių, tinkamų
lankus.
3343 S. HALSTED ST. CH1CAGO.IIL
Nusipirkęs pas mane lai
ps, pereitos subatos dieną, vėiai, kad anglis atnigs, o
deklaniuot ant viešų susirinkimų.
beskaitydamas studentams bulvės da labiau pabrangs. krodėlį, žiedą ar lenciūgą už ) Parankiausia Lietuviška užeiga.
ŽINOK
KAS
BUS
RYTOJ.
Knygoje trijų ryšių eilė*:
J. MA1HIS
lekciją iš psychologijos, Ir ii nusipirko bulvių 10 bu labai nupigintą prekę. Po 342 Rroadaav.
te
TAUTIŠKOS.
ŠEIMYNIŠKOS IK DARBININKIŠKOS,
So.
BoNlon
Maaa
Paskutinis mo
urnai nublanko ir sudribo šelio. Bulvės pasirodė su $1.00 į sąvaitę. Mano agen
delis
oro
per

gražiausia
ir
turtingiausia
eilių knyga
Tai
l
__ lietuvių kalboje.
nukniubęs ant stalelio. Stu puvusios ir kada jinai grą tai ar aš pats paimam užsa
spėjimo aparaKiekviena* turčių papuošti savo knygyną minėta knyga.
to.
Perspėja
dentai manė, kad profeso žino pardavikams, šie neno- kymus iš namų, rašyk laiš
KAINA TIK 75 CENTAI.
kokis bus oras
ką,
mes
pribusim
pas
jus.
I
Ta pati knyga drūtai* audimo apdarais — $1.00.
rius tik susirgo, bet kada rėio iai dunti nri 5 dol. Ji
už S ar 24 va
P. KETVIRTIS.
landų. Tai nė
prie jo prišoko, kad pagel nai juos patraukė teisman
4
ra žaislas, bet
233
Broadway
So.
Boston.
bėjus apleisti klesą, rado jį
Ji ir bvlą laimėjo.
moksliškas nuoTpI. So. Boston 1739 M.
veihalis,
vei
jau mirusį.
i Nuteistieji padavė aneliakiantis
autoPALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
*
Profesorius Muensterberg cjja į augštesnį teismą ir pa
matiškai. Labai
4
4
gražios išvaizdos, Oro atmainas paDARBO V ALANDAS.
buvo garsus pasaulio psy- stPtvti n0 500' dol. kaucijos EXTRA! VIENAS DOLE
4
rodo stovinčios inamelio tarpduryje
4
RIS
Į
SAVAITĘ.
Kiekvienas nusipirkę, tą knygą pasidžiaugs. Pinigu* geriau ♦
ehologas.
Tarpe studentų kiekvienas.
figūros, išeidamos lauk arba pasi•ą
siu
i
siųst
"Money
t)rderi*.**|M>pierinius
galima
siųst
tiesiog
pa

slėpdamos vidum Aparatas 6*>įx7\s
ir profesorių buvo labai my-1 Teisėjas savo nuosnren-': Nusipirk pas mane laikprastam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir “Keleivio** ir ♦♦
colių didumo. Pilnai gvarantuotas.
limas, bet korei kilus, jis džiu davė ^e^a pamokinimą rodėlį, lenciūgą ar žiedą ir
prilipyt už 2c. markę.
Š’tą termometrą pasiunciame per
------- i - r------- ................................. ...................
<8 mokėt tjk
j dolerį j są.
Jeigu manai ką-nors pirkti
ekspresą C. O. D. Kavą $1.00 arba
♦ •
kaipo vokiečių patriotas ir tos rųgies biznieriams,
sau arba kitam, ateik į musą
”K ELEI VIS.” SO. BOSTON. MASS.
už tiek štampų. Nelauk, bet užsisa*
vaitę,
kol
išmokėsi
suderėtą
karšats taikos šalininkas ne-:
______ _
Krautuvę, čia gausi teisingą
kvk sau vieną.
FISHLE1GH & C*-, Dept. E 13.
patarnavimą ir dovaną
teko savo pirmesnių drau- Policijos nuovadoj rado ne- sumą,, Dabar per Kalėdas
CHICAGO. ILL.
duodu
dovanų:
kas
pirks
gų. Jį net intarė vokiečių
gyvą žmogų.
CraiiĮ Kalendorių.
laikrodi, tam duosiu dovanų
▼aidžios šnipu. Jis neišpa
M. ANDRIUšIUTe.
Policijos nuovados kalėii- lenciūgėlį, ar kokį-nors kitą
sakytai nudžiugo, kada išMOTERIŠKŲ RŪBŲ SIltŽJA.
MES UŽLAIKOME
girdo vokiečių 'valdžios paauksinl daikt«VYRŲ ir MOTERŲ
Stelbta pasiūlymą taikos. vas C'eor*e W- B»hana"- kl” I P.=
J.
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Pas mane galite gaut sie
ris likosi areštuotas 7 vai. ninių laikrodžių visokios rųČEVERYKUS
Jeigu neturi mano katalogu, tai prisiusi ut 3c. pačtinę markę, o t«
Jo didžiausiu troškimu bu ryte kaipo pasibėręs. Kada
esi didelį ir puikų katalogą. kuriame rasi visokių geriausių AR.MONIK1
nuo $2.00 iki $5.00.
vo p’įžt atgal į tėvynę, dėl apie 3 vai. no piet sargas išė šies. Pataisau sugadintus
KRIPKŲ. HRIUBŲ. ir daugybę kitokių MLZIKALIŠKV INSTRI
»IENTV. ISTORIŠKŲ IK M \l.l»l> KNVGŲ. kokių tik randasi lietuvi
to jis nebuvo Amerikos pi jo celėn. kad atvedus teis arba išmainau ant naujų.
Vyrų Drabužiai:
I
oj kalboj. Puikiausia* koncertini* Armonika* su 76 ir 102 raktai
Iš kitų miestų galite ra Skrybėlės nuo $1.00 iki $3.
<ainos labai prieinamos. Naujausias luetu«i*k«m Sapnininkas, dydžiliečiu ir dabar jau manė,
man. rado ii negwa. Koro
su 310 paveikslėlių.
Kaina 5<>c. Reikalaukite visokio tavoro pa
kad greit galės apleist šią neris apreiškė, kad vyras šyti ir musų agentai ateis Marškiniai nuo 50c. iki $3
ikrą lietuvį, o gausite teisingu* tavoru*. Agentams perduodu pigiai
?a«vki| tokį adresu
šalį. Jo viltis išsipildė, bet mirė nuo žaidulių galvoj, su sampeliais ir paims orde KaL laraikščiai 25c. iki $1.50
Apikaklės
.............
10
ir
15c.
visai kitaip.
C
VVflidplk U2GRANDST.
kurių jam nežinia kas nri- rius.
šalkos nuo
50c. iki $4.00
. o. YVdlUeilb
RROOKLYN. N. V
P. VALUKONIS,
Dėl pagerbimo mirusio I darii. Manoma, kad tai nuo
Pančiakos nuo 10c. iki 50c.
profesoriaus, universtiteto policmano buožės. Policija 255 Broadway,
Pirštinės nuo 10c. iki $2.50
lekcijos pertraukta ir visi teisinasi, kad jis persiskėlė
So. Boston, Mass. Sveteriai nuo 50c iki $6.00
Apatiniai nuo 25c. iki $3.00
12 šūviais Pištalietas
profesoriai ir studentai ati sau galvą, kada jį ėmė iš paVisokiem* daiktam* labai pabraagua,
Lietsargiai nuo $1 iki $3.50
davė velioniui paskutinį sa trolės, parpuldamas ant ak
tačiaa* aš nieko nepabranginau.
Sauna tiesiai į eialių 12 kartų vie
Visokia*
nu užtaisymu.
Juodo ”Gun Metai
vo patarnavimą. Kūnas šį meninių laiptų.
I
Finish” plieno, gerai padarytas, iš
Rahndai-Forničiai:
DRESES ir KITUS RUBUS
panedėlį likosi sudegintas
i
Visoluua Vyram* t>r**uz»u»
pasiuvu garai ir pigiai iš gorų mate laiko viso gyvenimo laiką. Sl'EClALovos.............nuo $6 iki $25
krematoriioie ir pelenai bus
Siuvame aut Užsakymo
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale LIS PASIŪLYMAS. Šitas 12 šūviais
Minia nužudė žmogų.
Kamodos
nuo $10 iki $35
Išvalome.
Hutai-ome
ir
išorėm
pasiuvu
bile rūbą į 24 valandas. To pištalietas ir dėžutė šovinių bus duo
pasiųsti Vokietijon.
name
seaoa.
Pečiai
....
nuo
$28
iki
$75
dėl
porsitikrinkit
mano užtikrinim* ta jums visiškai už dyką, jeigu pa
Pereitą sąvaitę požeminio
VienintMė Kriaučių kompamj>
ir norint tarėt garu* rubu* pigiai.— gelbės! t mums išgarsint musų naujus
Matrosai .. nuo $3 iki $25
laikrodėlius. Tas darbas labai leng
gelžkelio tunelyje Boylston So. Bostone, kur visame dięod
duokit
pasiūt man.
Stalai.............nuo $2 iki $45
Intaria I.W.W. unijos .. st stotyje žmonių minia su gera ir gražų darbo už prieina
vas. Viskas, ką jus turite padaryt,
324 E street.
kampas Broadaay tai nešiotis musų laikrodėlį ir pasa
Taipgi galite gauti ir visokią
mą kaino
narius.
SO. BOSTON. MASM.
sigrūdo ant platformos pasiūdink pas mus siutą
kyt savo draugams, kur jus jį pirkot.
mažesniu daiktą nupi
Jeigu sutinkat, iškirpkit šitą ku
Gruodžio 18 apie 6 valan taip, kad traukiniui atėius,
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES’
ginta kaina.
poną tuojaus ir įdėję į laišką prisiųsdą ryte šiaurinėj miesto da greičiau isigaut traukinin. Todėl, kurie nont pasi&iudr
kite mums. Mes tiesiog į jūsų na
išvalyt arba suprosi'
PIANAI
mus prisiusime šitą 12 šūviais pištalyje ikišiol nesusekta ranka Da traukiniui visai nesusto gerą siutą,
kreipkitės pas mus
lieta su dėžute šovinių ir sykiu pa
Nauji Pianai vertės $300.—
padėjo dinamitinę bombą po jus pasistūmė priekin tain,
siųsime gražų auksuotą laiir<-<!cii
SOUTH BOSTON CUST<»M
aš parduodu už .... $188.
Akių
Aplaikę jus užmokėsite tik 5 dolerius
prieplaukos policijos nuova kad stovintis priešakvie -J.
TAILORING CO
už laikrodėlį, o pištalietas dykai.
Nauji
Pianai
vertės
$250
—
278
Rroadwav.
So
Ronton
da, kertėj Battery ir Com- Austin McKeeman likosi
Spėri ja listas
Rašydami paminėkite kokio — vyriško ar moteriško, atidarytais ar užda
aš atiduodu už .... $158.
rytais lukštais laikrodėlio reikalaujat
Jei butumet neužganėdintais, tue*
mercial gatvių. Ekspliozija nustumtas nuo platformos
apmainom ar pinigus gruzinam. Adresuok aiškiai:
sukrėtė visą apielinkę per kaip tik
GRAMOFONAI
10 m. So. Rostone.
prieš ateinanti /S
ELG1N CO., 502—35 BALTIMORE BU1LD1NG, CHICAGO, ILL.
keliatą blokų. Didelės ble- traukini ir likos užmuštas. (i
DENTISTAS
| nuo 10 dol. iki 300 dolerių.
399
Broadwav.
Lietuviški rekordai — 75c.
dies ekspliozija, tečiaus ne Motormanas likos areštuoKas norite savo draugams arba draugėms suteikt ge
SO. BOSTON. MASS
padarė.
Mieganti aplink tas, nors traukinį momentą- !
Reikalaukit Kataliogo, gau
rą davaną, užrašykit visiems metams "KELEIVĮ.”
sit dovanai.
namuose žmonės nors ir liškai sulaikyti turbut nieks < Labai gerai at
persigando, kiti ir iš lovų neįstengtu. Minia gi. kuri « lieka darbą su
Siuvamas Mašinas mes
su danti
Skaityk ir neužmiršk.
buvo išmesti, bet nieks ne- savo nesusivaldvmu užmušė ! rištą
parduodame pigiai .
mis ir jų ligo
buvo sužeistas.
žmogų liuosa nuo atsakomy mis. už žemesSkaityk atydžiai, nes čia gera
kaina, kaip
So. Bostone
Geriausia
Policija tuoj suėmė du bės.
proga pasinaudojimui.
Gal esi
bent kas kitas Brocktone.
I
- -biznierius ar agentas, o kad ir
nas užganėdinimas gvarantuojažmones, kurių vardų nepa
paprastas fabrikos darb ninkas,
U ir apielinkėj
mas.
Mokslas
ir
patyrimas
Ru

Lietuviška
skelbia pakol nebus dalykas BRIGHTONO KOOPERA sijoj ir Amerikoj yra geriausiunedaro skirtumo, jei tik gali
šiaip-taip rašyti, parašyk, o at
CIJOS BALIUS.
' liudytoju to. Ateikite patįs perištirtas ir surinkti davadai,
sakymą gausi kad ir kitam ASO.
BOSTON.
MASS.
i sitikrinti.
kurios tik pasaulyje
kad jie yra kaltininkais. Rengia Liet. Kooperaci ; Kalba rusiškai ir lenkiškai.
Gyduoles sutaisome
merikos krašte gyventum.
priimtos ir yra
ir
prisiunčiamo
Tuo tarpu policija jieško ja 25 d. Gruodžio-December. <
64 W. Elm street
t
vartojamos.
visokias,
kaltininkų. Intariami I.W. Tai vra Kalėdų pirmą dieną
Kad iš apgarsinimo ture nau
B roc k ton, Mass.
W. uniios nariai, kadangi Lietuviu Kooperacijos sve- i
da. garsinkis "Keleivyje/
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
nesenai tarp tos unijos na- tainėj. 24 Lincoln st., Brighvaistas namuose, todčl reikalaukit visur.
rių ir policijos buvo net gin- ton. Prasidės nuo 2 vai. po
klinis susirėmimas, kuomet pietų ir trauksis iki 12 vai.
Ypatingai geros šios gyduolės:
policija užpuolė ant I. W.W. nakties.
Nuo
prakaitavimo
kojų .. 25e Tikra Lietuviška Trajanka 35c
unijos parengtų prakalbų Griežš Lietuviški muzi
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
susirinkimo gatvėje ir buo kantai lietuviškus ir angliš
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.00
::
Nuo
viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 50c
žėmis ir revolveriais išvaikė kus šokius. Bus visokių už
Pamoda plaukams............. . 20c Gyduolės nuo kosulio ir suniaus kvėpavimo ........... 1.00
susirinkusius. Tečiaus, ga kandžiu, Saldžiu gėrimų ir
Vaikų ramintojas ............. . 2&c
u
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25t
1.00
Nuo
suirimo
nervų
...........
lima manyti, kad bombos šalto* košės. Visi busit už
u
Bsbro lašai ....................... 1.00 P lės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
padė:imas greičiau bus dar ganėdinti. Įžanga porai 50c.
Nuo saulės nudegimo ... . 50c Proškos nuo nerviško galvos
H
t
skaudėjimo........... 10 ir 25c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
bu kokio-nors spešelio, kad Merginoms 25c. Vietinius
h
skanų
75c Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
- -- - —
-- i
Kraujo Valytojas ................. 1.00 Visokie kvepianti ir medikaprovokuoti darbininkų or- jr jš~apielinkių
širdingai
užI
liški muilai .... 10, 15 ir 2-t'c
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00
pirma, negu jisai pakenks jūsų systemai. Atakų
ganizaciją.
kviečia
Komitetas. H
Nuo Reumatizmo ........... $1.0o Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok

Vietinės Žinios

i

tikros Lietuviškos 999
Trojos Devinerios.

MATHUS

i

besigailėsi!
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KALĖDŲ
DOVANA

SIELUS BALSAI

25,000
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| H- S- Stone, Oph D.

Dr. I. Gžiiifcurgl

Al

C. P. YŪRGELUN
377 Broadway
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TĄJĮ KOSULĮ
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X.

Nusižudė ant savo motinos
kapo.
George A. Gardner, pe
reitą sąvaitę nuėjęs šv. Kry
žiaus kapinynan ant savo
motinos ir brolio kapo ir ten
nusižudė. Kada jį atrasta
nusišovusį ant kauo vienoj
jo rankos buvo užgniaužta
rožė, kitoj gi ponieris su
parašvta poema, kuri prasi
deda žodžiais:
"Buk geru matušei, kuorret j’inai sęsta.
Gink ią nuo liudėsio, apsaugok nuo šalčio...

Paskaitos.
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Rengia Liet. Darb. Lite- ;
raturos Dr-ja Sevedom 20 ir
28 Gruodžio, Svetainėje 7
Burleigh str., Cambridge.!
Prasidės 7:30 vai. vakare;
skaitys F. J. Bagočius.
Kviečiame atsilankyti vi
sus.
Pirm. V. Radvilas.' M
60-tos kuojos Kalėdų va M
karienė
prasidės
apie 3-čią O
O
1
• *
• A
•
vai. po pietų. Tikietai par- H
siduos Hk iki ketvergui. Kas H
norit dalvvauti, galit tikie- O
tą gaut ”Kek” redakcijoj.
O

SEVERA’S
Balsam for Lungs
(Severo* Baisumą Plaučiam*). Netrukus patini, kad tatai yra
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą auo kosulio,
portalinio, užkimimo, spaamodiško smaugulio. oro triubelių,
uždegimo ir gerklės skausmo.
Kaštuoja 25 ir SO centai.
Min) i*41i*B* patvirtinimai. (tai p*4ao4*m* ■•aaniai gaut* laiš
ką: “Ai nona .lum, nraneiti. kad Severo, Balsams* pilnai ataaka sav*
tikslai. Na* pirmatiaia 4a,o vaikai pra4ij* sveikti; j* kosuly* liayk*
ir tia stokai aeboaagvito. Apie 4a metai taa atgal a,, vartojam* toji
Balsams au* kokliai* ir gi aa gera pseakaa.“
J. Kavalaki, Cat«h*gua, M. T.

R*ikal**ja*t *y4u*H* reikalauk Severą* Preparatu*. NuOJf* I “Ptieką Mcr«*i. k*4 gaataa ke reikalaajaam. Neiak kitokią kai uivašuatoią. MaąaMat gauti k* reikalaujate, raiyk tiesiai į

W. F. SEVESA CO., Csdar RapM»* I«wa.
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Mes išdirbame neperlijamu*
ploščius (rainkotus), visiems reikalingus,— ar busi biznierius,
agentas, ar darbininkas.
Mes
reikalaujam štorninįcų, agentų
ir pirkėjų.
Pardavėjams duodam geras išlygas. Periantiems
duodam gerą tavorą, išaiškinam
kaip paimti mieras, kad užsisa
kyti sau ar kitiems. Siunčiam
sampelius visiems, kurie nori
pardavinėti. Dirbam rainkotus.
keipus ir kepures moterims, vy
rams ir vaikasss. Siunčiame j

visus Amerikos kraštus.

Rašy

kit tuojaus:

SO BOSTON RHNCO»T CO.
$44 BroUvay, Su.

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

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

