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Metas XII.

Amerika pataria Europos kariautojams taikytis ir apsiima jiems patarpininkauti.
■
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Savo notoje į kariaujančias valstybes Wilsonas sako, kad ši karė pavargino jau visą pasaulį ir visas pasaulis trokšta, kad ji
kuogreičiausia pasibaigtų* Jis taipgi pataria sutverti valstybių draugiją palaikymui ateityje ramybes. Be to, Amerika norinti,
kad visos mažos ir silpnos tautelės butų ateityje apsaugotos nuo prievartos ir skriaudos. Vokiečiai šitą Wilsono žingsnį
pasitiko su didžiausiu džiaugsmu, bet sąjungininkai žiuri į jį gana šaltai ir kol kas oficijaliai nedavė jokio atsakymo.

Baigiant senuosius Metus

KĄ RAŠO KARĖS PABĖ
GĖLIS.

Danija nut< re p rdueti Amerikos valdžia pstaAmerikai savo salas. riaEiiropos karininkams
užbaigt jau karę.
Savo laiku jau buvom ra

Petras Miliauskas Worcesteryje,
Mass., gavo nuo ka
Baigiant senuosius metus jau pertrošku darosi gy
ir pradedant naujuosius, venti. Visokie dykaduoniai rės pabėgėlio Juozo Linke
mes nesiunčiame savo drau ir žmonių tamsintojai vieš vičiaus laišką, kame tarp
šę, kad Danijos valdžia par
Prezidentas Wilsonas iš
gams skaitytojams saldžių patauja, o darbo žmogus, kitako rašoma:
davė Jungtinėms Valstijoms siuntinėjo pereitoj sąvaitėj
...
linkėjimų, kaip tai daro kiti i kuris visus aprėdo ir maiti- , ”. Jau metai ir 9 mėnesiai
savo Vakarinių Indijų salas. visoms kariaujančioms vals
laikraščiai, senojo pasaulio na, skursta alkanas ir nu- Į^P . gyvenam Mogiliove. ,
Bet žmones paskui prieš tai tybėms kaip ir pasiūlymą
ir jo tradicijų garbintojai. plyšęs. Ir juo toliau, tuo ar- Pabaigėm visus pinigus, ką
užprotestavo. Dėlto ilgai gin taikytis. Jisai pataria joms
Mes senojo pasaulio ne- šiau. Juo daugiau darbinin-yrėjom ^atsivezęy is Lietu-j
čijosi ir pagalios pereitoj są- pagalvoti, ar negalėtų jos
garbinam ir atgyvenusių sa ! kas padaro turtų, juo sun- vos, ir nebežinom, kaip da
vatėj nutarė salas parduoti viešai paskelbti savo išlygų
vo dienas tradicijų nepripa- ikiau jam gyventi. O jeigu bar reikės gintis nuo bado,
už $25,000,000.
kokioms jos galėtų taikytis,
jisai pareikalauja savo vai- į "Pašalpos jokios iš niekur
žįstam.
Derybas dėl šitų salų Ame ir pats apsiima patarpinin
Perdaug jau kvailos tos kams daugiau duonos, jam •negaunam. Yra čia komite
'rika vedė jau nuo civilės ka kauti. Jisai sako, kad prie
tas badaujantiems žmonėms
tradicijos, perdaug bergž- atsako šūviais,
rėš. Tos salos guli už 50 my monės užtikrinimui ateityje
di tie linkėjimai visokių
lių nuo Porto Rico ir turi de taikos Amerikai rupi taip
Kaip nekovoti prieš tokį šelpti, bet jis randasi kuni
gų rankose, o žinomas daik
"laimių.”
Amerikos didelę kariškr oat kaip ir kariaujančioms
pasaulį ?
tas, kas kunigų rankose, tai
Nuo tų linkėjimų niekam
reikšmę. Amerikos kapita valstybėms. Amerikai taip
Šalin jį!
visų pirmiausia tenka dava
geriau da nebuvo ir nebus.
listai baisiai bijojo, kad ti pat rupi, jis sako, apsaugojiIr tik tada, kada ant jo tkoms. Ir davatkos čia turi
Tai tik bereikalingas aušini
r C
- ■ *
salų neįgytų kuri nors galin nas mažesnių ir silpnesnių
Mes gi
mas burnos. Mes galim lin griuvėsių bus pastatytas I puikų gyvenimą.
gtsniujų Europos valstybii autelių nuo prievartos ir
*t' * '
i
kėti viens kitam kažin ko naujas pasaulis, kada virš kenčiam badą ir negaunam
ir neįtaisytų Amerikai po skriaudos. Ir šito atsiekimui
to
pasaulio
užplevėsuos
rau

vienos
kapeikos
iš
jų
ko

nė
kios laimės, bet vargas mus
šonu savo kariškam laivynui ši šalis esanti pasiryžus pa
dona proletariato papartis, miteto. Tik valdžia trupu
kaip spaudė, taip ir spaus.
papėdės. Tų salų yra trįs; naudoti visą savo įtekmę ir
tik tada męs palinkėsime tį paskiria pinigų, kad žmo
jos vadinasi šv. Jono, šv. Ta šaltinius, todėl karei pasi
Taigi, ažuot tų tuščių, jo vieni kitiems laimes.
nės nemirtų nuo bado, bet
mošiaus ir šv. Kryžiaus var baigus ji norinti dalyvauti ir
kios praktiškos vertės netu |
pavalgyt
iš
to
negalima.
Už

Dabar
turim
kovot!
rinčių linkėjimų, mes šau I
dais. Iš viso jos sudaro 142 taikos konferencijoj. Bet
sidirbti
ant
pragyvenimo
jo

keturkampių mylių plotą, visų pirmiausia turi būt pamani
kiam oavu
savo uiaujuo
draugus jį iwvę.
kovą. | T egili nUO JUITU lig jUT!U,
kiu
budu
negalima.
Bran

ant
kurio gyvena apie 33,000 baigta dabartinė karė. SąlyMes skelbiam kovą se- kur tik vaitoja prispaustas;
gumas
gi
neapsakomas.
žmouių, kurių viena dešimt- gų, kokiomis šį karė galėtų
nam pasauliui ir jo tradici- žmogus, skamba vienas šau- i
joms!
‘
1ksmas:
-------1 "Mes niekad nemanėm, Jungtinių Valstijų ambasadorius Gerard su savo žmona. dalis yra baltveidžių, o kiti būt pabaigta, Amerika nekad susilauksim tokio neap Jiedu buvo atvažiavusiu iš Vokietijos į Amerika ir dabar juodveidžiai. Tenai augi- siūlys. Prezidentas tik sako,
Darbininkai visų
Tegul Nauji Metai bus ...
_ šalių,
sakomo
vargo. Mielas švonarna daugiausia cukrinės kad ši karė pavargino jau .
naujas tam pasauliui smu- vienykitės!
vėl sugrįžo atgal j Berlyną.
geri,
susimildamas
pagelbėk
nendrės.
visą pasaulį ir visas pasaulis
gis.
Jus nieko neturit pralai
i mums kiek galėdamas ir AMERIKOS AMBASADŲ- NEUTRALĖ ŠALIS REKaip tik pinigai Danijai trokšta kuogreičiausios taiJisai Įkirėjo mums jau iki mėt, tik retežius ir užkakaip
greičiau,
nes
badas
žiu

bus
užmokėti, ant tų salų kos.
gyvo kaulo. Jo atmosferoj riaut pasauli.
RIUS GERARD AIŠKINA MIA WILS0N0 ŽINGSNI.
ri į akis tavo sesutei ir man
tuojaus bus Įsteigta Jungti
AMERIKOS POZICIJĄ.
ir musų vaikučiams.
Washingtone
gaunama nių Valstijų valdžia ir pasta BAISUS NUOSTOLIAI
MĖSOS KAINOS
PRIE SOMOS.
"Kad butų valia, tai pa
Iš Berlyno
pranešama, labai daug telegramų iš ne tyta kariškam laivynui sto
SUVALKIJOJ.
rašytume daug ką, bet ne kad gruodžio 22 d. Jungti utralių šalių, kuriose išreiš
Vokiečiai apskaito, kad
tis.
"Dabartis" praneša, kad galim, nes cenzūra nepraleis nių Valstijų ambasadorius kiama didelis džiaugsmas
nuo karės pradžios franeu
Kaip rašo "Dabartis”, valdžios įsakymu Suvalkijoj musų laiško...”
James Gerard, kuris kątik dėl padaryto prezidento WILSONO PASIŪLYMAS zai neteko jau 3,800,000 ka
reivių, o anglai 1,300,000, ar
Kauno miestas dabar esąs nustatyta sekančias kraš
sugrįžo iš Amerikos su savo VVilsono žingsnio taikos
ATMESTAS.
ba 5,100,000 sykiu. Šitos
padalytas į kelias nuova tutinės mėsos kainos, skai KAIZERIS APDOVANO žmona, turėjo konferenciją klausime. Kol kas tos tele
gramos
ateina
vis
iš
privati

tant
rusų
svarais:
das.
Kiekvienai nuovadai
su Vokietijos užsienio reika
Vėliausios žinios rodo, skaitlinės, vokiečiai sako,
JO SOMOS DIDVYRI.
nių šaltinių, bet Washingto- kad taikos da nebus. VVilso- paimtos iš patikėtinų šalti
tvarkyti paskirta po vieną Jautienai........... 120 fenigų,
lu
ministeriu
Dr.
Alfredu
Kaizeris nusiuntė Bavari
ne manoma, kad tuojaus iš
žmogų iš miesto gyventojų, Avienai............... 1 markė,
nių ir prie jų da nepriskaijos
kronprincui Rupprech- Zimmermann delei Jungti tų šalių ateis ir oficialis pri no pasiūlymas nuėjo nieKiaulienai
....
130
fenigų,
įsteigta
esanti
statymo
nių Valstijų prezidento Wiljo niekais. Su juo nesutin tyti juodveidžių ir kitų spaltui ”Pour le Merite” ordeno
tarimas VVilsono pasiūlymui ka nei viena pusė. Jisai no vaodžių nuostoliai, o kadan
priežiūra, kuriai pavesta i Lašiniams........... 2 marki,
sono
paklausimo
kariaujan

žiūrėti gatvių taisymas, ; Vištyčiams po .. 80 fenigų, ąžuolo lapų ir šitokĮ laišką: čiu valstybių apie jų tikras baigti karę. Tokio pritari rėjo, kad kariaujančios val gi tų spalvaodžių franeuzai
”Ačiu sumaningai- jūsų ka
mo laukiama daugiausia iš stybės pasakytų savo išly su anglais didelėse atakose
vandens nuleidimas ir trobų Senoms vištoms .. 1 markė,
taikymosi išlygas.
rališkos
didiybės
vadovys

Olandijos, Švedijos, Norve- gas, kokiomis jos sutiktų visuomet vartoja kuodauSenų vištų, ančių, žąsų gy
statymo reikalai mieste.
Tasai Amerikos prezidenkS’
tei franeuzų - anglų atakos
vam
svarui
....
1
markė.
iX;
^J
os
ir
Ispanijos.
baigti karę. Vokietija su giausia, tai paduotas čia
Šita statymo komisija pa
Somos rajone likos sulaiky to paklausimas labai nepa
Sulyg
dabartinio
pinigų
savo talkininkais atsakymą skaitlines reikėtų keliais
stačiusi pirtį, garinę skal
tos ir mušis laimėtas musų tiko Rusijai, Francijai, o
kurso
175
finigai
lygus
i
prezidentui VVilsonui jau da šimtais tūkstančių dar padi
byklą, grindusi gatves, sta”AMERIKAI GRŲSIA
naudai. Vien tik šita aplin vpač Anglijai. Sąjunginin
čiusi tiltus ir tiltelius. Iš rubilUL
vė.
Nors tas atsakymas ga dint.
kybė leido mums užduoti kai nužiūri Ameriką patar
KARĖ.”
Daugiausia aukų sąjungi
na švelnus, bet apie Vokieti
tiltų esą pastatyta didelis
navime Vokietijai, kad tuoj
mirtingą
smūgį
RumuniRekvizicija klijų Kaune. • *99
no Vokietijos pasiūlymo tai-' ,Ę,ęreft°j sąvaitėj. amen- jos išlygas jame nėra nei ninkai padėję prie Somos.
tiltas per Nemuną į Alek
jai”.
kyties. Amerikos prezidenspaudoje pasirodė ai žodžio. Vietoj to, Vokieti I Pradedant nuo 1 liepos, frau
sotą ir Vilijos tiltas iš Kau Vokiečių Kauno miesto
ja tik pakartoja savo pa euzai su anglais panaudoto
no Į Vilijampolį. Toji komi viršininkas įsakė atiduoti ’SUFFRENĄ”. PASKAN tas klausia sąjungininkų,
buk
Amerikai
gręsia
pavo

siūlymą.
kad kariaujančių tenai 140 divizijų, šitos di
sija sutvarkiusi gatvių valy valdžiai visus kliius, kiek
kokiomis išlygomis jie ma
DINO
SUBMARINAS.
jus. Ji galinti būt įtraukta šalių delegatai suvažiuo vizijos buvo sutrauktos ii
mą ir gabenimą šiukšlių, tik kas turi. Atiduoti rei
no
taikyties.
Bet
Wilsonas
Europos skerdynėm Tas bu tų kur nors neutralėj vietoj viso fronto nuo jūrių iki
įkūrusi ugnagesių skyrių. kia miesto valdyboje staty
Buvo andai rašyta, kad
nei
puse
žodžio
vokiečių
pa

Kai kurios tų
vo
paskelbta tuojaus po to, ir pasitartų apie taiką. Są- Šveicarijos.
Ugnagesių skyrij darbuaja- mo priežiūrai, miesto na be jokios žinios prapuolė
divizijų
buvo
jau po kelis
si gesintojų mistras ir 28 muose prie Parodos ple- fracuzų šarvuotis "Suffren” siūlytų išlygų neužgyrė, dėl kaip prezidentas Wilsonas iungininkai savo atsakymo
šiaip vyrai, kurie vien tuo ciaus. Kas paslėps klijus, Dabar iš Berlyno praneša to ir vokiečių, ynač atgalei- patarė Europos valstybėms da nedavė, bet VVashingtone kartus paleistos pasilsėti ir
jau gauta žinių, kad jie Wil- vėl pašauktos mūšio linijon.
tiktai teužsiimą.
Dabar arba kas ne visus klijus ati ma, kad šitą laivą paskandi viška spauda, Wilsono pa taikytis.
S~ems vadovauiąs vienas vo- duos, bus skaudžiai nubau no 26 lapkričio vokiečių sub- klausimątatakuoja
______ __ ir WilsoDabar pasirodo, kad pa- sono propoziciją visai at Nuo 1 liepos iki šiol Somos
mes. Jie taikysis tik tada fronte franeuzai išviso nete
ečių oficierius.
Kaune stas.
marinas netoli Ispanijos pa no gerais norais nepasitiki.
kraščiu. Jisai žuvo su visais
esąs jau įtaisytas elektros
koks žinių biuras, bet pats kada Vokietija bus taip nu kę 250,000 kareivių, o anglai
Ambasadorius
Gerard
vo

tramvajus ir senai atidary VOKIEčIAI PASMERKĖ kareiviais ir oficieriais, ku
valstybės sekretorius Dan kamuota. kad ii turės jų iš 550.000. Išviso sykiu franeu
kiečių
užsienio
dalykų
mi20 BELGŲ MIRIOP.
rių buvo ant laivo iš viso į
tas miesto teatras.
singas. Jisai Įsikalbėjo tą lygas pildyt Jie tvirtai tiki, zai su anglais neteko 800,nisteriui turėjo atvaizdinti karės pavojų’ šitokiu budu kad Vokieti ja negalė- tai n 000 kareivių šitam rajone.
Iš Amsterdamo praneša 700 ypatų.
ma, kad Belgijoj, Hasselto
visą paveikslą Amerikos po- dabar prezidentas patarė ilgai išlaikyti, kaip jie, ir Taip apskaito vokiečiai. Tuo
VOKIEČIŲ IŠLYGOS
tamu gi vokiečių nuostoliai
mieste vokiečiu kariškas tei KARĖJ ŽUVO JAU 2,290 zitijos link
kariaujančių karininkams taikytis ir ap todėl jie pasiryžę kariauti nesiekę nei 500.000 žmonių.
GATAVOS.
natol. pakol ji suklups.
smas pasmerkė 20 belgų mitautų ir kaip Amerikos val siėmė jiems patarpininkau
DIDŽIŪNŲ.
Bet sąjungininkai sako, kad
Iš Haagos pranešama, kad riop, 44 kalėiiman, o 64 iš
ti. Bet jeigu taika nejviks,
džia
žiuri
j
taikos
klausimą.
vokiečių taikos išlygos esan tremti Vokietijon prie dar Gofhos Kalendoriuje rašo,
REIKALINGAS "Kelei vokiečiai neteko 690,000 ka
vokiečiai galės paskandinti
Tuo
reikalu
Gerardas
prieš
čios jau nustatytos ir jeigu bų. Iš pasmerktųjų miriop kad šioje karėje žuvo 2,290
da kokį Amerikos laivą, vio” spaustuvėle raidžių reivių.
tik sąjungiečiai pasakvtų. pereitoj suhatoi 11 jau su Įvairiu šalin didžiūnų, tų tar išvažiuosiant turėjo pasikal Amerika smarkiai užprotes rinkėjas, arba linntopistas.
SUMUŠĖ TURKUS.
kad jie nori taikytis, vokie šaudyta. Dar 190 belgų te ne 258 kunigaikščiai ir 567 bėjimą su prez. Wilsonu ir tuos. prasidės ginčai su Vo kuris bent vidutiniškai su
čiai savo išlygas tuojaus pa- nai esą kaltinama šnipystė- baronai; kiti mažesnės rū valstybės sekretorium Lan- kietija ir galės prieiti prie' prastų tą darbą. AtsišauEgipte anglai paėmė stip
akelbsią viešai.
Ije.
rią turkų poziciją ir 1,101
šies noblemanai.
kit tuojaus.
I karės.
singu.
t

KAS GIRDĖT
DABAR KAUNE.

i

Peržvalga

esanti C. A. L. Komiteto raš-}
tinėje.”

Vadinas, d-ras Šliupas sa
ko, kad pas Raudonąjį KryČIGONIŠKA ARITMET1- žiu nieko blogo apie socialiKA.
i stus nebuvo kalbėta.
Kun. Kemėšio laikraštis Taigi tame ir dalykas,
būtinai nori įkalbėti sociali kad pas Raudonąjį Kryžių
stams ir tautinikams, kad nieko baisaus apie socialis
klerikalų "Tautos Taryba,’’ tus nebuvo kalbėta, o d-ras
kurion priklauso tiktai 10 Šliupas parvažiavęs prime
žmonių, yra "didžiausia or lavo, buk Raudonasis Kry
ganizacija” ir todėl visos žius jam aiškiai pasakęs,
srovės turi jos klausyti. Ir kad "nei socialistai, nei kiti
▼e kaip jis tatai prirodinėja: tamsunai" aukų rinkti ne
"Amerikos Lietuvių Tary galės, o jeigu rinks, tai bus
'paimti "už keteros" ir pa
ba atstovauja:
”1) Am. Liet R. K.
traukti teisman kaipo apga
Federaciją (priguli apie
vikai.
S0 parapijų, turinčių na
Ar d-ras Šliupas gali šitą
rių, vidutiniškai imant po
"atmesti?"
2000).......................... 60f000
”2)
1. K.
”3)
apie

Susivienijimas L.
Amerikoje .... 11,000
Tautos Fondas —
.......................... 10,000
Lietuvos Vyčiai 3,000
Blaivininkai .... 1.100
Moterų Sąjunga 1,200
L. Darbininkų Są
................................ 1,200

POLITIKA ŠELPIMO
DARBE.

by tik butų nepriklausomai
j^e'kad
Lietuva. Jau ir dabar, kuo-.1
met dešiniųjų centras dedasi
dis ir po karės turėtų likti to
tų nemaža patarnauti Agrodemokratais, musų demokrakioj pat vergijoj, kaip buvo
nomijos ir Teisių Draugija.
su demokratais, musų demo
iki šiolei.
Pabrėždami, kad
Į Suprantama, mes kalbam
kratinė agitacija jau nevienoj
pirmutinė ir būtina Lietuvos
Vokiečių pozicija linkui apie tokią kooperaciją tu
vietoj sutinka tarpe kunigų
atstatymo sąlyga — tai teisė
priešus, kurie demokratizme
ir laisvė savo politinius, eko Lietuvos labai neaiški. Ofi rėdami omenyje nepriklau
suranda tradicijonalę 'bedie
nominius ir kultūros reikalus cialiai Vokietija apie Lietu
vybę,’ ar bent traukiasi nuo
pačiai liaudžiai tvarkyti, mes vą nieko da nepasakė. Veik somą Lietuvą. Norėtume iš
to darbo. Mokinimo dalykuo
nurodome, kaipo didžiausią visos žinios apie Lietuvą pa girsti, ką mano apie tai ir
kiti musų srovės laikraščiai
se jų verčiama aiškiai ton pu
ir tiesioginę liaudies ir socia
sėn, kad mokinimas butų jų
listinės visuomenės šių dienų eina vis iš kažkokio slaptin ir veikėjai.
rankose išimtinai ir sutvar
pareigą — spiesties taip, kad go šaltinio ar šatltinių Švei
kytas konfesijonalės (katali
bent žymi liaudies dalis galė carijoj.
ku bažnyčios) dvasioje. Lab
tų aiškiai savais reikalais ap
Pati pirmutinė žinia apie
darybė daroma kame tik ga
sispręsti ir reikiamu metu Lietuvos neprigulmybę sa-,
lima jų vardu, kad sustipri
tvirtai už juos stoti.”
kė. kad vokiečiai ketina pri
nus tarp ko kita jųjų pozici
Tuli veikėjai pradėjo bur
Taigi ir Lietuvos pirmei jungti Lietuvą prie Vokieti
ją kaime ir miestuose. Daly
kuoti
apie vienybę nors Lie
vaudami ekonominio gyveni viai yra tos nuomonės, kad jos tokiomis teisėmis, kaip
mo tvarkyme,
pirmutinėn vargas butų Lietuvai, jeigu Saksonija ar Bavarija. Už tuvos šelpimo reikale. Esą,
vieton stato ekonominį orga joje įsigalėtų tokios "patrio suteikimą Lietuvai tos "ma reikia likviduoti dabar esan
čius fondus, o sutverti vieną
nizavimą tų gaivalų, kurie vi tiškos" biznierių bendrovės.
lonės,"
buvo
sakoma,
vokie

sados ėjo jų vedini.
bendrą fondą. Man šitoks
čiai reikalaus, kad Lietuvos sumanymas išrodo pusėtinai
”Ir todėl visame kame tu
KAS PASIDARĖ SU
vyrai stotų jų kariumenėn. keistas ir net kūdikiškas.
rime
užimti
savarankią,
"GRUDU?"
mums tinkamą, poziciją. Ir
Ar šitą žinią kas išmislijo, Da nesenai kiekviena sriovė
tai daroma kiek politikos dar
ar
paleido ją vokiečių val gyrė savo fondą, o dabar jau
Nelabai senai "Keleivyje"
.
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.
be, tiek kultūriniame. Tečiau
džios agentai, norėdami pa —
išspausdinę
norima tų /ondų įssizadėti.
muv laiku
minu yra
jia daugiau
uauįiau kontamuilui- buvom
.v.
• v.
, Januške,
šiuo
kto ir daugiau derinimo, pir-; yiciaus ir Požėlos telegramą tirti, kaip į tai atsilieps pa Išrodo, kad darbas, kuris
i
mučiaus_ia~°akcijoj ’na zew- iš Petrogrado, kad valdžia tįs lietuviai, tai kol-kas pa vos du metu atgal suvertas,
nątrz.* Varydami savo darbą užtvirtino tenai naują lietu- silieka' paslaptis.
šiandien jau atgyveno savo
pačioj Lietuvoj be jokių kom- yjų susišelpimo draugiją,
Kita žinia apie Lietuvos dienas ir reikia griauti. Ne
promisų ir nutylėjimų, deda- R
pavadinta vardu ”Gru_
i
nepriklausomybę
buvo pa jaugi pasaulyje darosi ste
mi tam darbui didžiausią
svarbą, mes pripažįstame rei- •
... skelbta sykiu su vokiečių buklai, kad tas, kas du metu
kalinga kelti laisvos demo- | Vėliaus rasė apie tai ir j pasiulvmu taikvties. Buvo atgal buvo svarbu ir prak
kratinės Lietuvos obalsius Į "Naujoji Lietuva.” Ji ke
ke- pasakyta, kad taikos pama- tiška, kas nesenai da buvo
svetur, Vakarų Europoj, kad tino sekančiam savo nume
sunaudojus politiniam veiki ryje paskelbti įstatus ir už- tan vokiečiai stato neprigul- teisingiausia įstaiga ir da
.mingas Lietuvos ir Lenkijos nei šiandien nė viena sriovė
mui namie visas galimybes jį
atsiekti ir Europos demokra’ da™>! tos draugijos.
j valstybes. Apie
. / prijungimą prieš savo fondą nieko paBet nuo to laiko praėjo Lietuvos prie
tijoj. Šiuo atveju derinamas
Vokietijos sakyti neturi, o vienok pra
darbas ’ot slučaja k slučaju" jau keli mėnesiai, o nei įsta- šiuo kartu jau nei žodžio. dėta kalbėti apie fondų lik
iir su -kitomis
- grupėmis,^
...ku- tų, nei jokios kitos_______
žinios Bet ir šita žinia ne oficialė vidavimą. Ir kalba apie tą
rios nesirodo musų politiniu apie'"Grudą”~”Naujoje LieAnūkui
r . M
T
v v
i ir kas ją į svietą paleido, vienybę ne kokie bloznai,
obalsių nriPčininIrai
priešininkai.
tuvoje
nesimato.
šiaudadušaii žmonės, bet
”Pačioje gi Lietuvoje eina
niekas nežino.
me visą laiką savo keliu, tik
Įdomu butų žinoti, kas su
Dabar vėla ateina žinių, idealistai. Aš nesistebėčiau,
kultūros darbe susisiekdami fa draugija pasidarė?
Sa- kad vokiečiai rengiasi pri jeigu rienytųsi klerikalų ir
su demokratais
f~ kvtume, kad jos vedėjai ne77’ (teisybė,
l ? į
jungti Lietuvą prie Prūsų. tautininkų fondai. Da galipolitinėj akcijoj taip-pat), temato
reikalo
jos
skelbti.
Taigi ką ištikrujų vokie ma jiems to palinkėti, nes
čiau pats su jais organizuodai- i .
mi mokyklas, skaityklas, ko- Bet taip negali būt, nes jei- čiai mano su Lietuva daryli, tai butų graži . porelė. Ir
operatyvus ir 1.1.”
gu jos steigėjai matė reika- tai tik jiems vieniems tur vienas ir kitas siunčia pini-

Skaitytojų paStibOS.

Vokiečių pozicija
linkui Lietuvos.

—---------Francuzijos socialistų atstovas Pierre Brizon parlamente,
demaskuodamas
savo buržuaziją, užreiškė,
kad joks tikras franeuzas
neprivalo tolesniai kariauti,
kuomet karė tęsiama vien
dėl atidavimo Maskolijai
Konstantinopolio.
Parla
mente kilo triukšmas. Buržuazai pradėjo šaukt: "esi
išdavikas!” Brizonas gin
damasis pagriebė stiklą su
vandeniu ir liejo juo į prie
šininkų veidus.
Vadinas,
nuprausė nepraustburnius.

• • *

Pavergtųjų tautų atstovų
konferencijoj Washingtone,
lietuvius atstovavo p-ni Jurgelionienė. Ir moteriškės
nuomonė pasirodė daug
nuoseklesnė už daugelio dalyyavusiujų toj konferenci
joj vyrų.
Jinai užreiškė,
kad Lietuva nenori turėti
jokių globėjų — nei masko
liškojo caro, nei germaniško
kaizerio.

Dešinieji musų kaimynai
vis kalba, kad šelpimo dar
ban nereikia maišyti politi
kos.
Ypač mėgsta apie tai
”7)
kalbėti "Darbininkas." Bet
junga
tuo pačiu tarpu jisai prane
Išviso 87,500. ša, kad vienybės šelpimo
"Taigi matome, kad Am. darbe nebus, jeigu kitos sro
Lietuvių Taryba, susidedanti
• « •
dabar iš 10 žmonių, atstovau vės neįneis klerikalų "tarybon"
ir
nepripažins
klerika

ja 87,500 organizuotų žmo
Kaip praneša vengrų laik
nių, prigulinčių į lietuvių ka lų partijai pirmenybės. Jei
raščiai,
Juozas Ketter iš
talikų visuomenę. Tuo tarpu tas ne politika, tai pasaky
Szegedyn miesto nuo karės
liberalų Sandara savo žydė kit, meldžiamieji, kaip gi ki
jimo laikais turėjo apie 1,500
pabėgėlių nupirko 105 kiau
narių; dabar gi apsnūdimo taip tatai pavadinti?
les, užmokėdamas už kiek
Yčas laike paskutinio sa
laikais vargiai bepriskaitytų
vieną jų po 4 kronas už kilą
ir tūkstantį narių ir tik tą tū vo buvimo Amerikoje išrei
(svarą). Paskui jomarke
kstantį Sandara ir tegalėtų škė didelį "apgailestavimą"
pardavė kiaules, gaudamas
atstovauti. Socialistų Sąj un- dei amerikiečių nesutikimų.
ga turi narių arti pustrečio
po 7 kronas už svarą, ir už
tūkstančio ir tik tuos tegali Anot jo, Lietuvoj ir Rusijoj
dirbo 3,000 kronų. Iš tos
atstovauti. Matome tad, kad partijų dabar visai nėra.
sumos 1,000 kronų paskyrė
Am. Liet. Tarybą statyti vie Visi lietuviai dirbą išvieno.
AAA
pabėgėlių pašaipai, o O2,000
noje eilėje su liberalų Sanda Ypač katalikai rodą gražų
kronų sugrąžino tiems, nuo
ra ir socialistų Sąjunga nėra vienybės pavyzdį.
kurių kiaules buvo pirkęs,
galima."
Bet gaunami iš tenai lai
ištikro,
tai pirmas pasaulyje
Iš šitos kun. Kemėšio arit kraščiai parodo, kad tie ka
Taigi
pasirodo,
kad
polibą
telegrafuoti
amerikieZarP J?, tos rūšies biznierius.
but žinoma.
metikos išeina, kad "vy talikai, o tesįngiau sakant
čiams
apie jos
užtvirtinimą,
dviejų
fondų
skirtumas
tik
tikos
klausime
srovių
vieny“
‘
•
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Da viena žinia atėjo šio
čiai,” "blaivininkai," katali klerikalai, varo tenai dar
tai reiškia, kad jos skelbi
toks,
kad
vienas
vadinasi
T.
bes
nėra
net
ir
Lietuvoj,
kur
kų susivienijimas, šv. Juozo nešvaresnę politiką, negu jų
mis dienomis iš Šveicarijos,
Jeigu bostoniečiai butų
mas jiems net labai rūpėjo. buk Lietuvoje
F., o kitas L. G. F. Bet taprasideda me
sąjunga, moterų sąjunga ir vienminčiai Amerikoje. Da žmonės prispausti didžiau
da" nėralokio ‘skirtumo.
o Bo?tonJ Prohibiciją,
žmonių sukilimai prieš vo Juk vienas žmogus gali va- j B1^y Sunday butų likęs pas
kitos davatkų "susaidės" nesenai mes skaitėm, koks sio vargo. Klerikalai ir te
Kunigas Kemėšis savo or kiečius, kurie prievarta ga
prie parapijų visai nepri skandalas pasidarė Petrapi nai varo juodą savo darbą,
gane rašo: "Tamsus, pra bena kaimiečius Vokietijon rimtie
dintis Jonu, VHoc
kitas Roihnim
Baltrum, amerikiečius didesniu uz
klauso, jeigu kiekvieną jų lio klerikalų centraliniam kad paėmus į savo rankas
sigėrę Lawrenc’o parapijo
bet abudu sykiu gali būti Kristų dievaičiu. Dabar, na
jisai skaito skyrium. O jei komitete. Visuotinas susi minias, kad paskui galėjus ms dėl mažmožių, dėl smulk prie darbų.
bagas, vienu sykiu nuslydo
nepriklausomos
Kas nors turi tuos paska- kairiai arba kitokie, anot nuo augštumos ir iš dievai
gu taip, jeigu prie parapijų rinkimas išreiškė tam komi pravesti
Bet
įstatymdavystėn menų nesutikdami su savo lus leisti ir jeigu juose nėra Šliupo, remesninkai.
jos nepriklauso, tai nei prie tetui nepasitikėjimą, nepa Lietuvos
čio likosi paprastu biznieriu
klebonu,
kun.
Jasaičiu,
atsi

delko
turėtų
likviduoti
L.Š.
teisybės, tai turi būt kokskatalikų jų negalima skai tvirtino jo apyskaitų ir nu savo žmones ir naikinti "be
metė nuo jo ir sutvėrė ne- .nors tikslas.
F., kuris remia visai kitas mi.
dievybę."
O
"bedievybė"
• « •
tyti.
tarė rinkti naują komitetą. pas juos viskas, kas tik ne prigulmingą parapiją."
daugijas ir kitą srovę? ToSu tuo p. Kemėšis, žino- Klerikalai gi nepasiduoda, lenkia prieš kunigus galvos.
Bostoniškiai tūli socialis
Ve, kol nesipriešino kun.
..
dėlei L. Š. F. šalininkai, kuna, nesutiks.
Jisai sakys, Ir netekę visuomenės pasiti
tai
suvažiavę konferencijon
: Jasaičiui, "tamsus ir prasi
rie stori už tų fondų vienykai kiekvienas "vytis" yra kėjimo
— jie
--------------------nutarė nepaleisti KĄ MANO LIETUVOS gėrę” parapijonis buvo kubę, turėtų visuomenei pasi išnešė protestą prieš "Ke
katalikas ir priguli prie pa- komiteto
:
iš savo rankų. Net i PIRMEIVIAI APIE AME- nigams prakilniausiais ir
aiškinti, kodėl jie kėsinosi leivį" už patalpinimą suliurapijos. Jisai sakys, prie bažnyčios paversta agitaci
Kad
RIKIEČIŲ "BENDRO- geriausiais
’
* -žmonėmis.
- •
Bet
ant L.Š. Fondo egzistacijos? ninkų apgarsinimo.
parapijų priguli taipgi kiek- jai už tą komitetą. Štai kas
"Laisvė" pritaria "Kelei
berėkaujant burnos labai
VĘ LIETUVAI AT
■ štai ką jie sako apie tuos doMano nuomone,
tiktai išdžiuvo, tai po konferenci
vienas "blaivininkas,” kiek rašoma apie tai 44-tam
vio
”
redaktoriui,
kuris
ragi

STATYTI.”
jruosius, kada jie pasipriešiviena katalikų organizacija. "Naujosios Lietuvos" nume
no kooperacijoms pagalvoti progresyve musų visuome jai visupirma nuėjo į hotelį...
Šitą bendrovę dabar rėk- nanės dalis sudaranti tam tik
• • «
Bet jeigu taip, tai skyrium ryje:
lamuoja visi Amerikos tauLiūdnesnės ironijos tur- apie Lietuvos atstatymą.
nereikia jų nė skaityt. Už
"Dabar kuone visose baž tininkų ir klerikalų laikraš- būt jau nereikia, kad patįs
Taip, mes, socialistai, tu ras draugijas ar kuopas, ga
lėtų kalbėti apie L.Š.F. likvi Woodrow Wilsonas labai
nyčiose vedama didžiausia atenka suskaityt tiktai pararėtume
rimtai
apie
tai
pagitacija, būtent: mobilizuo čiai ir jie mano, kad jie čia kunigai piktinasi vaisiais i galvoti. Juk musų tikslas ne davimą ar reorganizavimą, norėtų prisekti sau Taikos
pijonus ir bus jau visi orga
didelę• paramą
Lietusavo darbo.
jama nauji nariai Petrapilio ruošia
bet ne atskiri asmens. Pro- Angelo sparnus ir gauti ka
—•
“- I
nizuoti katalikai. Skaitant
i
tame,
kad
amžinai
kovoti
riautojų sutaikytojaus gar
Komitetui gelbėti, štai Vy- . vai. Bet ve ką apie šitą jų'
------ ;—
kitas organizacijas, tie patįs
Mums rupi, gresyvė visuomenė tą fondą bę, tik vargas su tais jo at
borgo pusės bažnyčios kuni- bendrovę pasako Lietuvos I Iš "pavergtųjų tautų kon su kapitalu.
įsteigė per savo atstovus
žmonės skaitomis kelis kar
gas Jovaras, sakydamas paleidžiamoji Pe- ferencijos” Washingtone iš kad toji kova kuogreičausia Brooklyno seime ir tiktai ji stovaujamais kapitalistais,
tus. Kun. Kemėšis gerai ta
pas jį’rašyties į Komitetą.’ trapilyje ’ Naujoji Lietuva ei o burbulas.
Istiesų tai pasibaigtų, kad pasibaigtų galėtų vienytis arba nesivie- kurie už tą garbę nenori už
tai supranta, bet jis daro
Susirinkusiems jis sakė:
l buvo ne tautų, bet bobų kon- kapitalo viešpatavimas. Lie nyti Bet kamgi reikalinga mokėti.
sakė ’Vi- 44-tame savo numeryje:
taip tyčia, kad katalikų išSybilius.
sokie pramuštgalviai nori pa
"Esame nuteriotos Lietu- ' ferencija. Taip bent ią cha- tuvoje kapitalo šmėkla da toji vienybė? Jeigu vieny
rodytų daugiau. Tai čigo
imti Komitetą į savo rankas.
vos piliečiai. Mums, o ne kam rakterizuoja d-ras Šliupas, nėra įsiviešpatavus, todėl bės jieškotojai jaučiasi prieš
niška aritmetika.
Jie griauna tikėjimą, bažny
kitam, reikės Lietuvą statyti Mat jis buvo pasiryžęs jau musų pareiga turėtų būti ką-nors prasižengę, tai lai AR ŽINOT, KAD —
čią...
Gelbėkite
Komitetą
nuo
ir demokratinį jos politinį vi- j • dalyvauti kaipo "cent- daryti viską, kad ji tenai
To čigoniškumo kun. Ke
O
bedievių!
’
Bet
ir
netaip
su

suomemnĮ gyvenimo sutvar■
r
Petras Heinlein, kišeninio
ir negalėtų įsivyrauti. Tuo persiprašo ir pasitaiso.
mėšis parodo dar daugiau,
sipratusių moterėlių tarpe I kymą iškovoti. Tik musų •/alinio lietuvių koiteto" at
jeigu
L.
Š.
F.
veikime
arba
laikrodėlio
išradėjas, prasi
tikslu reikėtų sutverti koo
kuomet skaitydamas kitų
radosi tokių, kurios drįso ku
Lietuvos atstatymo darbas stovas, bet rengėjos jam
taktikoj
yra
kokie
negeru

srovių žmones jisai atranda nigėliui atsakyti: ’Jie ne be visai, žinoma, nepanašus į pranešė, kad tokių didelių peracijos pamatais milžiniš mai, tai reikia juos pataisy- šalinęs nuo savo draugų,
idant galėtų užbaigti pradė
ką bendrovę ir suorganizuopas tautininkus tiktai San-: dieviai, jie tiesos jieško.’ Ma
musų dešiniųjų planus. Kai atstovų jos visai nekviečia. a
U
Sr
V
eaUmr
Tauriau
tL
Bet
ko1
kas
85
nieko
P
a
’
tote,
vyručiai,
'kad
kasdien
tąjį darbą, buvo kunigų perAmerikos klerikalai ir tauti
u Kaip galima aaugiau no5oilc
nanaf5miia
„ Mon
su 1,000 narių, o pas
našaus
da
nepatėmijau.
Man
vis
sunkiau
jums
žmones
mul

ninkai susirūpinę įkurti Lie
socialistus tiktai Sąjungą kinti.
"Naujienos" praneša, kad amatninkų, kad butų galima išrodo, kad tūli musų veikė jsekiojamas, kaipo burtinintuvos atstatymo bendrovę,
l kas. Pagaliaus pateko į ka
užimti nors svarbiausias
su pustrečio tūkstančio na
”Be to, tas pats kun. Jova
kurios pajininkams iš tokio jų bendrovė nutarė statyti
jai
per
lengvai
skaitosi
su
rių. O kurgi SLA. su kelio ras vaikštinėja po butus ir
’patrijotinio’ darbo galima namą ir atidarė tam tikslui Lietuvos išdirbystės bei pra , musų organizacijų svarba ir lėjimą, kur jo išradimas —
monės šakas.
lika tūkstančių narių? Kur-į ragina žmones rašyties Pet
butų gražiai pasipelnyti, o fondą.
laikraščiu ’su visu to progresyvio spar- laikrodėlis likosi ištobulin
rapilio
Liet.
Dr.
dėl
karo
nuk.
Centro Komitetas, net vaigi Tėv. Myl. Draugija? Kur
•?' i Kuo daugiau prieš "priva- Iš gaunamų įaiKrascių nQ judėjimU) nes kitaip jie tas. Už kiek laiko jisai įsto
šelpti.
”
jo į Karmelitų vienuolyną,
matom, kad kooperaciLietuvių Darbininkų Lite
tiškus laikrašėhls” "mobili- mes
'"®tilo ion ir Tiin negalėtų derėtis apie L. Š.F.I kur išdirbinėjo laikrodėlius
____________
____
________
Ir
akyvaizdoje
visų
šitų
UTJr
pardavimą arba išmainymą,
ratūros Draugija? Kur Mo- j
kad ir 'Lietuvos Ūkio bei zuajamasi," tuo daugiau Jie £»
terų Progresyviškas Susi- faktų tie žmonės nesigėdi
yoszmonese.
Ir
jiems
rupi,
/
» Lukšių Juozas ir pelną atiduodavo minė
Trobesių statymo Sekcija’ tik kįla.
tam ordenui. Jisai pasimi
vienijimas? Kur 30,000 so- da sakyti, kad į šelpimo
kad
atgimstančios
Lietuvos
4
apgailėtinų juokų savo veiki
cialistiškų laikraščių skai- darbą . nereikia
politikos
ger- rė 1540 m., o ant tos vietos,
mu pridarė...”
Sukako iau treji metai, neapžiotų privatinis kapitakapita- ' Red. Prierašas. Musų ger
tytojų? Kur musų fondai, maišyti.
Vadinas, Lietuvos pirmei- kaip "Keleivis” pasiūlė ku- iąs.
“ Šita
' ‘ aplinkybė
" labai
“ “ biamas bendradarbis mato- kur jis buvo persekiojamas,
svarbi
kooperacijai.
|mai klaidingai suprato pro- likos pastatytas paminklas
kur kitos organizacijos?
SROVIŲ SANTIKIAI LIE viai žiuri į šitos bendrovės nigams $1,000, jeigu jie pri- Musų nuomone, Ameriko- jektuojamos fondų vienybės jo atminčiai.
steigėjus kaipo į žmones, rodvs, kad yra toks dangus
TUVOJE.
D-RAS ŠLIT PAS "NE
kurie prisidengę "patriotiz ir pragaras, apie kokį jie je nesunku butų suorgani- tikslą. Vienytis norima neApie dabartinius srovių mu” nori padaryti sau iš
KALTAS.”
Rymo katalikų kunigai
zuoti bent 1,000 amatninkų, dėlto, kad vienas ar kitas
Wilkesbarriškis komite- saikius Lietuvoje vienas Lietuvos nelaimės biznį. O kalba, o iki šiol da neatsilie kurie galėtų įdėti koopera- dabar esančių fondų butų sudegino Bruną už tai, kad
pė nei vienas kunigas.
cijon po $200? Lietuvos pi- kam nors nepageidaujamas jisai skelbė, jog žemė yra
tas. kuris vadina save "cen- 1 ’visuomeninkas” rašo taip: kaip musų tautininkai su
I
"Paviršutiniai imant, santraliniu,” turėjo nesenai su tikiai su klerikalais ir tauti klerikalais pyko, kada apie
Kiekvienas žmogus gali nigais tas reikštų apie 400,- arba prieš ką nors prasižen- apskrita. Dvasiškija, bibli000 rublių.
Jeigu panaši gę, bet vien dėl tos prastos ja pasiremdama, manė, kad
sirinkimą. To susirinkimo
ninkais nustojo savo aštrumo I jų bendrovę pasakė andai kvėpuoti oru dykai, tečiaus
bendrovė
įsikurtų
ir Lietu- priežasties, kad susivienijus žemė yra plokščia, o jei kas
protokole skaitom:
— neva nėra kovos, bet dėlto tą patį ”Keleivis!”
nereikia apie tai garsiai kal
pirmučiausia, kad neturime
"Dr. J. šliupas žodžiu pasa
Toliaus "Naujoji Lietuva” bėti, nes kaip išgirs kapitali voje, gal butų-galima ir j*ą butų lengviau dirbti ir dau- tam netikėj'o, tas buvo ”bespaudos ir neturime viešo gy rašo, kaip į šį klausimą žiu
kojo apie savo kelionę į Wa- i
stai tuoj sutvers oro trustą. pritraukti, arba prie jos pri- giau butų galima surinkti dievis." Šiandien gi ir mavenimo. Tuo tarpu pamati
ahingtoną, sutartį su Raudo
sidėti. Pradžiai pinigų su- aukų. Taip bent mano vie- ži
“ vaikai
1,"i žino, kad žemė
~
' yra
ri Lietuvos pirmeiviai:
niai skirtumai darbo turiny
■uoju Kiyžium ir visai atme
apskrita.
sidarytų.
nybės
šalininkai.
Ir
prie
to
Visa žmogaus bėda tame,
"Mes tą klausimą statome
je ir taktikoje visur aiškus.
ta socialistų jam daromus
kad
eidamas prie laimės jis Susirašę Amerikoje koo- da, susivienijus butų prašavisai
kitaip.
Lietuvos
atstaty-,
Visu sutinkama siekti demo
prikaišiojimus.
Jisai, sako,
Seniausioji karalių dynasmo
klausimas
dabar
—
tai
dau'
kratinės
nepriklausomos
Lie

tik pranešęs Raud. Kryžiui
nežino ant katros stoties su peracijon amatninkai turė- linta srovinė politka iš šel
giausia politikos klausimas. stoti.
tuvos, tečiaus, jei atsitikimai
fų važiuoti Lietuvon dirbti pimo darbo.
Tada nebūtų tija yra Japonijos, kurios
dalykų stovį, ir kada ten pa
Visą laiką pabrėždami, kad
sudarytų tokį padėjimą, kad
reikalavo nuo jojo paduoti
savo dirbtuvėse. Žinoma, tautininkų, socialistų ar ka- valdonų giminystė be per*
Lietuvos ateitis —tai jos dar
demokratinės Lietuvos nebū
viską ant rašto, jisai tai ir
Neturėjo Rumunija bė- pradžia butų nelengva. Rei- talikų fondų, bet butų tik traukos tebesitęsia nuo 660
bo žmonių ir dargi visos de
atdaręs. Dr. šliupo praneši-1 ta;, tai dešinysis sparnas tik
m. prieš Kristaus gimimą.
kėtų daug žinovų, informa- Amerikos lietuvių fondas.
mokratijos ateitis, mes tvir- dos, tai įsikišo karėn.
tų lengva širdimi ir nnc to,
■o kopija
Raud.
Kryžiui
”4)
”5)
”6)
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Dd kOOpsraCIJOS Lietuvos
atstatymui.
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MONTELLO, MASS.
žiburėlio Koncertas.

»

CLEVELAND, OHIO. i kad taip ramiai žmonės busime tas tiltas, kuriuomi
galės abidvi dabartinės sro
DRAUGAI!
Drg. Kapsuko prakalbos. ’ klausosi.
dolerių, kitaip grąsina jam
Vakaras.
vės į krūvą susieiti. Man gi
Plakatuose buvo garsinta,
Kada Jums pabodo bej ieš
nužudymu, ir, girdi, dagi išrodos, iš to tilto bus tiek
Gruodžio
10
LSS.
3-čios
kant kapitalistų laikraš
kad 8 ir 9 dd. gruodžio čia
dinamituosią
bažnyčią.
<
P
čiuose žinių apie pasaulio
laikys drg.
Kapsukas
pra- kuopos artistai mėgėjai lošė naudos, kaip iš to Lietuvos
tai socialistų darbas. Taip
,n
kurias
renčia LSS
penkių
veiksmų dramą gluosnio nulinkusio, ant ku
darbininkų judėjimą, užsijT.oaf» Kunas rengia
prabaščius tikrino. Paste
rašvkit socialistų dienraštį
Lošimas rio visos ožkos šokinėja.
3‘cia kuoP& ir L.D.L. D-tės "žmogžudžiai.”
bėjau
lenkui,
kad
socialistai,
Toliau kalbėtojas aiškins
K-----r
**MILWAUKEE LEADER"
kuopa.
Paskum,
prieš pat nusisekė neblogiausiai. Per AL.T.S.
kaip
senai
jie
pasaulyje
ran

programą, iš kuris
Ant pareikalavimo pasiuntas dienas prakalbų rengė- traukose maži vaikai pasa
dasi, niekad ir niekur juod- Gruodžio 9 d. įvyko tos
čiame dėl pasižiūrėjimo.
kė gražių deklamacijų. Po niekas negali matyti reika
rankiškais darbais nepasi draugijėlės koncertas, veda Išgarsinta čionai, kad 12 jai gavo žinią iš Pittsburgo vaidinimo buvo šokiai, žo lingumo naujos organizaci
528-530 Chestnut Street
žymėjo; priešingai, jie pa mas paties komp. M, Pet d. gruodžio Montelloj bus (nuo kalbėtojo), jog paliko džiu sakant, turėjome indo- jos, kadangi kiekvienas
MILWAUKEE, WIS.
smerkia tokius plėšikiškus rausko. Koncertas susidė apvaikščiojama "Tautiškos užkimęs, užtaį vieną vaka- mų ir linksmą vakarą.
skirsnys yra paimtas jei ns
darbus, tai ir .šiame atsitiki jo iš muzikos gabalėlių, dai Apšvietos sąvaitė,” ir tuo ti rą apleidžia. Tečiaus vietoj
iš
vienos, tai iš kitos dabar
žemės žiedas.
kslu kalbėsiąs Brooklyno paties pasiuntė tūlą mokinį,
me reikia kaltinikų jieškot nų ir deklamacijų.
gyvuojančių organizacijų.
KORESPONDENCIJOJ ne tarpe socialistų, bet grei Nors oro tą vakarą butą graborius J. V. Liutkauskas kuris pirmą vakarą ir kal
Išaiškinęs programą kris
NASIIUA, N. H.
čiau tarpe pačių to kunigo netikusio, bet koncertan pu ir viso labo tik mokytojas bėjo. Gi antrą vakarą drg.
I.VV.W. prakalbos.
te visus lietuvius prisirašy
Šalčius. Sulaukus 12 gruo V. Kapsukas laikė prakal
parapijonų.
BRADDOCK, PA.
blikos susirinko gana daug. džio svetainėn
ti.
Girdėjau, 3 padavė savs
Gruodžio
17
d.
čionai
įvy

susirinko bas. Jo prakalbos tema bu
Kaip dalykas paaiškėjo, Turiu pridurti, kad tų
Mūsiškių vyčių darbai.
pasirodė, kad kunigas prieš karštųjų musų tautininkų tiek daug publikos, kad su vo nepaprastai gili ir pavy ko I.W.W. unijos surengtos vardus. Abelnai imant, vie
prakalbos. Kadangi prie tiniai lietuviai nepritaria
Musų kunigija, kalbinda altorių stovėdamas žmo "sandariečių,” kuriem ant visais rengėjais suskaičiau zdinga. Kalbėtojas kalbėjo vietinio
minėtos unijos sky organizavimui naujų drau
viso pasaulio darbininkų ir
ma į kunigijos suorganizuo nėms melavo. Peržiūrint galo liežuvio "kelkime tau net 22 asmenis!
Pranešama, kad grabo jų išnadotojų žvilgsniu. Tai riaus priguli daugiausiai gijų, nes jau turime jų už
tą iuodžiausiems tikslams parapijos knygas parapijos tą,” nebuvo, išskiriant kelis
tektinai, tik duokime joms
atsiekti vyčių organizaciją, komitetas rado, kad trūks "šaltesnius.” Mat sakyti ir rius užsiėmęs nabašninkais gi. pradėdams nuo 1904 re- lietuvių ir lenkų, tai ir pra- narių ir kapitalo, o nuveiks
paprastai pasakoja, kad tik ta dviejų tūkstančių dolerių. darbu prie tos tautos kėli neturi laiko atvykt .pas da voliucijos metų tęsė lig kru- kalbas rengė bendrai lenkai tuos "milžiniškus darbus"
lietuviai. Į prakalbas
vyčiai tegali apginti lietu Vienas komiteto narių ir pa mo prisidėti, tai du skirtin gyvus sandariečius, o rišo vinos dabarties. Delko tais ir
susirinko apie 800 ir be A.L.T. Sandaros. Tver
vystę, tikėjimą ir dorą. rašė kunigui laišką, kad iki gi dalykai. Visuomenė pra labo tik mokytojas mokina metais sukilo milžinikos žmonių
dami tą Sandarą, vyručiai,
Kam gi begėdiškai kergti sekančio knygų peržiūrėji deda matyti, kam ištikrujų kaip praleisti "Lietuvių Die darbininkų minios,, netik asmenų. Kalbėjo iš Bosto- tik skaldote jau ir taip išsiprie tikėjimo liteuvystę ir mo sugrąžintų parapijos tautos kultūra ir labas rupi, ną,’’ irgi neturįs laiko atvy prieš samdytojus, bet kartu no drg. J. B. Smelstorius, blaškusias minias į mažas
dorą, jeięu aišku, kad tam kason 2000 dolerių, jeigu ne o kam visa tai tik patiekia kti. Buvo atvykęs "Atei j ir prieš tos ar kitos šalies visu pirma paprašęs lenkus, partijėles. Jeigu risi išvie
Labai kad butų kantrus ir palauksus kunigijos vergas apie nori, kad parapijoje kiltų gražias pasipuošimui plunk ties” administratorius S. netikusią valdžią.
daug
žinių
davė
apie
buvu- tų iki bus užbaigta prakal- no veiktume, tai ir ant pra
Vitaitis,
bet
matydamas,
lietuvystę bei dorą jokio suirutė ir kad iš to jam bu snas.
Visai nestebėtina, kad sienoms kalbėt neužsi siustų laikų streikus, kurie ba lietuvių kalboj. Kalbėto- kalbų susirinktų daugiau
tikro supratimo negali tu tų nesmagumų. Tasai be kad žmonės pradeda vis
publikos ir nereikėtų po ke
rėti? Ginant tikėjimo ne gėdis, kad išsisukus iš pri daugiau prijaust tiems, ku moka, grįžo namo nekalbė I niekeno nesulaikomi kilo ne-; jas taip moka žmones su lis kartus aukas rinkti, kad
sąmones jau tuomi pačiu metamos jam vagystės to rie neveidmainiaudami vei jęs. Šitaip pavyko sanda- tik miestų, dvarų, bet ir so-*prasti ir dalykus jiems iš- kalbėtojui kelionės lėšas ap
reikia mindžioti dorą, o tar kiu negudrių budu, parapi- kia ir kelia žmonių mintis ir riečiams jų gražiai skam džių darbininkų miniose, gvildenti, kad jo kritika vi- mokėti, kaip tai buvo dabar
naujant Romos armijai, nie jonus mulkina, manydamas, jausmus prie augštesnių bančiais žodžiais išgarsintos Kitu atvėiu kalbėjo daugiau so to. kas tik laiko darbinin- su Sandaros prakalbomis.
prakalbos. Aišku, kad mon- apie darbininkų skerdynes, kų klasę pavergime, niekad
ku budu negalima tarnauti kad tie patikės jeigu pasa idealų.
tehiečiai
tautininkų partija kokios yra dabartiniu laiku, negali niekeno jausmų už- Delto-gi patariu pasimokyti
lietuvystei. > Dviems die kys, kad du tūkstančiu dole
Paskaitos.
neindomauja.
Nairietis. netik Europoj, bet ir visame gauti, bet, kiekvienas klau- kad ir iš tilpusios jūsų orga
vams nieks negal ištikimu rių atidavė plėšikams, kad
protauja ne "Vienybėj Lietuvninkų "
pasaulyje to
ta roti
pati Vmnnnn
kruvina sytojas įsiklausęs nmtflllia
būti. Atmename kun. Tu išgelbėjus bažnyčią nuo iš- Tautiško Namo draugovė,
AKRON, OHIO. *
kapitalo ranka žudo milio- ir iš tokių prakalbų išsine- No. 49 korespondencijos ii
mo pasakymą, kad jam, kai dinamitavimo. Ir tais me kad veikus apšvietos darbą,
nus darbininkų! Pavyz nesa sau daug naudos. Kiek Baltimore’s, kur pasakyta:
Svečių prakalbos.
po kunigui, visu pirma turi namais plėšikais, begėdis- šiuo žiemos sezonu parengia
po prakalbų teko ką nors iš "Ištiesų, vyručiai, laikas
rūpėti Roma, o ne Lietuva. melagis, apskelbia socialis visą eilę paskaitų. Pirma Gruodžio 17 d. čionai įvy džiui Amerikos siaubūnai ar darbinikų
paklaust apie jums padėti į šalį tą savo
paskaita įvyko 10 d. gruo- ko ”Laisvės
____ ” draugijos su- ■ maža suėdė gyvasčių? Mai
Aiškios nuovokos apie da tus.
siaurą ir aklą partyriškumą
Šitokia tai pačių kunigų džio:. Skaitė A. Rimka pre- rengtos prakalbos. Kalbėjo sto produktus veža į sveti prakalbas, kiekvienas atsa
lyką veltui reikalauti iš
kė: Vdaugiau tokių prakal- ir eiti su plačiaja visuomene,
Jie,, dora ir ar geresnės doros lekciją temoje Psychologi- gerbiami musų svečiai iš mas šalis ir ten parduoda
tamsių bernų—vyčių. <"
kurioje galima rasti prijauaak!®Jimo jpamatai. Lietuvos Bulotai ir Žemai niciausia kaina; gi likusius by” Unija ‘ įgaliojo mane,
tarsi tie kapitalistų samdo- jie gali išmokinti tuos, ku
kad rengiant kitas prakal’ ■ timą, nes yra gerai žinoma,
rni streikieriams mušti pa- riuos organizuoja savo biz- Pirm skaitymo referato vie tė. Prakalbos gerai pavy j laiko magazinuose pakol su bas,
pasirūpinti gauti tą pa- kad kur sutikimas, ten ir
tos choras, vedamas M. Pet ko. Prie draugijos prisira pūva, paskui supuvusius
daužos, liekasi tik aklais ku- niui apginti? _
tį kalbėtoją.
1pasekmės, ten• •• ir žingsnis
Viską patyręs. rausko, sudainavo Lietuvos šė 14 naujų narių.
»
nigų įrankiais kovai prieš
Aukų vietos darbininkams par Po lietuvių prakalbai sekė pirmyn ir prakilnumas,
duoda
brangia
kaina.
Už

himną.
Vietos
teatralio
ra

sipratančius žmones,
L. š. Fondan surinkta $17 ir
J. J. Gerdauskas.
C.
—2_
WATERBURY, CONN. telio ”Viesulos” aktoriai su 84c. Aukavo: A Bartimu- tat gerb. kalbėtojas visus lenkų kalboj. Draugai len-|
susiprantančius žmones.
--rlošė dialogą ”Gyvenimas ir kas, S. Prespaliauska, J. Bu- darbminkus ragino organi kai nežiūrint laiko ilgumo _
Pav. ir čia pas mus vietos Darbininkų gyvenimas.
laukė
iki
galo
ir
išsinešė
n
•
i
•
■
—■
zuotis į vieną didelę organi
Daugiausia žmonių dirba viltis.” Pati paskaita, kaip levičia, V. Jakštas, V. Vai zaciją, į tą, kuri tveria dar tuos pačius gerus įspūdžius DcT^uflUll SCEUS ITiCtUS*
vyčių dora. Kadangi dau
iš jos užvardijimo matosi,
giau protaujantis jaunimas čionai žalvario išdirbvstėje. mokslinio turinio. Be abe čiulis, P. Siederis, A. Kupre- bininkų miniose milžinišką ir pamokinimus kaip ir lie-į
-----------persitikrinęs, kad ne tiems Darbo diena 10 valandų. Už jo, apsišvietusiems žmo vičia, J. Laurinaitis, R. Gri snėką kovai prieš tą netiku tuviai.
•
| Baigdami
_ *____
senus metus ir
tikslams, kokius jiems orga darbis—nuo $12 iki $20 są- nėms ji buvo gana indomi. galiūnas, J. Kunigonis ir A. sį, biaurų išnaudojimą.
Kalbėtojas išparodė gy- laukiant naujų pas; mus
nizatoriai įpasakoja, Juos vaitei. Bet kurie gauna po Tečiaus musų publikos dau P. Davidėnas — po $1.00; J.
vais faktais, kad ekonominė ‘
- -Taip-pat daug kas davė darbininkų kova gali būti gimsta naujos idėjos ir pa
Milašauskas, M. Milašausįtraukta į vyčiu organizaci $20, tai turi dirbti durnuose guma neužsiinteresavo.
kas, J. Grigašaitis, A. Prū klausimų — kalbėtojas juos pasekminga tik susiorgani sitikėjimas, jog sulauksime
ją, pradeda krikti, nematy kaip pragare ir darbas taip
ko-nors geresnio musų gy
dami nieko prakilnaus ir sunkus, kad šviežias žmogus Sekančias paskaitas skai sas, J. Zablackas, K. Jurge- išrišo. Labai keistai atro zavus darbininkams ne su venime. Dedam jiegas, kad
vertingo tarnavime kunigų pristojęs jokiu budu neišlai- tyti yra užkviesti Dr. F. liunas. R. Jontfiunas ir M. dė, kuomet ėmė kilti klausi lyg amatų į atskiras grupe padaryti savo gyvenimą lin
Matulaitis, S. Vitaitis, F. J. Bulevičia po 50c. Smulkių mai įžeidžianti A. Bulotą, ir
tamsiai politikai, vietos vy- ko.
P
bet į vieną organizaciją. ksmesnį, kad rasti jame
, St. Michelsonas, aukų $2.84. Už svečių pa ; dar, regis, nuo tų pačių žmo | les,
čiu vadas, valgomų daiktų Kadangi čia daug metalo
kuriai
turi priklausyt risi daugiau užsiganėdinimo ne
Kel.
”
redaktorius,
taingi
nių,
kurie
jam
(Bulotai);
veikslus
pridėjus
pasidaro
išdirbystės
fabrikų,
tai
šiuo
krautuves savininkas laisdarbininkai nuo grindų šla gu ikišiol. Bet ko gali lauk
nais” apsiveda su vyte pane- karės metu musų miestas kun. Kemėšis, vietos klebo- $18.84. kuriuos, ir perduota rengė prakalbas ir kvietė jį viko iki viršiausio inžinie ti nukentėjusieji nuo karės
čia kalbėti. Kalbėtojas to riaus. Kaip tik tokia orga
le K. ir praleidžia saldžius labai pakilo. Darbų iki šiol J\as ^un* Urbanavičius ir ki- L. Š. Fondan.
ti.
"Žiburėlio” draugijai čia kių klausimu visai nerišo, nizacija ir yra I.W.W. unija. musų tėvai ir broliai? Vie
mėnesius kaipo jaunave buvo daug, darbininkų pri
Nežiūrint to, kad Tautiš- surinkta aukų $9.00. Auka- tiek tik pasakė: ”Čia jis bu Po Na Irma darbininkų nintelės pagelbos jie tikisi
džiai. Bet antra vytė pana- važiavo tiek, kad ir ”burnuo musų, amerikiečių, kad
lė I. keršindama už savo rū do” negalima gauti. Darbo ko Namo valdyba šiuo žvilg- vo: S. Reikauskas $1.10; M. vo ir jus jį daugiau žinote, streiko darbinikai kaip ir gauti kuodaugiausia aukų
tų veinikėlio atidavimą su taipgi visiems neužtenka. sniu veikia bepartyriškai, Ruleričia ir V. Vaičiulis po o aš nesakvsiu nieko.”
buvo šiek-tiek apmirę ir
Dėlei teisybės nereikia fa- pradėjo užmiršt unijos rei- pagaminimui maisto, dra
areštuoja ”šelmį berneli,” Prie fabriku vartų susiren aošvietos darbą pakviečia $1.00; V. Jakštas, J. Bulevibužio ir prirengti šiokią-to▼aru priverčia išsiimt ”lais- ka šimtai bedarbių. Nors dirbti net ir kunigus, tečiau čia, R. Grigaliūnas ir K. Ku- ktų, kad ne per vienas čia kalus. Šios prakalbos nu- kia pastoge kad išsioribėti
10eu
nį” ir nutempia pas kunigė "geri" laikai, bet darbinin atsirado tūlas atžagareivis, nigonis po 50c. Smulkių au- buvusias prakalbas taip ra- budino iu dvasia ir tikimp- Kią Pa-yogę’ .Kaa 1Sslt'_
Todėl
lį, kuris duoda savo palai kams vargo reikia kentėti kuris Piliečių Kliubo susi- kų $3.90, viso labo $9.00.
miat neuzuiaihe pubiiK*, kad dabar vėl energingiau mes amerikiečiai
baicdaamerikiečiai, baigdarinkime šoko piestu, kaip,
S. Reikauskas. kaip si kartą. Net smagu, darbuosimės,kad unija sto- mį senus
metus ir'laukdami
minimą kits kito nekenčian i tiek ir tiek.
tiems. Koks gali būti jų i Musų jaunieji tečiaus nie
tų ant kuotvirčiausių pama- naujų, pasistatykim sau ūž
sugyvenimas? Ir koks liki ko nepaiso. Kaip tik paima
tų. Nes kaip kalbėtojas iš- duotį surinkti kuodaugiaumas tos, kuri pasiliko tik užmokestį—tuojaus į saliuparodė darbininkiška kova sįa auku. Kur tik proga
kaipo ”pirmoji pati” vyčio na. Yra tokių, kad ką už
nėra užbaigta; sunki kova "randame, susirinkimuose,
J. M—ko? Pirmoji parei dirba, tą ir prageria. Kiti
da laukia mus ir tai gal arti vakaruose, parakalbose, iš
kalavo $600.00 atlyginimo. mėgsta ir pakaziruoti iš pi
moj ateityj, nes prie to pri naudokime kiekvieną progą.
nigų. Laikraščių ir knygų
Byla neužsibaigė.
veda kapitalo gaspadoriavi- Atsišaukiu į gerbiamąją
mas.
Toliaus. Labai dievuotų skaityt jiems nereikia. Kas
visuomenę, ypatingai į tuos
iš
to
skaitymo?
Ot,
kada
W. A. Alukonis.
tėvų ir pats nuo mažens bu
kurie daugiausia pasidarba
vęs bažnytiniu klapčiuku išsigeri, tai ir linksma, ir
vo dėl L. š. Fondo, kad ne
J. L.
NEW BRITAIN, CONN. stotų ir ant toliau. Neatsivaikėzas dirbdamas olselvje daug tada žinai.
pavogė 250 dolerių. Jis
BROOKLYN, N. Y.
|
"Tautiškoji sąvaitė."
dėkite vien ant L. š. F. Ko
draugiją ant 30 dol., už ką
miteto.
Be visuomenės pa
Pas mus "tautiškos sąvaiiš darbo likosi pavarytas ir Lietuvis užtroško cukraus |
tės” prakalbos atsibuvo ne galbos, ypatingai be tų. ku
kubile.
iš draugijos išmestas.
dėlioję, 17 gruodžio. Kalbė rie daugiausia simpatizuoja
Nors tokiais ir panašiais The Molonhuer Sugar Rejo p. S. Vitaitis. Susirinko L. Š. Fondui ir daugiausia
darbais atsižymi daugiau fining Co. dirbtuvėj- buvo
vyrų 31, moterų visai neatė darbavosi iki šiol, mes vieni
siai kunigų išauklėti žmo toks atsitikimas. Lietuvis j
jo. rKalbėtojas aiškino rei- labai mažai galėsime nuveiVaicekauskas
■_ nės, tečiaus kunigai jei tik Stanislovas
kalingumą tautiečiams su- kti. Taingi nepalikit
aukųJ
įpuolė
į
cukraus
kubilą
ir
li

kas ką blogo padarė, tuoj
siorganizuoti.
Girdi, taip rinkimo darbo vien tik geršaukia: "žiūrėkit, ką iš kos cukrum užpiltas ir už
vadinami klerikalai turi sa biamiem svečiam iš Lietu
troško.
Čia
kompanija
kal

tvirkėliai socialistai daro!”
vo organizacijas, socialistai vos, kurie taip daug energi
Gruodžio 10 d. dirbtuvėje ta, kad neapsaugoja pavo
taipogi susiorganizavę, o jos aukauja. Reikalinga vi
prie manęs pribėga susiner jingų vietų.
mes, anot kun. Kemėšio, lyg suomenės pagalba. Tik ben
vavęs tūlas lenkas darbinin Velionis skaityt nemokė
toji tešla, iš kurios nieko nė dromis spėkomis mes galė
kas ir užsipuola: ”A, ma jo, bet buvo laisvų pažiūrų
ra galima nulipdyti, esame sime kuodaugiausia surink
tai, tu sakei man, kad socia žmogus ir jokiems burtams
neorganizuoti, ką parodęs ti aukų.
listais gali būti tik geri, tei netikėjo, todėl jo giminės
j ir Brooklyno seimas.
I Gruodžio mėnesyje aukos
singi žmonės, liepei man karšti katalikai kūno nepri
Man rodos, kad minėtame sumažėjo. Matyt, daugu
balsuoti už Socialistų Parti ėmė į savo namus. Girdi,
Į seime tautiečiai buvo gana ma užsiinteresavo Kalėdų
jos kandidatus, o žiūrėk kas "falšyvas” žmogus,, vaidintvirtai susiorganizavę, nes šventėmis, pamiršdami ne
tie socialistai, matot, ma sis. Bet kada jo kūnas gu
kain tik vvriausis jų koman- laiminguosius nuo karės nutot!” Užklausus man, kas lėjo dirbtuvėj, tai jie subė
dierius (šliupas) pasakė kentėiusius. Senus metus
atsitiko, lenkas pradeda go jo drapanoms dalintis ir
marš, tai kiti ir verkdami baigdami ir laukdami nau
atsitiko, lenkas pradeda ką sugriebę pradėjo vilkti
negalėio išlaikyti: jau tąsvk ju. pasilikim veiklus, enerman pasakot, kad jų prabaš namo. Ir vaidinimosi nebi
tauta ne tauta, o kas tautie- giški darbininkai dėl nelailain drg. Kapsukui išrodo srovių tis — marš iš svetainės.
čius po mišių, atsisukęs nuo jojo.
Taip srovių vienybės šalininkams
mingujų.
altoriaus, parodė drebėda Velionis buvo nevedęs.
vienvbė.
kurią
"opurtunistas"
nori
rodo
drg.
Kapsukas
su
savo
vienminI
Kaip
mes
susiorganizuo1
T. L. Dundulis,
ve •
mas laišką ir beveik verkdaJurgis Sudentas.
įsiulyt
‘
'tikriems
marksistams.
”
ciais.
sime, sako p. Vitaitis, tai
L.Š.F. Fin. Rašt
mas sako gavęs jį, ka
me iš jo reikalaujama 2000

girdi, mes galime leisti Tau*
tiškame Name socialistams
Ačiū cerb komnozitoPakaitas, prakalbas
•
m n
7onįP°“l(> ir varyti agitaciją. Bet
bavimui vaikų draugijėlė Yargsas ausis nuleido, kada
"Žiburėlis” įgyja kas-kart Pa^re» a^ jo rea cijai mejolirr- 7,nno
kas nepntana. Bloga, kadaugiau pas montelliecius , žmocus nežino ka šneka
simpatijos ir gražiai išsivys- aa„zmogus
Ką’ snena.
. vnežino,
.
to.
Sandaneciams nesiseka,
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Kaip įvykinta Kristaus idėja, D,ln

dantų. Visi jo dantis buvo» Sutikus drau
sveiki ir stiprus, tik du kru- žįstamus, vien <
miniai nulaužti. Tokius mo, jeigu reikalo
dantis nulaužti butų galima Įima pasakyti „halo,/*1 ”how
tiktai graužiant ką nors kie du you do,” arba lietuviškai šv. Inkvizicijos įstatai ir Pirmieji teismai ir jų vei
santikiai su svietinėmis
kimas.
to. Ir be abejonės jie nu „gerą dieną,” „gerą vaka
Vienam „Keleivio” nume
Sutikus pažįstamas
lūžo graužiant jam riešutus. rą.”
valdžiomis.
Pirmutinis jau pilnai for- rių tilpo apskelbimų skyriuneužtenka vien
Tas jau iš dalies apšviečia ir moteris,
Kaipo popiežių įgalioti malis šv. inkvizicijos tribu- je paprastas apmokamas apkuomi pirmutinis žmogus prakalbėti, bet visuomet niai, inkvizitoriai turėjo tei nolas likosi inkurtas popie- skelbimas, kur išparodoma,
maitinosi. Bet jo dantįs reikia mandagiai kepurę sę versti svietinę vyriausy- |žiaus Innocento III, p;įaski- kiek saliunai sumoka Bostotaipgi ir mėsai valgyt tinka, pakelti, ir neužtenka vien bę pildyti įsakus,
_____ r______
tyste-riant
no miestui
pinigų du
už C;
„laismiestui pinigų
priešinga1204 metais
o išmėtyti aplinkui paukščių rankos mostelėjimo lyg ka- me^atsitikime popiežija ne- rų brolijos vienuoliu: Petrą nius,
darbininkų dirba
s,” kiek aarbini
ir gyvulių kaulai parodo, reivis pnes savo oficierą.
k,usn
^
valstybinę
___ vy- iš Chateauneuf ir Rudolfą bravaruose ir kad dabar ant
kad ištiesų jis ir žvėriena
riausybę"exkomunikavo, ar-j iš Fontfroide, ir apatą Ar- syk tuos saliunus uždarius
maitinosi. Kaip matai, tė daugiau moterų, sutikus pa ba
_________
_________
išskirdavo iš
bažnyčios noldą iš Citeau savo įgalio- miestas netektų tos sumos
ve, mokslas ir fotografijų žįstamą vyrą arba daugiau narių skaitliaus, atimant vi tiniais, visai nepriklausmin- pinigų, darbininkai darbo, o
neturėdamas gali prirodyt, vyrų, taipgi visados reikia sas pilietiškas teises. Toji gaiš nuo vietinės ir nuo vie- girtuoklystė vistiek nebūtų
Bet _jeigu
kaip
išrodė
senovės kepurę pakelti.
_
pabauda dalinosi į skyrius: tos vyskupų valdžios. Jų panaikinta, nes jei nebūtų
žmogus; ir netik kaip jis iš- tu ir nepažintum praeinaninterdiktas, reiškė laikiną priedermė buvo išnaikinti viešų saliunų, tai butų slaprodė, bet išdalies ir kuomi čio vyro, o moteris, su kuria išskyrimą iš bažnyčios na pietinėje Francuzijoje Albi- tos karčemos, kurių nei valjisai maitnosi. Ir taip, tė- tu eini pažįsta, ir jinai pra- rių skaitliaus ir atėmimą pi-_gensų . sektą. Savo
bullėje, džia, nei sveikatos priežiūra
.
ve, susidėjo ta teorija, kad kalba, tu pakelk kepurę; ne lietiškų ir visuomeninių tei- paskiriancioj minėtus dva- negalėtų kontroliuoti,
žmogus yra išsivystęs iš že- dėl jo, bet vien dėl moteries, siu; suspenza__ laikinas pra- sininkus į inkvizitorius, po- į Suprantama, to apskelbimesnių gyvūnų. Taigi tas su kuria tu eini,
šalinimas nuo
užimamos piežius Innocentas III minė- mo tikslas buvo tame, kad
nėra jokia pasaka ir niekas | Panašiai sutikus savo vietos, o exkomunika__ visiš- tam apatui Arnoldui įsako, žmonės balsuotųj už saliuto neprasimanė iš savo gal- draugą arba pažįstamą su
panaudoti visas galimas nūs, tečiaus daryti iš to iŠkas pasmerkimas.
vos, bet tą parodė užsilikę iš moteria, prakalbant į ją pa
T-l
•!••••
V
*
' priemones
MX ŽCIIIUUVO
UUVCI UI XXI UI
XXC^
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privertimui
he- vedimą,
kad jau
ir „KeleiPer inkviziciją bažnyčia
prie katalikybės; tie vio” redakcija agituoja už
tų laikų dokumentai, kurių kelk kepurę,
mono nnnucrorn i/rlzirvo oi-,
* ___ / -*
| Kepurės pakėlimas mote- tečiaus
nenustatė
jokios
ai». .
.
.,
.
. .
,
k.uxxc aioioaniiu
ivmu vuuu, mulus
užginčyt niekas negali.
kurie atsisakytų grįžti naka- oauiuiuo,
saliunus, jokiu
budu, mums
I riai yra pagarbos ženklas, o skiomis ribomis apsklemb- talikybėn, turi būt exkomu- rodos, negalima. O vis del
— Tai visgi aš nesupran
tos pozicijos; kaip pnypa njkuoti jr atiduoti valstybės to atsirado draugų, kurie
tu, vaike, kas iš to išeina. vyrui, kuris tatai daro—su
taip
ir šventai inkvizicijai vajdžįos rankosna dėl nu- jau išnešė redakcijai paAš noriu, kad tu man aiškiai sipratimas.
Niekados ant gatvės ne beviespataujant Romos po- baudjmo jųjų mirtin. Tie smerkiantį nuosprendį. Neišvirozitum, ar žmogus pa
reikia
šnypšti nosies su pir
minėti trys vienuoliai pra- butų da taip nuostabu, jeigu
eina iš monkės, ar ne?
štais ir paskui ranką pasu nais, kurių valią turi pildyt dėjo darbuoties Francijoje, prieš tokį skelbimą protes— Ne, tėve, mokslas to ne kus drožti į žemę nosei ne valstybės ir jų valdonai.
atversdami atskalūnus, ir tuotų fanatiški blaivininkai,
tvirtina. Nes jeigu priimti reikalingus daiktus. Visa Vaktvbiniai teismai ir jų
darbavosi taip atsidavę rei- Bet dabar protestuoja ir
teoriją, kad žmogus paeina dos reikia su skepečiuke ir išbildantieji organai prie
kalui
ir su tokiu uolumu, pažangus draugai, kuriems
iš beždžionės, tai tuo da ne netriubyt taip kaip fabrikos šais šventos inkvizicijos tri
kad net sukėlė priešais save turėtų būt žinoma, kad nei
išaiškinama žmogaus paėji dūda. Atsisėdus prie stalo bunolą buvo nieku kitu, kaip
sufanatizuotos ir tikinčios jie, nei mes nesame „tėvo”
— Šiandien, tėve, aš tau buvo suakmenėjiusių tokių mas, nes tuomet kįla klausi irgi nedailu garsiai šnypšti tik nuolankiais įsakymo liaudies neapykantą. Petras kanucino pasekėjais ir nepapasakosiu, kaip mokslo augmenų ir gyvūnų, kurie mas: _ iš kur atsirado bez-1 noSį/kad j7 į°skepečiukęrtą išpildymo įrankiais. Dėlto
prigulim prie „blaivininkų
tai ir anų laikų valdonai Chateauneufietis likosi 1209 susaidės,” todėl ir patalpini
vyrai susekė, kad žmogus gyveno da prieš ledų gady- džionė? Taigi mokslas ir rejka aprūpinti anksčiau,
Tas faktas,
Lipant į karą arba treiną, praminta „popiežiniais bu m. užmuštas.
■ėra sutvertas taip, kaip bi- nę. Matai, tėve, kaip aiškiai nesako, kad žmogus paeina
tokio apskelbimo negar
o
tas
Davadinimas
teci
a
us
nepaveike
j popie- mas
.........
-.
”
<
blija sako, bet išsivystęs iš pradeda kalbėti akmenįs ir iš beždžionės. Nėra abejo- leisk moteriai ilipti pirma, ,deliais.
. ... 5., pavaainiinas
atkaluma vien tik Da- h būt toks jau baisus prasimaq
F
išeinant išdaro, jeigu kaip tik ir tinka. Valstybių z.iaIį? aiKaiumą, vien uk pa
ftemesnių gyvūnų.
.žemė! Žinant, kaip senai nės, kad jisai yra perėjęs
v,,™ priederme bu-.
skatino
jj
pne
suorgamzažengimas.
beždžionės
laipsnį,
bet
jo
e
si
su
moteria,
vvras
turi
teismui.kurio
Jt
i
Pcrroiinc
r
0
;v-io
teismui,kūno pnederme bu- .— s
o
A1J
— Iš kokių gyvūnų?
: buvo ledų gadynė, nesunku pradžia siekia daug toliau išeiti pirma ir įagelbėti mo- vo
išpildvmas šventos inkvi- £mo šventos kares prieš Al-1 J^alms reikia zrnot kad
— Buk kantrus, tėve, ir nustatyti ir kaip senai gy- atgal, negu beždžionė. Apie teriajP išlipt Važiuojant zicijbs tribunolo nuospren- t bigenjus; apšaukė jis karę redakcija> a.i arekdbnnao
klausyk, o aš tau viską pa- ven° šito žando savininkas, tai ašjtau papasakosiu kių karu neužimk sėdynės, jei- džius, neleistina buvo net knksciomskai, ramiai ir be- netun nieko bendra. Jjtanmokslininkai ap
aiškinsiu iš eilės.
TIr~ taip -ve-----_
ožius, neįeisima ouvo net
H džiai t
suren. iaai jr žinot nežino, kokie
S"formate skerdyne
apskelbimai laikraštyje telskaitė, kad tas Žmogus gy syk. šiai dienai jau užteks gu yra moterų, ypač su ma
— TF»
Olrait, • Maike!
to,
ką
pasakiau.
| Valdžia turėjo aklai ir be jo&kC ujuę.
f
n^iinteant iivlllvo
žemės llvXXiaX»X«U)
nemažiaur
1*1_1* •
' veno
V vii V <XIlv
žais kūdikiais5 stovinčių.
stovinčių.
- Visą pirma biblijos pa- k ;
metų atgaL Tie
resuoja ir niekad jų neskai■akai apie žmogaus sutveri& mokslininkli tvarstė ----- ------- ,------------------------ Mes vyrai, guododami
bažnyčios įsakymą.*) Be to sų nu veikimui skaičius šie'
moteris, visada lygiai guo-' valstybės priedermė
°
'
mą nustota tikėti tada, ka- tą
Į“ žandą
l. y
limu
at
_
buvo kė suvirs 100,000 kariauto-,
apskeibimūs priima
iš visų galimų at___ 0
dojame ir save.
da pasirodė, jog žmogus ęr^Jie apskaitė jo rau.
" Vyras eidamas su moteria stengties ispildant tuos ink- ją, vedamą vyskupą. Įsto- ir laikrašti]1 deda administ?
wna ant žemes ne sesi tuks- mens * ėk ^53 butinai Laikraštija, tai musų gygatve, visuomet turi eiti nuo
racija, kuri veda bizniškają
tanciai metų, kaip tai bibh-;turė?0 *įu’ rįikalinga t0_
į-tfe,J^ytt sa^ ti-Iją^nuridėjėliams popiežius
ia tvirtina, bet mazių-ma- kjam žandui valdyti; stipru- musų neturėjo progos lan
laike arba didelėj pub- krą atsidavimą. Valstybią suteikdavo pilną nusidėji- prj” “Keleirio^ ir taip yra
liausią jau 250 tuksiančią .^jT^^Vnuįar&u- kyti jokios mokyklos, te- karo
....
.k.
vyriausybės dėlto stengėsi mų atleidimą. Kaip isto- prje
ytu Jailir^čių/
J*
B»tų.
intikt popiežiams ir
.f Tečiaus
* reikia
*
lio, kurie turėjo tokį žandą čiaus skaitant pirmeiviškus n.k0J’ rei
bXdn.l.
žinoti,*jog
laikraščius,
per
kelis
metus
nuo
.
gavimo
pavojm— Aš tam netikiu.
palaikyti; išžiūrą jo veido,
kurie valdonai tą savo tar- padaužų-galvažudų, einangose vietose.
nystę pildė su tikriausiu pa- čią karėn vieni dėl grobi- įke®b^“‘S^ ddto.'ktd “ji
— Tu, tėve, tylėk.
kuris turėjo būt tokiems dauguma gerai įssilavmair
Jeigu eini su moteria iš ciGvontimn
i
fftViii imn Uiti nol
..
.
>
•
i >
— Nausa, aš noriu balso. raumenams atsakantis. Vi palieka aukštų minčių intekrautuvės su pirkiniais, vi sišventimu. Tarp tokių la mo, kiti dėl užsitamavimo
jiems
pritartų,
bet
vien
dėl
sa
tai
apsvarstę
ir
kuosmulligentais.
Kaip tu gali žinot, kad žmo
pagelbėk jai nešti, jei- biausiai atsižymėjo Vokieti malonės pas galingąjį vieš. __to, kad jie apmokami, kad
gus taip senai ant svieto gy kiausia apskaitliavę, mokslo' Amerikoniška visuomenė sada
gu ne viską, tai nors dides- jos ciesorius Fridrikas II,
veno? Juk pats anąsyk sa vyrai priėjo net prie to, kaip jau jg prigimties pažįsta „ę dalį. Einant kur su ne- kuris
metais zių. Apie uaruus los pa- prenumeratų laikraštis joKuris prisiekė
prisieKe 1213 nieuus
kei, kad knygos da nelabai tas praistonskas žmogus iš- mandagumą,
________________________
_ §iniu (suitcase) vyrui vra popiežiui Innocentui Ilį o daužą bandos liudiją Be- kiu hll(1n
ji lankė mokybudu užsilaikyti negali
p
. ~. . .
.,
i
senai išrastos. Taigi raštų rodė.
ziers miesto baisus likimas.
klas.^ ir šiaip jau ameriko- gražiau panešti, negu moteŠita
paprasta priežastis ir
B taip tolimos senovės nega — Man rodos, kad tu, nai turėjo geresnes gyveniračiui III-čiam, 1219 metais, Minėtasai apatas Arnoldas
E
l
verčia
Šaudyt visokius ap‘ ‘
‘ okio
‘
li būt O jeigu raštų nėra, Maike, mane fulini. Juk tas mo sąlygas, kurios leido
naikins
Ir rašo: »rNepaisejom_
Nereikia tingėti prigelbėt kad
K-aa, ."
“f1?? heretikus.
nereuKUS; ir
!ske]bim»& 'Del šitos
x cicin.
gcv p g
t išleido savo padava- luomo, lyties nei amžiaus (!)
pa
tai kaipgi galima žinoti, ar žmogus savo pikčerių nepa- jiems likti daugiau inteližasties
visuose
laikraščiuose
sidėt
arba
mote-zasties
užsidėt
nusiimt
mote

tuomet gyveno kas ant svie liko, tai kaipgi tiemokslin- gentiškas, jei ne mintimis,
” dijimąi „Cathoros
Cathoros Patarė-i
Patarė- 20 tūkstančių galvų krito
knto skeibiami ir
iunai ir
ir sai
saliunai
ir kitQ
kito-.
riškei apredalas, kaip tai: nos,. ” 1tuomi pripažindamas nuo smūgių musų kardų. skelbiami
to, ar ne?
ki dalvkfllta; da
čiai galėjo sužinot, kaip jis tai nors apsiėjimais.
viršutinius rubus, skrybėlė
.
f
i
orho
sioin
bažnyčios
reikalavimus
vaiIšdraskėme
ir
sudeginome
k
J
redakcijos
to.
— Tas tiesa, tėve, raštų išrodė?
Mes gi, lietuviai, neturė- ir t. t teatruose arba šiaip st biniais įstatymais.
Tas visą miestą. Stebėtinai įnir-’™^ SJ?*
tuomet nebuvo ir tų laikų — Tėve, tu tik klausyk, o darni kitokios progos, nors viešuose susirinkimuose, tas /padalijimas skamba: ti^ mus
dieviškas teis- PaZdžM^vo^
žmogus nepaliko mums kito viskas tau bus aišku. To iš laikraščių mokinkimės, nėra jokis sunkumas, vien iReTkalaujam, idant visi vai- mas.” Ir kuogi skiriasinuo'^^K^e
Pavyzdžiui, „Kovoje” skelkių ženklų apie savo buvi- suakmenėjusio žando sūdė- kaip apsieiti viešose vietose, j tik mandagumas.
! donai, konsuliai, redaktoriai tokiu darbų šiandieninių 1
kuriu nlankai huk tai ii
lietuvių
......................
* gyvena Da vienas nedailus daly- sudėtų viešąją prisieką, kad Rosijos juodašimčių orgijos
Reikėt
jimas aiškiai liudijo,
kad to I Dauguma ”
— O matai, ar ne mano žmogaus kakta buvo labai miestuose, bet
ant ūkiu
ūkių Kas
kas teko
oec ne unt
teKO man matyti ant
co IoiVa
cVp'rdvniii?
vieni sau, kaip senoj tėvy- gatvės,— tai vyrus bučiuok.
"“J™"’’ tuomet užprotestuoti prie*
teisybė?
žema, panaši į gorilos kaktą.
■ Net’.k nesiskiria, bet knks-, “Kovos” personalu kam jis
— Bet kur nėra rašytų — Jau tu, Maike, pradedi nėj. Todėl gyvendami taip jantis. Mat pas lietuvius
_________
_
__________
_
_______
____
____
_
£i°
s
j^jys
nurodytus
heretiQonfy tie kruvini darbai agituoja už apsiželdinimą
dokumentų, kur tyli visi sukt prie monkės.
vadinamam civilizuotam pa- (ne pas visus) jau toks padaug žvėriškesni sulygina- ■ plaukais. Pagaliaus reikėtų
žmonių
padavimai,
te — Tą parodo, tėve, suak saulyj, turime ir mes taiky-1 pratimas, kuomet išleidžia
Hc
viofn®
nnnrnpin
ir
VnU
mrc
t«i
vidini
kos
neturi
Dui
SKaitomas
__ __________
, IuŽDrotestuoti Drieš visus
nai kalba pati žemė, kalba menėję pirmutinio žmogaus tis prie vietos papročių ir kokį nors svečią, tai vietoj va]donu konsuiiu ;r t t. ir __
mai. Tiesa,
nuo anos gadyonKvilrahiii
4XeikiiA4ii^
iV4
Troliu
chihni
VaidOnU,
KOnSUllU
Ir
U
U,
ir
.
... .
, .
apskelbimus visuose laikrašakmenįs.
įssiouciuou
išsibučiuoti iki
iki valių
va.nu stuuoj.
stuboj, jų
nuosprendžiai netun ver- nes mus šiandien skina keli čiuoge Juk
ap_
kaulai. Jeigu taip butų ra aplinkybių.
— Ar tu, vaike, mislini, šyta žmogaus knygoj, galė Aš esmių gyvenęs did- sustoja ant gatvės ir prieš tės. Jeigu valstybinis vai- amžiai, tečiaus ir tas laikas skeibimas turi tiktai vieną
kad aš durnas ar ką. Kurgi tum sakyt, kad rašytojas
donas, nežiūrint priminimo „eišteisina darbų,
__ _ _ _ . UZ ku* tiUclfl . DjLoir>Alnvti
ta girdėjai, kad žemė ar ak meluoja. Bet čia to pasakyt i daug lietuvių gyvena, labai bučiuojasi, bet ir vyrai. Tai
XI*
1 riuos katalikų bažnyčios vy- tytojų.
muo kalbėtų?
negali.
Atrastas senovės gerai įsitėmijau į jų apsiė- yra labai nedailus paprotys. nesirūpintų savo šalyje iš- riausioji valdžia skirdavo | Bet kas tuomet atsitiktų
—Taip, tėve, kalba, ir prie žmogaus kaulas kalba labai jimus. Todėl nutariau paSueinant į pažintį su nau- naikintiiheretikus,tai“ vals-1
to da labai aiškiai kalba. aiškiai apie to žmogaus iš- rašyti. apie, mandagumą, jajs draugais, jeigu tavo tybę atiduodam vieniems jų išpildytojams šventųjų su musų laikraščiais? Jie
Žemė yra didžiausia knyga, vaizdą. Nuo jo smakro iki ,nors tiek, kiek man yra ži- draugas ar draugė yra at- metams katalikiškiems val bei palaimintųjų vardus. Į turėtų arba bankrutyti, ar
tas pasibaisėtinas XIII-to
tėve, ir joje užrašyta viskas, vietai, kur jis susijungia su noma.
važiavę iš kitur, nelaikyk jį donams, kurie be atsiprieši- šimtmečio skerdynes pa ba dvigubai pakelti kainą.
Ar tuomet butų geriau?
kas tik kada nors ant jos galva, jis turi ilgio 614 co Gatvėmis einant, niekad ar jas pastatęs kur į kampą, nimo turi šalį užimti ir tikė
daužų
gaujas
vedė
bažny

I
Skaitytojai turėtų supras
buvo ar gyveno. Tik reikia lių. Tas reiškia, kad to nereikia eiti dideliais bu- bet supažindink su savo vie- jimo tyrybę užlaikyti.” Pa
čios
viršininkai,
turbut
neti,
kad tik ačiū tiems skel
mokėti tą knygą skaityti. žmogaus veidas buvo labai riais, kaip tai po: 4—5 arba tiniais draugais; duodant sekant galingiausi tais lai
žemesniame
kultūros
laips

bimams
jie gali šiandien
Mokyti žmonės moka. Ir išsikišęs į priešakį, taip kaip 7 ypatas. Jeigu jūsų yra pažintį reikia būti manda- kais Europoje Vokietijos
nyje
stovintieji
už
Rosijos
taip pigiai gauti laikraštį.
jie, tėve, iš jos išskaitė, kad pas beždžionę. Nesiraukyk, daug einančių kartu, išsi- giam; širdingai ir aiškiai ciesorių ir kitų valstvbių
tamsius
chuliganus.
Į
tas
Jeigu ne skelbimai, dauge
žmogus gyvena ant jos jau tėve, tą parodo jo žandas. dalinkit po 2—3 ir eidami perstatyk panašiai: „Čia valdonai prisiekė ištikimai
skerdynes
skatino
ir
atlai

liui darbininkų laikraštis bu
nemažiau, kaip 25,000 me Beto, tas žandas neturi tos visuomet ir visur laikyki- lyra mano draugas Kukutis, tarnauti šventos inkvizici
dais
apteikė
einančius
žudy

tų sunku užsirašyti. Ir laik
tų. Aš tau pasakysiu, tėve, dalies, kuri padaro pas da tės po dešinei, nepaisant iš New Yorko,” paskiau pa- jos tribunolui. Inkvizicijos
ti
beginklius
žmones
pats
raščiai butų brangesni, ir pa
ir kokiu budu jie tatai iš bartinį žmogų smakrą.
O kur jus einat, tokiu budu įminėk vietinių draugų ar paliktose
knygose
tokią
-----__
fo
, vai1- „neklaidingasis” dievo at- saulis nebūtų švaresnis. Ar
skaitė.
tas jį pastato da arčiau prie niekas jums nepasipins po draugių pavardes. Sueinant donų
I
_
ir kunigaikščių
pnsie- stOvas, Kristaus įpėdinis — „Keleivis
. ............ ” įdėjo
.......
.saliunų
.........
kojų, nė jus kitiems. Jeigu į pažintį reikia be baimės, ka, daroma dėl gynimo popiežius. Ir kągi ėjo sker-I1 apske
— Jes, vaike, aš to ir no beždžionės.
įbiTn*arJ nebutų jį
ria.
— Tai aiškus daiktas, vai matot ateinant kelis vyrus draugiškai suspausti dešinę, tikvbos tyrumo, minima sti ir draskyti tos žvėnškos, dėjęs, vistiek blaivybė neNeužtenka kaino paprastas dalykas, vyskupų, vedamos gauios? jyy^ Bet įdėdamas jisai
— Klausyk, tėve, gerai. ke, kad tie mokslinčiai at arba moteris, niekad nemė- pasveikinant
ginkit
pereit
jų
tarpe,
taip

paduoti vien galus pirštų. aiškus ir savaimi supranta Beginklius ramius krikščio- gaV0 kelis dolerius ir tais piNelabai senai Heidelbergo rado monkės kaulą, o ne
gi
niekam
neleiskit
pereiti
Galima sakyti: „Labai man mas.
universiteto
profesorius žmogaus.
nis, norinčius vien save an- nigais galėjo nupirkti jau
nė
jūsų
tarpe.
linksma
pažinti jumis,” ar
Otto Šotenzak rado Vokieti
saugoti nuo šventos inkvizi- juodylo vienam numeriui at— Bet jo dantįs, tėve, ai
Nepaisant kokia kalba jus ba „malonios pažinties.”
joj, netoli Heidelbergo, 80
ir besiginansraugdinti.
------------ ?• spausdinti.
•) Popiežius Innocentas VTTT ciios hydros __v
Mandagumas suteikia
pėdų gilumoje žmogaus škiai liudija, kad tai buvo kalbat, kalbėkit taktiškai,
čius nuo
_ jdraugai prieš tai
įsakė: vius
n^nlnr savo bule
Du,e 1486 metais jsaice;
nuu pasileidumos iriI Bet tūli
žandą. Nuoseklus tyrinėii- ne tikros beždžionės kaulas, be rankų mosavimo, ir ne- žmogui garbės, todėl moxyteismai ir vyriau- sauvalioiančios
kunigijos. protestuoja
Pagalvokite,
joWn tolesnio nasrrinė- iSnaudoiimu
mai parodė, jog tai priešis- bet jau pusiau žmogaus, nes nerdaug garsiai, tik dėl sa-.kimės mandagumo visur ir
I
draugai,
argi
tie protestai
jimo turi išpildyti šv. inkviziciJ
**
toriŠko
žmogaus žandas. tie dantįs niekuom nesiski vęs, nes kamgi praeiviai tu- visame.
teisingi?
H. K. Mažiukas, jos teismo ištarmei.”
(T. b.)
Aplinkui ir viršuj to žando ria nuo dabartinio žmogaus ri jūsų „biznį” žinoti.
I
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!S AMERIKOS.

Pajieškau giminaičio Antano Puniškio ir taipgi draugų ir pažjstamų.
Aš esu Suvalkų gub., Seinų pav.,
stijose šventės.
Krosnos gmino, Vidugirių kaimo.
Nauji Metai, 1 sausio.
_________
_________
Bruceviile
kasyklose
19 įpijų ‘appseupij
Simonas Misukevicius,
(1) IR UŽDIRBK AUG4TAS ALGAS.
xoa
680
N.
Riverside
str
M
Mes išmokiname minėtą amatą na*
Washingtono gimimo die- ^EW YORKO KRIAUČIŲ gruodžio iš priežasties išti
‘»«u®a *S O .
*tų^n«fĮS^« ni^įjĮaui jį š[vxteų hq
Vaterbury, Conn. pradžios iki galui. Kreipkitės ypatik
na, 22 vasario.
----------------------------------....
STREIKAS.
; kusios kasyklose ekspliozi- -jvAs'nun£ -jį •*x
I oawį?basį
kai arba rašykite.
(1*7)
Neprigulmybės diena, 4
"šiol ‘"M
t8<zI
Pajieškau brolio Kazimiero Ustupo,
GOODYEAR SHOE SCHOOL,
New Yorko kliaučiai, ku-1 jos žuvo 200 darbininkų, ‘steąaiu
s^nmaeuetuv souofuen ne^difej Kauno gub., Kupiškio p^iap., Miliūnų ]4g c
,
Rrar*-*— **----liepos.
rie dvi sąvaites tam atgal ap; Ekspliozijo netik išdraskė
sodžiaus. Esu nuo kares pabėgusi
vuur* •*.,
«tt.it™*
Darbininkų diena, pirmas skelbė generalj streiką, pra-j kasyklas, bet pagimdė ir gai Pajieškau brolio Jono Mickaus, Kau Rusijon ir meldžiu man rašyti se- j
no guL., Raseinių pav, .Manaunų val kančių antrašu:
rugsėjo panedėlis.
PAVOJINGAS ššALTIS
ėjusj utarninką buvo įtaisę. srą taip, kad su pagal bo sčiaus,
Amilija Ustupaitė,
Ražaičių kaimo, gyveno Det
Padėkos diena, paskutinis milžinišką
Bogorodskoje selo,
demonstraciją,! esantiems kasykloj darbi- roit, Mich. Meldžiu atsišaukti.
YRA UŽVILKTAS.
MeseiKovskuja ulica. No. 16-11,
Marė
Grinevičienė,
lapkričio ketvergas.
ninkams
negalima
buvo
kurioje dalyvavo apie 30,000 ’ ’
MoskovsKoj guo,
Russia.
Nusipirk baksą
BOX 91,
Virden, 11L
Kalėdos, 25 gruodžio.
Galite taipgi rašyti pas
greit pasiskubint Nelaimė
žmonių.
A. Daugas,
Atminimų arba kapinių
Unijos prezidentas prane atsitiko apie 1 vai. po piet Pajieškau pažįstamųjų Stanislovo, 8470 Vincennes
Avė.
Chicago, UL
Juozapo
ir
Onos
Liutikų,
taipgi
Melankymo diena (Memorial šė, kad viena firma ant Iki vakaro tos dienos išimta litono Baseviciaus, visi Kauno gub.,
Day), 20 gegužės.
Broadway, kuri samdo apie tik 10 žuvusiųjų kūnų. Iš Telšių pav, Gargždų parap, PikteiATSIVEDIMAI.
tuoj pašaukta kių kaimo.
Visos šitos šventės yra 2,000 kriaučių, taipgi išpildė Vincennes
William Lukauskas,
Seni šeimyniški vaistai-piliulkų
Pajieškau apsivedimui merginos,
Lawrence, Mass.
pripažintos Jungtinių Vals unijos reikalavimus ir atida- ugnegesiai degančiom ka 298 Park st,
nuo 18 ilu 20 metų amžiaus. Meldžiu formoj — saugius, gerai, lengvai pri
sykloms gesinti. Ties ka Pajieškau draugų Antano ir Jono atsisaukt: pruiuuuant savo paveiksią. imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi
tijų kongreso ir švenčiamos rė dirbtuvę,
S. Vilkunaa,
(51) nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal
visose valdiškose įstaigose. | Abelnai imant, iš 65,000 sykla scenos subėgusių siel- Datkuniukų, Kazimiero Seibučio ir
ti j 24 valandas — Gripą į 3 diena*.
447 Crosby su, N.
Jurgio
Pauliuko.
Visi
Kauno
gub,
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo.
Kitų bažnytinių švenčių kriaučių, kurie sustreikavo ' vaitaujančių šeimynų neap Novoaleksandrovsko pav. Obelių pa
Grand Rapids, Mich.
Nusipirk tą gražų baksuką su raudoDirbta per išri-! rap. Dėl svarbaus reikalo meldžiu
Jungtinės Valstijos nepripa- pora sąvaičių atgal, 30,000 rašomos.
Pajieškau apsivedimui merginos, nu viršum ir pono Hill’s paveikslu—
žįsta. Nedėldienis yra skai- jau sugrįžo darban unijos są naktį, kad nešus pagelbą, atsišaukti. Kaz. Gillis,
(S)
nuo Ii iki 25 uiecų amžiaus, as esu kaina 25 centai.
bet kasykla 400 pėdų gilu-1 58 Walsh st,
Gauna
tomas tiktai kaipo pasilsio išlygomis.
Pittston, Pa. 25 metų, gyvenu ant tartuos. Mergi
nos mylinčios Kaimo gyvenimą lai
diena.
Streikierių spaudos komi moj ir sunku jos vidun įsi-!
atsišaukia su pirmu laišku pruiųsdaPajieškau brolio Thomo Grego, Suv. mos savo paveiaslą. Atsakymą duo
sijos narė A. Sederskiutė gauti. Tiek tik žinoma, kad gub.,
Seinų pav, Leipunų vaisė, Gai- siu kiekvienai.
butą
kasykloj
200
darbinin

liunų
sodžiaus, gyveno Pittsburg, Pa.
mums
praneša,
kad
iki
šiol
Touy Walukonis,
LSS. VI-to RAJONO
Meldžiu. atsišaukti.
Ai sakas
kų.
Kennbeck, South Dakota.
susitaikė
su
darbininkais
se

KONFERENCIJA.
Julius Gregas,
nebūkite
47 Harbor st,
Lynn, Man.
kančios firmos: 1) J. C.
Pajieškau apsivedimui vaikino, ne
Gruodžio 17, 1916, Lowel- Brownstone,
2) Meshoff DALYDŽIŲ STREIKAS.
jaunesnio 30 metų ir ne senesnio 4b
Pajieškau pažįstamųjų Juozo Gru- metų. Aš esu 23 metų inteligentiška
lyje, Mass., buvo Lietuvių Goldberg and Devy, 3) SilPittsburge
sustreikavo džinsko ir Juozo Marcinkevičiaus, pir mergina. Atsišaukti gali ir našlys,
Socialistų Sąjungos VI-to verman and Levine, 4) Great _______________
__
__ _____ ma gyveno Kanadoj. Kas juos žino kad tik butų apsisvietęs ir pasiturin
statytojai ir _
mašinismalonės pranešti ar jie patįs teiksis tis. Dėl platesnių žinių kreipkitės
Rajono 20-ta konferencija. Northem Co., 5) L. A. Hu- namų
tai. Išviso pametė darbą
laišku.
(52)
Posėdį atidarė organizato rovich 6) Universal Dol-j noo darbininkų ir sulaikė atsišauktuOna Strogienienė,
D. Gražiutė,
55 Harbor st,
Lynn, Mass.
rius M. M. Plepis 10 vai. ry5209 So. Halsted st,
Chicago, Ilk

invas uunoiros
1917 METAMS.
"Keleivio” kalendoriaus
4el popieros brangumo šį
met neleidom. Užtai gi čiosai paduodam savo skaity
tojų žiniai svarbiausiuosius
faktus ir nuotikius, kokie
|yyks 1917 metuose. Kam
jie bus įdomus, tegul juos
iškerpa ir įsideda knygon
ar šiaip kur, kad reikalui
esant galėtų susirast

PaJleSKojimai

’ r

Mokinkis sint Czebatv

I

CASCARA^ąUININE

Saulės ir mėnulio užtemi
mai 1917 metuose.

Ateinančiuose 1917 me
tuose bus išviso net 7 užte
mimai: 3 mėnulio ir 4 sau
lės.
Iš 7 į 8 sausio bus pilnas
mėnulio užtemimas, mato
mas pietų ir šiaurės Ameri
koj, vidurinėj Europoj'e,
šiaurvakarių
Afrikoje,
šiaurryčių Azijoje ir rytų
Australijoje.
Sausio 23 bus saulės užte
mimas (nepilnas), matomas
Europoje, vakarų Azijoje
ir šiaurės Afrikoje. Jungti
nėse Amerikos Valstijose jo
hing Co., 7) Morns Masco- $50,000,000
vertės darbą,
nesimatys.
' to. Paaiškinus konferenci vich, 8) David Dundės, 9) Sustreikavusieji darbininPajieškau Prano Antanavičiaus, 58
apsivedimui lietuvaitės VAIKINAI,
Birželio 19 bus antras ne jos tikslą, perstatyta kalbė C. G. Fishman Co., 10) Pro- savo streiku taipgi sustab- m. amžiaus, pirmiau jis gyveno She- bePajieškau
skirtumo tikėjimo, sutinkančios
MOTERIS IR
Pa, apie 25 m. jis išvažiavo imti civilišką šliubą. Aš esu 22 me
pilnas saulės užtemimas, ti d. Žiurinskas, kuris kvie ser Bros., 11) Resner Sha- dė darbą tūkstančiams kitų įnandoah,
MERGINOS!
Washingtono valstiją ir nuo to lai tų. Mergina gali būti nuo 18 iki 28
kuris matysis iš šiaurvaka tė delegatus laikytis tarp PH"0 Co., 12) Perfection Clo- darbininkų, dirbančiųjų na- ko nieko apie jį negirdžiu. Jis paei : metų, kad tik išmanytų vest bizni.
Išbandykite musų
rinės dalies Jungtinių Vals tautinių socializmo princi thing Co. ir 13) Isenberg mų budavojimo pramonijoj. na iš Suvalkų gub, Naumiesčio pav, : Su pirmu laišku meldžiu prisiųst pa toaletines preparaci
Griškabūdžio gmino, Spavinių kaimo. veikslą. Atsakymą duosiu kievienai. jas. Geriausi daiktai
inų uuuavojinio
Pirmininku išrinktas an~ Brook.
tijų, vakarų Kanados, Alas- pų.
jį žino meldžiu pranešti.
dėl panaikinimo sauPetras Ruzeie,
|I Namų statytojai sustreika- Kas apieVincas
Antanavičia,
(1) 380 Park st,
Lawrence, Mass. lerudžių spuogų ir
kos, šiaurių Azijos ir Euro Žiurinskas, sekr. d. Puišiu- I Is lietuvių kontraktorių Vo todėl, kad kontraktoriai
273 Willbur st,
Scranton, Pa.
visokių plėmų ant
! tė. Iš organizatoriaus ra susitaikė P. r :,1*
pos.
• - Pajieškau apsivedimui merginos, veido. Geriausi iš-le
Briedis ir
P. duoda
dirbti paprastiems
Pajieškau draugo Anicento Dūdos, laisvamanės, ne senesnės 25 metų. dirbiniai dėl padaili
Liepos 4—5 naktį bus an porto pasirodė, kad rajonas Kairukštis.
Iš to aiškiai darbininkams tokius dar- pirmiau
gyveno Cleveland, Ohi'wnlo- Meldžiu dėl platesnių žinių kreipties nimo išveizdos ir skaistumo veido.
tras pilnas mėnulio užtemi turi 18 kuopų su 600 narių. matosi, kad greitu laiku fbus, ............................
Naudingi pamokinimai kaip užl*t»
sniu laiku ketino važiuoti į Cntrą. laišku prisiunciant savo paveikslą.
kurie
priguli
karpentekyti švarią, dailią išveizdą dykai.
Jonas Lapinskas,
Taipgi draugų ir draugių iš SiRCutų
mas, matomas visoje Euro Nuo gegužės mėnesio iki streikas užsibaigs.
Atsišaukite pas
riams.
Mašinistai gi su ir Plokščių parapijų, Naumiesčio ap 827 Bank st, (Box 23),
poje, Azijoje ir Afrikoje, o konferencijos surengta 35
TO1LET
LABORATORY,
Watebury,
Conn.
skričio,
Suvalkų
gub.
streikavo delei parėmimo
Cor. Warren st, & Lincoln A»e^
Joseph, A. Kowalewski,
taipgi iš dalies pietų Ameri prakalbos. Laike "Raudo
ATĖMĖ PINIGUS IR
karpenterių streiko.
UTiCA, N. T.
Frackville, Pa.
REIKALĄ VIMAL
koje ir Australijoje. Jung nosios Sąvaitės” gauta 85 ____ DRAPANAS.
Literatūros
tinėse Valstijose jo nesima nauji nariai.
Pajieškau brolio Franciškaus RenREIKALAUJU Mokytojaus, koris
parduota
už
$75.00.
Laikra i Tūlas Lochoza iš Water- ĖJO 1170 MYLIŲ, KAD tauskio, Kauno gub, Telšių pav, mane
išmokintų siūti debatus. Kas
tys.
bury,
Conn., nuvažiavo ant
PRALEIST KALĖDAS. Gargždų parap, šiuparių kaimo. Tu "Keleivio
” skaitytojų yra kurpius ir
ščių
užrašyta
daugiaus
kaip
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsi apsiimtų mane išmokinti to amato,
Liepos 9 bus trečias nepil
Kalėdų
į
New
Yorką.
Pasi

Clinton A. Minot, iš Bid- šaukti.
meldžiu duot man žinią, kur galėčiau
nas saulės užtemimas, ma šimtas. Daugiausiai "Ko gavo New Yorko žuHkai, at
Marcelė Rentauskaitė,
išmokti darant sau pragyvenimą.
deford,
Me.,
elektros
įvedi

vos
”
ir
"Keleivio;
”
"Naujo

Lawrence, Mass.
tomas tik ant pietų didjuėmė
$1,000
pinigų, nuvilko mų peržiūrėtojas, dirbęs 380 Park st,
Chas. Vaičiūnas,
sios Gadynės,” "Laisvės," ir
BOX 209,
Harrisburg, UL
rio.
naują
siutą
ir
išmetė
ant
Pajieškau draugo Vilimo Keršio,
prie
St
Maurice
River
re"Naujienų"
mažiausia.
Gruodžio 14 bus ketvirtas
gatvės tik apatinėm drapa zervoaro, kad sugrįžus na Vilniaus gub, Varėnos miestelio, pir
PARDA VIMAL
Svarbiausi nutarimai:
miau gyveno Erie, Pa. Esu pametęs
saulės užtemimas, irgi ma
nom. Policija suėmė 4 vy mon Kalėdoms nusprendė jo
adresą. Jis pats ar kas jį žino
Perorganizuoti rajoną į rus, kurie kaltinami jo api
PARSIDUODA 60 akrų žemte
tomas tik ant pietų didjumeldžiu pranešti.
TU! 
eiti
pėsčias.
Kadangi
gele

Wisconsino valstijoj su visais gyvu Ai Alena Kostovska, palin
distriktus,
kurie
padalina

J.
Keršis,
HO.
plėšime. Jų vardus anglų žinkelis nuo darbo vietos 1026 Washington st, Norvood, Mass. liais ir padarais, budinkai geri, ver
tės $2,000, 2 arkliai, 4 karvės, 7 tedau visai publikai akyse.
Iš 27 į 28 gruodžio bus tre ma sekančiai: Pirmas Bos- laikraščiai paduoda taip: guli per 70 mylių, tai per
Franas Montremas Kauno gub, liukai, 3 kiaulės, 35 vištos, ketveri ra
i?)
Worcesterio,
3)
ip
e
tra
S
Jarmolavičius,
Ančias pilnas mėnulio užtemi
30 tonų šieno, 40 akrų išdirbtos
sniegą su sunkia našta ant Telšių pav, Gadunavos valsčiaus, Ba tai,
- - Mickus,
----žemės ir 20 akrų miško. Atsišaukit
Pinkus ir -Bai pečių jis ėjo iki geležinkelio lėne’ių kaimo, palikęs savo moterį ypatiškai
mas, matomas šiaurės Ame Montellos, 4) Lavvrenceo., drius
vakarais.
(3)
Antaniną Navarėnose ir negaudamas
rikoje ir rytų Azijoj'e, o iš- Tuose distriktuose bus orga tais.
Iš tų vardų reikia stoties. Ėjo 42 valandas. iš
IZIDOR RUMCHAKS
jos
jokios
žinios
šaukiasi
prie
sa

dalies Australijoje ir pietų nizatoriai, kuriu tikslas bus spręsti, kad tai lietuviai.
giminių ir pažįstamų, gal kas turi 3254 Lowe avė., ant antrų lubų,
Gavęs traukinį keliavo da vo
CHICAGO, ILL.
tverti
kuopas,
skleisti
socia

apie
ją kokią žinią, malonės pranešti.
Amerikoje.
Franas
Montremas,
(52)
1100
mylių
kol
dasigavo
Į
lizmo propagandą ir t t
PARSIDUODA Saliunas, biznis
Keturios metų dalįs 1917 m. Svarbiausias tarimas bus be VILLA VĖL KARIAUJA. namus, kad praleidus namie 2173 Lafayette avė, Detroit Mich. gerai
išdirbta ir labai geroj vietoj.
Meksikos revoliucionierių Kalėdas ir paskui grįžt at Pajieškau pusbrolių Motiejaus ir Randa pigi. Pardavimo priežastis—
Pavasaris 1917 metų pra ne santikiai su privatiškais
persikėlimas į kitur. Ypatiškai ar
sidės 20 kovo, 11:38 vai. socialistų laikraščiais. Dis vadas pastaruoju laiku vėl gal prie darbo.
Adomo Vaičiūnų, taipgi pusseserės laišku
kreipkitės pas
(51)
Alenos
Mickiutės,
visi
Suvalkų
gub,
prieš piet, kada diena susi- kusijose dalyvavo visi ga pradėjo smarkiai veikti. Jis
GEO. M. KANTANAVITZ
Mariampolės pav, Mikališkės valse,
Vghis su nakčia.
ima vieną miestą paskui ki
Jestreikių kaimo. Meldžiu atsišauk 300 W. Mason st., Springfield, I1L
besnieji nariai. Už "Kovos" i
ti.
(52)
Vasara prasidės 21 birže dabartinę taktiką karstai to ir Carranzos kariuomenė
PARSIDUODA Namas ir žemi.
Elzbieta Vaitkevičiūtė,
509 So. Paca st,
Baltimore, Md. Geras 15 ruimų namas ir žemės lo
lio, 7:14 vai. ryto, kada die stojo Balčiūnas, Bušas, Ja niekur prieš jj neatsilaiko.
. ------------- -■ . ------------ • tas 125x25 pėdas didumo geriausia
Per Kalėdas Vilią paėmė
Km mane išgelbėjo nuo
na perviršis naktį.
Pajieškau draugų: Jurgio ir Vincu me padėjime, parsiduoda už 38 šim čių ligų? Salutaras Bitteria.
nuška, Plepis, Stankus,KiauAA
San
Pedro
de
las
Colonias
Tamulionis,
Kauno
gub,
Šiaulių
pav,
tus
dolerių,
įmokant
500
dol.,
o
Ūku

Lietuvių Moksleivių Lite Pašventinio parap, Jovaišių kaimo. sius išmokant randos mokesčia. Pa per praeitus 4 metus buvau vos tik
Ruduo prasidės 23 rugsė ėnas, žiurinskas, Kupstys
miestą ir 1,100 Carranzos ratiška Draugija siunčia pa Tūrių svarbų reikalą ir meldžiu atsi sinaudokite proga ir kreipkitės tuo gyva. Aš kentėjau nuo nevirintas*
jo, 10:01 vąl. vakaro, kada ’r Akelaitis.
Iš priešingos kareivių.
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalbdlK
(51)
(51) jaus pas
dėką laikraščių leidėjams už šaukti. Jonas Stapolionis,
vau valgyti ir suvalgytas maistas ne
naktis susilygins su diena. ousės, t. y. už privatiškus
D. S. HERSHON,
teikdavo man daug nesmagumo — ate
siuntinėjimą veltui savo lai BOK 53,
Žiema prasidės 22 gruo ’aikraščius bei jų dabartinę
Camas, Wash. 448 Masa. avė,
Cambridge, Maa*. •dliepdavo skilvyj skausmai. rMisaą
gurgimas vidurių. Diegliai ratariae
džio, 4:46 vaL po pietų, kada 'aktiką stovėjo Raulinaitis, VISA PIETŲ NEVADA kraščių.
Pajieškau brolio Juozapo GalinausPARSIDUODA Studija vienoj ii vo po krutinę, šonuose ir strtaoae
TAMSOJ
IR
BE
ŠILUMOS.
naktis perviršys dieną.
Gauname sekančius laik ko, dirbom kartu anglių kasyklose garsiausių lietuviškų kolonijų Massa- Niekus aš negavau pagalbos dėl sava
Navickas, Stružas. DuseviNuo pereitos nedėlios visi raščius, dieninius: "Naujie Pittsburgh, Pa. ir jau antri metai ne chusetts
valstijoj. Vieta gerai įtai sveikatos. Bet kada aš pradėjau rak
Kitų kalendorių palygini čius (jis nebuvo delegatas), miestai ir miesteliai pietų
gaunu jokios žinios. Jis pats arba syta ir fotografinis biznis išdirbtas. <alauti Salutaras Bitteria ir Sahrte
Vaitiekus ir Gradauskas. Nevadoj stovi tamsoj ir be nas” ir ”Draugą”; sąvairi kas apie jį žino malonėkit pranešti. Niekur fotografas neras geresnės ras, Regulaatria, dėl moterų, prudk
mas.
Benediktas Galinauskas,
(1) vietos. Parsiduoda pigiai, jei greit jau ferai jausties, gerai valgyt} te
nius: "Keleivį," "Lietuvą,”
Po ilgų diskusijų išneš
So. Boston, Masu. bus nupirkta. Kreipkitės adresuojant Urbti, pasidarė smagu viskas.
Šalia krikščionių kalendo ta veik vienbalsiai sekanti I šilumos, nes nutruko viela, "Laisvę,” "Vienybę Lietuv 262 4th str,
St Michelson,
(52) > mėnesius aš savo paveikslą nebeme>
kuri pristato tenai per kal ninkų,” "Ateitį,” "Amerikos Pajieškau brolio Ant Toleikio, Kau 255 W. Broadway,
riaus, sulyg kurio metai rezoliucija:
So. Boston, Mass. iu pažint ir palikau laimingą naadta
no gub, Šiaulių pav. Lūkės par, Palama Salutaras Bitteria. Kaina ll.Mk
nus elektrą.
skaitosi nuo menamojo Kri
Lietuvį” ir "Tėvynę.”
kapų kaimo; prieš metus gyveno
lalima gauti goresniuose saliunuoea
IMK PINIGUS.
"Mes,
LSS
Vl-tas
rajonas,
staus gimimo, Jungtinės
Taunton, Mass., paskui išvažiavo Chir aptiekus®, o kur negstims gaalL
Parsiduoda
puiki
valgomų
daiktų
Mums, moksleiviams, ru eagon. Meldžiu atsišaukti.
(51) krautuvė apgyventoj lietuvių vietoj. ■ reipkis pas:
(t]
UŽMUŠTA 5 ŽMONES.
Valstijos turi da ir savo na- laikytoj savo konferencijoj
Stanislovas Toleikis,
pi lietuvių judėjimas, la
Biznis eina gerai. Atsišakit tuojaus SALUTARA8 CHEMICAL IN8T.
išnešame
sekančią
rezoliuci

eionalį kalendorių, sulyg
Ant Grand Trunk gele
” redokciją. Turi būt grei
žolės ano visokia bloguma.
biausiai šiuo karės metu. 369 E. 8th str, New York, N. Y. įtai"Keleivio
parduota.
kurio metai skaitosi nuo įs ją: Mes užgiram dabartinį žinkelio, netoli Bethel, Me.,
799
8.
Hatated SU TeL CanJ MII
Nenorėdami pasilikti nuo Pajieškau pusbrolio Kazimiero Vin
-Kovos
’
turinį
ir
išreiškiame
Kalėdas
du
P.
J. BALTRŪNAS, Prwf.
teigimo Jungtinių Valstijų
gro, Kauno gub, šaulių pav, Kuršė
lietuvių
politiško
ir
tautiško
Chicago, UL
širdingiausią
užuojautą
Koužmušta
tik

nų
parap.
Mažučių
sodžiaus.
Taipgi
republikos. Ateinančiais me ros’ vedėjams uz ją idemlis- tei
šitą apgarsinimą turėtų p—
w tmonėi Tratai- veikimo nuošaliai, mes L.M. pajieškau Jono Linauskio ir jo sesers PETRAS VAITEKŪNAS
vt kiekvienas, išsikirpt ir pasitikt
tais sulyg to kalendoriaus
Linauskiutės, abu gyveno Pitts
Studentas
L. D. iš Ohio Northem Uni- Onos
ką
atsidavimą
darbininkų
n
iai
visiškai
sutvžo
•315
Duncan sU
Pittabunrh. Pa.
burge,
Pa.
Kauno
gub,
Šiaulių
pav.
pasibaigs jau 141 metai.
klesos labui.”
I
visisKai sutyzo.
versity, Ada, Ohio, kreipė Turiu svarbų reikalą, norėčiau, kad
Sulyg žydų kalendoriaus
atsišauktų ar kas žino meldžiu pra
Antra rezoliucija išnešta, GELEŽINKELIAI UŽDIR- mės į geros valios laikraščių nešti.
(51)
metai skaitosi nuo svieto
leidėjus,
kad
siuntinėtų
Jeronimas Chipokas,
kuria
griežtai
priešinamasi
sutvėrimo (sulyg Maižiaus);
BO BILIONĄ DOLERIŲ.
Lakeport, N. H.
Jei ne, tai prisiųsk savo vardą, *
mums savo laikraščius; jie BOX 7,
sulyg jų kalendoriaus 17-tą eiti su klerikalais ir tauti
Jungtinių Valstijų gele
nes nusiųsim jums paaiškinimo^
Pajieškau švogerio Kazimiero Ra
<aip uždirbti daugiau. Naujausio ik
rugsėjo saulei nusileidus ninkais į bendrą aukų rinki žinkeliai šiais metais turėjo neatsisakė, siunčia veltui.
čkausko
kitų savo giminių ir
-adimo SAULES ŠVIESOS LEMPA
. Kuomet ant Kalėdų visi pažįstamų,taipgi
mą,
bei
propanuojamą
nau

Kauno gub, Šiaulių pav,
prasidės 5678 metai. Ta die
gryno pelno daugiau kaip
oarsiduoda kiekvienoj autoj iš pirma
siunčia dovanas, "prezen- Užvenčio parap. Meldžiu atsišaukti
ją
visuotiną
seimą.
oamatymo. Agentai gaus išmėgini,
na pas juos skaitosi Naujais
$1,098,000,000. Vis tai iš vi
Antanas
Stankus,
(52)
m ui per 14 dienų DOVANAL Rašyk
tus” savo draugams, gimi 15 Millbury st,
Ši konferencija viena iš suomenės išplėšti pinigai.
Woreester, Mass.
Metais.
artiinesnėn vieton. Įdėk markes.
nėms etc., mes neturėdami,
MASHKEN SP. CO,
(i-?)
Sulyg turkų ir kitų maho pavyzdingiausių, kokios yra
Pajieškau brolio Juozapo Toleikio,
44M S. Hermitage ave^ Chicago, 1K
kuo atsilygint gerbiamiems Kauno
PERŠOVĖ
MERGINĄ
IR
kada-nors
buvę.
Ypatingai
gub, Raseinių pav, Švėkšnos
metonų kalendoriaus atei
A. ZLATKUS,
laikraščiu leidėjams, siun parap. Simplių sodos, gyveno MonPATS
NUSIŠOVĖ.
principų
klausimuose
pasi

55Ž Garfield sve.. Vai pa rate. IadiaMs
nančiais metais
sukanka
treal,
Canada.
Meldžiu
kas
jį
žino
WASILIAU§KAS,
rodė beveik visi delegatai
Manchester, N. H.— Tū čiam nors padėkos žodį už pranešti.
(52)
1336 metai.
1523
8.
Vest.
8U ... Rockfert, UL
sušelpimą
mus
literatūra.
Jonas Toleikis,
vienos nuomonės. Delegatų
Sulyg japonų kalendo dalyvavo 39 nuo 13 kuopų. las Fred Denning, 40 metų
2
Foyle
st,
Worcester,
Mass.
Su augšta pagarba komi
amžiaus vyras, supykęs ant
riaus — 2577 metai
sija:
Musų inteligentų, kaip visa jaunos merginos, kad ši nei
VAKARINĖ CEVERYKŲ
Pajieškau pusbrolių Juozapo Drun• Kat bažnyčios šventės. da, taip ir dabar, nesimatė __
gilos,
taipgi
Antano,
Frano,
Stepono
T.
P.
Kučinskas,
SIUVIMO MOKYKLA.
na su juo šokt, išsitraukė
Ir kitų pažįstamų iš Kauno guberni
nei vieno. Visi darbinikai,1 revolverį ir šovė jai į veidą,
A. Z. Vaičiūnas.
Reikalingi
žmonės išsimokinimai
Trįs karaliai 6 sausio.
jos. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
■luti teverkus. Mokinama "pertos*
visiems
rūpėjo
klesų
kova
ir
~
•
•
•
■
su:
(52)
Užgavėnių diena 20 vasa
Persigandęs paskui ir sau
P. S. Net anglai stebisi iš 1
vimo,” "eiletėinimo," knypkeskytta
Steponas Albikis,
proletariato ateitis.
"skaivinimo," vampininra,*
rio.
paleido šūvį. Mergina gal lietuvių laikraščių, iš jų di- <22 Marchand avė, Montreal, Canada. Jis dabar keliauja po (vairias lie siuvimo,
"faksinimo," peredkų stičinimo ir ri»
M.
M.
Plepis.
tuvių
kolonijas,
atradinėja
"KELEI

Pelenų diena 21 vasario.
pasveiks, o jis mirė.
durno ir puikios išvaizdos.
aą dalių siuvimo. Mokina patyrė
Pajieškau brolio Jono Gneio, kas VI” ir kitas laikraMius ir priiminė- amatai nkai-mokytojai.
(4*7)
Verbų nedėldienis 1 ba
Matyt, kad gailestis dėl Stebisi, kad negirdėta jiems Japie
jį ką-nors žino meldžiu man pra- ja visokius užsakymus. Todėl kur jis 19 WASH1NGTON STR,
landžio.
Žmogaus dora yra tame: mirusios motinos ir nusimi tauta,
--------- , kuri
------- -------------— nešti
už ką busiu labai dėkingas, arba. atsilankys, galite jam pasitikėt kaipo
. .
buvo,-----------prislėgta
i
HAVER1IILU MAM.
Der
metu
eiles
CTflli
užlaikyti
j*
8
p*
i
mnraa lai ataišaakia , teisingam žmogui ir visokius užsa- I Viršutinės
Velykos 8 balandžio.
nedaryk to kitiems, ko ne nimas nelaimingą privedė per merų eues, gan uziaiKyu
luboe. Lekcijos aiaa t .
-t8i«
£orilag
Gneso>
(6J)
^esti.
* --------a .
I
I

Moksleiviai dėkoja.

Ar uždirbi $20 j savaitę?

Sekminės 27 gegužės.

darytum pats sau.

prie tos saužudystės.

tokius laikraščius.

So. Porcouplne, Ont

Canada.

"R«L" Adaririatradja.

Iki 9 vakare.

v

5 'V

KNYGOS

JUOKINGAS KAMPELIS

KELEIVIO” SPAUDOS

Anelė kalta yra lengva limoktl. tatiia l*n<vama* guli ant to
■oAina. M aauldna Ir kaip saukia*. Tarnai* gali išmokti vis*
anglų kaita liuuaoaa nuo dariu valandM* aavo nimnoaa. ui ——

ka mokykla, paaokmingai mokina per kraag aagią kalta* Ar graaia-

tikoa vwuae dalyse Amer. ir Kanados. Graži) iliustruota, su daugeŪt| paaiškinimu ir patarimų KATALOGĄ s unkiame dykai. Rašyk
platesnių žinių; (dėk kelias markas priaiuntimui katalogo.
w

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

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

Geras literatas, kad ir rašyt
nemoka.

— Na,\ o ką, Vincai, ar
vartojai tas pilės, kur aš tau
nusiunčiau?— užklausė daktaras savo paciiento.
arba užmušimas caroAlek— Dzievaži, daktare, aš jų Nihilistai
s-andro TT. Tragedija trijose veik
negalėjau uživoc, — atsakė mėse. Gražus teatrališkas veikalas
5t nelahai sunkus perstatymui, Tš
ligonis. — Jus an skrynelės viso
reikalaujamos tik 28 vpates 25c
užrašėc: vienų pilsų tris rožus an dzienos. Tai aš no žmogaus išsivystymas.
_______ _____
___ ir iš
Kaip
kur
atsirado
ant
žemės
žmogus?
rėjau pasrodavyc su ponu Išsivystė iš beždžionės nekurie
sa
daktaru, ba nežinojau, kaip ko. Bet iš kur atsirado beždžionė
tai klausimai, kuriuos aiškiai
gali žmogus imc tris yozus Yra
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
an dzienos tokių pastipusiai. nas turėtų ia perskaityti Ant gra
mažų pilsy; kaip cik noriu žios peniems, kalba legva, su dau
paveikslu _______________ 35c
------ ’ ------atkansci,
žaras —
visa sutru geliu
Ta pati apdaryta ........................ 50c
pa.
(Iš ’T. J.” )

Tūlame socialistų kuopos
mitinge renkama soc. S-gos
Literat. Komitetas. Įvardinarni kandidatai ir prasideda apkalbėjimas ”kompetentiškumo.”

— Prašau balso — kalba
Juras. Ar kandidatas, kurį
siūlote, yra iš miesto M ?

— Jes, jis yra iš miesto M,
— atsakoma jam.
— Bet aš žinau, ta ypata
su vargu gali parašyt savo
pavardę.

M. GALLIVAN CO

DAKTARAS

Užlaiko genaus)

EL1Ų. VYNĄ LIKERIUS IR
KITOKIUS SKANIUS
GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausiu tabako Cigarų
Meldžiame užeiti, o visados
rasi** gražų patarnavimą.

GYDO VISOKIAS LIGAS.
PRITAIKO \KIMI S.

V ataudų*:
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K.
Kautski parašė Z. Aleksa Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

Keblus receptas.

I elephune. back Ba> 43M

Fr. Matulaitis

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų
yogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ...................................................
10^

Aeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš■ kevičiaus dainose. Jei nori žinot
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasižinosi. kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo,
motinos parduodavo savo dukteris.
Pasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. I.abai užimanti knyga. Su pa
veikslais .............................................. 35c
Ta pati apdaryta ........................ 50c

167-366 2pr si. Si*. B

419 BOYLSTON STR
Suite 419. 420 ir UI.
Netoli didžiojo miesto knygyn«.

BOSTON. MASS
_---------------

NįS~~=-=£====:=

i.-J'

I

Ei, Vyrai, V ui ra*
F YUO6
O
!į Ji* užlaiko gerą I*Kentauraciją,

Montello Correspondence School, Montello, Mase.

< visokio* rųšie* Alau». Degtinė*
Vyno ir Cigarų.

(

Pirmiausia ir parankiausia
vieta lietuviams.

į

304 Biu'M i' 259 D Šimts
SO tC-TOh, »SS.

I
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Siutus r kitokius

Tėvas tam netinka.
Mokintoja.— Tarnai, kitą
kartą pasivėlinęs atnešk pa
aiškinimą nuo savo tėvo.
Tarnas.— Ką? Nuo tėvo?
Juk jisai nemoka aiškinties.
Mama kiekvieną kartą SUgauna jį meluojant.

Daktaras J. Užnuodinskas buvo geras valgytojas.

Jis sakydavo, kad gromuliavimo organai turi būti vaętoja’mi neglostomi, ką tik
žmogus mėgsta, gali valgyt.
Bet tankus pacijentų klausi
mai: ”Ką aš turiu valgyt,
daktare?”— buvo didžiau
Patarnavo.
siu įkvrimu jam. Kartą vie ”Ir vėl mano britvos nėnam ligoniui jis atsakė:
ra!” sušuko supvkęs bur»—
’Mano patarimas tamstai dingieris. „Gasnadin, ar ne
yra labai paprastas. Tams- skutei vėl bulvių?”
ta turi saugotis suvalgyti
”0 ne, ne, Vincuk,” atsi
kačiargą, lopetą, arba akė liepė gaspadinė. ”Tavo bričių virbalą, nes tokius daly tva štai ant lentynos; mat
kus viduriai labai sunkiai man reikėio siūlę išardyti.
suvirina; taipgi dumtuvių Aš jai nieko nenadariau, ir
nevalgyk, nes' jos viduriuose rodos, kad galėsi skusties,
gali sukelti vėjus; o kito nes aš ją ant pečiaus išgakius dalykus, kokie tamstai landau,
patinka, gali valgyti be bai- j
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Teisingiausia ir Geriausia
į
Sutaisom Receptus su *• n
gūžiausi*
džiausią divua,
atyda, nežiūrint ar iš į t
į' Lietuvos atvežti ar amerikoniški ’'
j. Gyduolių galite gauti, kokias tik $ r
S-pasaulije vartoja. taipgi visados ; •
i! randasi lietuvis aptiekorius.

'narchizmas. Pagal Proudono mok
«lo parašė d-ras Elzbachar, vartė
Briedžių Karaliukas ................... 1$

”Konduktoriau,” užklausė
Tolimas
x
j.-*giminė.*.
sena moteris, ”nuo katro ga- Džian Baubos Spvčiai ir kitos foeta
Kun tamstela tap hunsti, lo kar0 man nuIiptr
Daugiau juoku nesru galiūne alaus
rasų nustojai draugą?” , . , -Nuo
galo;> manda- Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
Tsciesų, susiedieli, iscieatsakė konduktorius;, sipirk t# knygą .......................... M
ligos. Tėbai naudinga kav
sų;„.
x ..
”nes abu galu kartu susto- Lytiško*
ga apsisaugojimui n»jo lytiškų ligų
Vo a tolimas, a artimas
Parašė D-ras F. Matulaitis
lt
buvo gentis?”
Reikalaudami
knygų
<raf»kt»'
titokin adresu:
"Tolimas, susieazieli. —
Dzvidešimc sepcynios myla- Redakcijos atsakymai. veikslais.
lengvas būdas išmokt angliškai •*
knvga sutaisyta taip lengviai ir <m
orantamai. kad ’-iekvienas gali W
mokt greitai kalbėt angliškai lm
rii tik bent kiek gali lietuviška*
skaityti. Joje teina netik atskig
žodžiai, bet išti«i sakiniai, nasikal
bėjimai darbo {ieškant, važiuojant
kur nors, nuėjus krantuvėn. pas
daktara. pas barzdaskutį, nas siu
vija ir tt Su fonetiškų ištarimu <»

E. J. L. iš Montrealo.'—
Gerai atšovė kunigui
Dalykas visuomenei labai
John Wilkes kartą buvo mažai težinomas ir neįdoužklaustas katalikiško kuni- mus, o prie to jau ir pasenęs,
go:
todėl ginčytis dėl jo visai
”Kur buvo protestoniškas neužsimoka, Manome, jog
tikėjimas pirma Liuterio?” ir tamsta su tuo sutiksite, gramatika ............................
M
”Ar tamsta prauseisi bur- Todėl nors ir gavome tamsIlrnholi* tr lrn«4Hr)«{
F**
•**»•
ną širyt?” užklausė Wilkes. tos atsakymą ž—kui, laik- •Hlrtst
hnH 1rv,<WMrt *Sw*t*
"Prausiausi. Tai ką?” raštin jo nedėsime. Butu- *HT*tu rw—«*- —-»n*a... 1»
”Na, tai kur buvo tamstos me labai dėkingi, jei parašy”KFT,FTVTS.”
burna pirm nusiprausimo?’' tumėt tankiau žinučių iš 255
Atrėžė Wilke9.
vietos lietuvių gyvenimo.
SO. BOSTON, MASS.
i
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TAIPGI 1ŠVALOM IR ISPROS1NAM
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
DRAPANAS.

>1

KREST KENDŽIV.
o ji niekad nepamirš jus, nes
kendžių gardumas priverčia ją
i jus mylėt Reikalaukit visur ir
visados Lowney's Crest KenIžių. Jeigu negali gaut kitur,
’ai prisiųsk mums dolerį, o
/ausi vieną svarą geriausių
Amerikoj išdirbtų kendžių.
Gerausias agentas Bostone.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
122 w. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston—21019

ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY.
SOUTH BOSTON. M ASS.

l»

i

Ant a I
akmens
Getžketiu laik
rodis
srubelit
užsukamas, vy
riško
didume
rašytais d u bet
tavais viršai?
ant 20 metų au
ksuotas su iš
Labai teisingaypatingai gelžkeliu važiuojantiem
žmonėms, kuriems reikia visuome
tkras laikas žinoti. Gvarantuota
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli an
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. i
persiuntimo kaštus, su teise jums v*
ską peržiūrėt. Jei busi neuzganėdir
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit
jus užmokėtumėt už tokį pat laikr<
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitu
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir k»
būtis dykai su kiekvienu laikrodėli
(n
EXCELSIOR WATCH CO
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. IL1

Tel.: 2787-J.
(
(

Dr. David W Rcsei

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra tlrinėjimas. kur buvo pirmutinė fmo
niu lopšinė. Knyga naudinga tr pa
mokinanti.
Parašyta Z Alekeo*
kuris daug darbo pašventė tiriniji
mams lietuvių praeities ......... M
Byla Detroit’o Kataliką su Socijall
stais. Knygelėj atspauzdinta viaa*
tardinėjimas kaip vienos taip ir Id
te s pusės, todėl bešališkai parode
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai
katalikui kaip ir sorijalistui: Su pa-

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.

-

T.agalški žmogžudžiai. Trijų aktą
tragedija, paimta iš ravoliucijo*
laikų ............................................... !•

Abudu galai geri.

mes.”

| ARGIL SPECIAT TIES CO.,
•
Dept. 12
*
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa

Užtikrtnam, kad Jų* auėėdyait pinigą ir
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Me* imas*
materiją iš gerųjų firmų ir pnoueruojam
rūbą pagal žmogų, todėl neaudarko žmogaus
išvaizdos ir būna tvirtesni.

AR NORI, KAD MERGINOS
MYLĖTŲ?
Jeigu taip, tai nusipirk

h
h

tus “Dermatuga”. Geresnių plaukams
vaistų už “Dermafugą” nėra!
Materijalistiškasis istorijos suurati
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
mas Jei nori žinoti, kas eimdo na
vo* plaukai bus tankus, švelnus ir
saulije įvairius nimtikius. *ai t»*r
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
skaityk šita knygute Kalba Isnirv* ra, pleiskanos išnyks ant visados,
ir labai aiškus išvedimai.
o plaukai niekad daugiau neslinks.
Busi patenkintas savo plaukais! Ne
Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve pavydėk kitų puikiems plaukams,
nimo. Parašytas pagal naujausius nes pats gali turėti dy dailesnius!
atsitikimus......................................... 10c
Reikalaujant prisiusime Tau pačta
suvis dykai išbandymui “sampilą”,
davatkų gadzinaos. Padidinta ir pa i Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
oerinta 6-ta ia da juokingą daine ! lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Derlių, pašiepiančių davatkas ir kitus ■ mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą,
prietarus ......................................... la užvardytą: “Puikus Plaukai”.

I

DUOKIT PASIŪT MUMS

♦A

— Tai niekis!— užreiškia
Revoliucijos giesmės. Knvga dide i t
Antanas.— Mes už jį turi
lio formato, su gaidomis (notomis ■i į EOVIRO DALY, Satininkas
me balsuot, nors jis ir nemo
Nusipirko sau žėlabą.
sutaisyta ant 2-ui. 3-iu ir 4-ių bal- i ii
ii
18 Brtatway, So. bis on. h
ka rašyt, kad tik Literatū Airišis įnėjęs krautuvėn -•j. Lengvos mokinimui.................35c ii
5i
Galite reikalaut ir per laisKus s;
ii
ros Komitetan neįleist pri- priėjo prie pardavėjo ir ta Kaip
iio mes per ekspresą gyduoles a, 5 fvatiškų laikraščių redakto rė: ”Aš norėčiau ką-nors
’ 1 '*
t
’f siusima
daleidivnai
musu
rius.
Delegatas. žėlabos. tečiaus nežinau, kas rnes isveizda- Su pa veikslais 10
geriausiai tiktų.”
žiedas ir kitos yražios auv
Po Vl-to rajono konferen
”Tas priguli nuo to,” at Panarčio
sakos, kurioje nurodoma, kaip necijai.
sakė pardavėjas, ”kas mirė. kurie žmones išsitikėję i visokiu'
— Na, o ką, drauge, kaip Jei labai artima giminė, tai burtus ir tt........................................ 15nusisekė konferencija? Ką privalai turėti juodas dra-| Per skvle ir Panelė Av. Sasnavoje
juokinguos ir kartu pamokinan
gero nutarėt?
panas: jei tolimesnė giminė, I Dvi
čios apysakos ................................ 1A
LEIDI SLINKTI
— 0, brolyti! ši konferen i tai užtenka ant rankovės
SAVO PLAUKAMS?!
cija buvo tokia gyva, tokia ■uždėti plačią, juodą juostą, Kodėl aš netikiu i Dievą * arba rikė
iimo kritika
Pnršė Tk^as
Knv
Neturėsi daugiau kalkaršta, kokių da niekad ne į o jei visai tolima, gali -užsi ■mtėi tik protingi nurodymai, ua
tunuotų. resvų, krintan
’emti ant faktu. Kiekvienas gvra»
buvo,...
Privatiškiems lai dėti siauresnę juostelę.”
čių,
pleiskanuotų, ap
katalikas. valnamanis privalo i»
mirusių,
žodžiu—ligui
kraščiams kad davėm, tai
”Ar taip?” su džiaugsmu -H>r>kaitvti.............
stų plaukų—ko turėtu
ir žmogus T abai pamokinan
davėm pipirų.
mei visuomet gėdinties,
atsiliepė airišis. "Tai duok *emė
ti knvga Tš Ine onživori kaip žmo
nes tas daro Tau ne
— 0 ką daugiąu nutarėt? man juodas apyvaras čeve- gus gyveno žiloi cenovėj. kaip ii«
apsakomą nemalonumą
— Well, daugiau — nieko rvkams, nes mirė mano pa kovoio «u gamta ir kaip civilizavu
—jeigu tik urnai pra
si. Kiekvienas tu-ėtų ją persk ai tv
dėsi vartot musų su
svarbaus.
Mikas. čios motina.”
H. Su paveikslais........................... 25c r
taisytus
,
.plaukams vaisDaktariškas patarimas.

mą) ir galėsit lengviai gauti dar
bą Štaruose.
Mokytis per visą
dieną mokykloj labai brangu, to
dėl galite išmokti liuosame laika
savo namuose.
MOKYKLOS KURSAI: Išmokti
angliškai kalbėti ir rašyti 16.00.
Pradinė Aritmetika 16.00. Pirklystės 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 sį mokslo sezoną,
mes paskyrėm dovanas, todėl, ku
rie prisirašys į musų mokyklą šj
mėnesį, tam duosime dovanų tą
•įuz.iką
Ant tos muzikos galima j trum
pą laiką išmokti grajint. Vieni
numeriai tos muzikos yra ant no
tų, o kiti ant strunų, pažiūrėjęs į
notos numerius, skambini tuos nu
merius strunų ir išeina labai graž'os melodijos kaip geriausių mu
zikantų. Minėtos muzikos balsai yra labai priimnųs 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:
(?)

KLUSŲ SKYRIUS

Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE. dienomis ir va
karai*. Jei nori greitai išmokti Angių kalba, tai persitikrink apie
musų mokyki* pirma negu pradėsi moks U kur kitur. Atmink, eta
daug mokinių pne vieno mokytojau* neleidžiame ir mokiname dau
giau Begu kur kitur, šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir
HIHGsetaoleoliuraus. Dvi mokyklos 731 W. 1«th St.. ir 1741 W.
47tk St. Lai.kuasdresuokite: A.MERICAN SCHOOL OF LANGL'AGES.
1741 W. )7th St., Chkagv. 11L

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

Šis paveikslėlis parodo, kaip Kamėsis persisiaio sau
wilkesbarriški komitetą, kur yra pusė tautininkų laisva
manių. Jam rodos, kad jie išskėtę nagus taip ir tyko
pagriebti nekaltą jo dusią.

Jei kuriems atsibodo dirbti kapoj,

TAD MOKYKITĖS AMATO AR
BA PREKYSTES. Musų mokyklą
pabaigęs gausi paliudymą (diplo

atb ginimą
Gteui ausi*, dkižiauai* ir pripažinta ui g*riau*ic Amarikoniš-

Amerikos "Macochas” arba kaip k n.
Schmidtas supiaustė merginą Oną
Aumuller. Knygelėj surinkti visi
rūmą kurie buvo prirodyti teisme,
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

V7ERGIJOS

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.
Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryta. Nu •
2 iki 3 dieną, nuo 7
8 vakare.
$21 HANOVER STREET,
BOSTON. MASS.

V

/■<

Į Rainkoty ir Siūty Dirbtuia
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR
GERIAUSIA.
I
Mes dirbame RAIKOTUS ir
SIl TUS. Vyriškus. Moteriškus ir j
Vaikams. Dirbame dėl KRAU- 5
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVTE- t
NIAMS iš geriausios materijos (j
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė Į <
Materijas mes imame iš dide
lių firmų ir daug ant karto, todėl mes gaunam kur-kas pigiau
ir geresnę materiją, todėl galūne
-r pigiau padaryt.
■r
Lietuviai, kurie norite tik turėt
STIPRIUS IR GERUS RUBUS
PIGIAI, visados kreipkitės pas
mus. Tolimesnieji per laišką; o
vietiniai ypatiškai.
Kriaučiam*. Agentam ir Krau
tuvininkams aampelius pasiunčiame dykai.

i

!

I:

:

(S
[(
Į
•

Trne'er; Rainciit Comp?ry
G. A. Rnmanaa, savininkas,

3

Harrison Ave^
kampas Emm 8t.

BOSTON, MASS.

dienos jau
praėjo. Bet
vis dar tarpe mus
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LIGOS.
Yra labaijengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles,
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėj'mo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiančios gerklės intraukimui į save
apmalšinimui d"S”l:o, nuo gal

vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumstizmo. Pudigos. N<nra!i
jojos. P^rsiša dymo, ApSlubimo* DantuSkandėjimo, Diegliu ir Skau<‘ėjimo Krū
tinėle. kaip ir nuo visokiu kitu r< umati&u ligų, naudoki

PAIN-EXPELLERS
kaipo ten* ir nztikčtiną draugų Seimy
no. p<r puse Šimtmečio. Tik 25c. ii
5«c. bonkute: galima gauti viaoac aptiekose arua pa* pati fabrikaaU—

F. AD. R1CHTER A CO.
74—80 WaaMafton StrMt* K«w York

3J-

V-

REIKAL1NGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE,
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

užimtose vokiečių vietose

Lietuvoje,

jeigu turite dabartinį jų adresą;
PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ,
kurių turite adresus;
8UJ1EŠKOME TUOS. KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA
PABĖGO | RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j vfaas pasaulio dalis geriausia gaut pas m a*.
ADVOKATO PATARIMAI ir visokio* rųšiea dokumentas
padarome atsakančiai.

F. J. BAGOOIUS
253 BR0ADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

********** ***r*r*H***-. »J**uKz.-. . T *

I II 4IJM*

ŽMONA:
Svety, gal nakvosi pas mumis grintėlėj,
Ar čia prie upelio ant vejos pievelėj ?
Pas lietuvį fotografistą
Oras jau atvėsta. Mažutis jau miegti.
atėjo lietuvė moteris.
Paturėk mažulį, aš turiu nubėgti
Vandens į upelį.
— Ar tu gali nutraukt pikčierį?
Miegok, balandėli, miegok saldžiai, vaikeli.
— Taip, tamsta. O koki*
KELEIVIS:
Norėtumėt?
Iki krutinės,
O kūdikystės saldus miegeli,
ar iki kojų?
Sapnų neardoma ramybė!
Daryk iki kojų, kad ir č*Sveikata ir nekaltybė
batai butų matyt.
Supa, liūliuoja tavo lopšelį.
Berneli pradėtas
Fotografas pažiurėjo mo
Ant praeities kapų,
teriškei ant kojų:
Spinduliuos minčių kiltų
r
— Kad tamsta čeverykaia
^0
Milžinu buk išauklėtas.
■ 'v
apsiavus, ne čebatais.
r XX.A'
Kam dvasią praeitis apskleis
— Aš ne savo noriu
Savo raudonais sparnais,
traukt, ale sunaus.
Tasai ant žemės dieviškais jausmais
— Tai tegul tamstos sū
Dienos be naudos nepraleis.
nūs ateina.
Vertingas grūdeli!
Išaugk, išbujok,
— Kibą tu durnas, ar ką
Parėdyk žemelę
— sako moteris.— Kaipgi
Photo by American Preas Association.
Ir galvas draugų žiedais vainikuok.
jis gali čionai ateiti, kad jis
New Yorko dailės (tepliorystės) mokykla ant stogo au ščiausių triobų.
O kada lapeliai pagalios nudžius,
Lietuvoj.
Iš sielos gilybų tuomet lai išsprogsta,
— Be jo aš negaliu pada
R A
tarškėjo šūviai...
Vienas arba kitas kruvinoj
Kai vaisingo medžio sultingas vaisius,
ryt jo fotografijos — paaiš
_L _I_Ld
Už valandėlės Petro kūną
imtynėj
Meilė ir saulutės spinduliuos išnoksta.
Buvo puikus, malonus pa- dengė jau juoda žemelė. pjrma saV0 priešui tur ran- kinę fotografistas.
ŽMONA:
— Aš galiu pasakyt, kaip
vasario rytas. Saulė iš tarp Praėjus keliems metams, j
ką paduoti
paduoti;;
O te išsipildo tavo žodžiai gražus!
jis išrodo.
— šviesius,
medžių
išskleidė
šviesius, Petras pasiliko užmirštu net vienas
Ar da miega mano mažas?
jojo draugų.
-krutinėj
F
— Vistiek negalima.
linksminančius ispindulius,
_
Gaila, kad šiandien nelaukiant svečio,
—
Tai toks iš tavęs ir pikTik- gamta kas rytą atkuriais budino gamtą iš salNeturiu nieko prie duonos.daus, ramaus nakties miego busdama linksmina jį, gavo
t^ išpiešti neapkan- čieminkas — atsakė mot**
tos vvotį.
KELEIVIS:
ris išeidama per duris.
ir ragino stoti prie sunkaus gražumu, puošdama jo ka- Į
n ’
Ačiū, geroji! Širdingą ačiū!
kasdieninio darbo.
įpų gėlėmis.
Linksmučiai
Kai čia aplinkui visur malonus
Pasigirdo tad linksmus paukšteliai savo maloniais
Žalmuo ir gėlės,
sparnuočių balsai.
i čiulbesiais gaivina jo jau užKai oras tyras!
Gėlės pradėjo žydėti ir 1 šalusius jausmus, lyg norėH
skleidė savo
gaivnančius darni prikelti jautrią jauną
ŽMONA:
kvapus, o šilto vėjalio lank- sielą... Bet Petro jau nėr!
Tuojau iš lauko pareis ir vyras.
Gal jo palauksi?
Stomos krutino savo žalius Stoviu ant jo kapo, mąstyKAIP IR IA KUR ATSIRADO ŽMOGUS?
damas:
Kartu su mumis pasišnekėsi,
blizgančius lapelius.
IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS, NEKUR1E SAKO,
Pavakarieniausi,
Upelis kur tai tolumoj
Čia ilsis karžygsi ginėjas
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?
Paskui pastogėj pernakvot galėsi.
čiukršleno ir ką tai nepa
tiesų,
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai
prastą, paslaptingą murmė
Tarp gamtos grožybių ir
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu
KELEIVIS:
jo: ar tai gerėdamos žy
gėlių žiedų;
budu. toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie
Tai čia ir būnant?
žmogaus.
dinčiomis
pievomis,
ar
pyk

Kurs
drąsiai
kovojo
prieš
ŽMONA:
KAINA 35c.
damas
ant
akmenų,
ką
jo
skriaudas visas
► Taip. Seniems rūmams kadaise griūnant,
GRAŽIAIS
AUDIMO
APDARAIS 50c.
sroves ardė.
Ir nešė vargdieniams idė
Didžiųjų vartų skeveldros liko.
Visa gamta atbudusi link
jas šventas!...
Mano velioniui senam tėveliui
simai mirguoja, blizga...
L. Studentas.
Pasistatyti dievulis leido
Rodos,
kad
pasaulis
be
var

Šitie nameliai.
MAN GAILA.
go, be skausmo, tik gėrėjas..
Mane už gero vyro išleido,
Man gaila, kad žūna
linksminas...
Savo grintelę mudviem paliko,
j Krūtinėj jaunoj
PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. __
Bet
ne
!
visai
ne.
Daugybė kiltingu minčių.
Mirdams ant musų abiejų rankų....
PARAŠĖ Z. ALEKSA.
Viešpataujant visur atbu- Man gaila, kad žūna
A, širdžiuk mano! miegot pakanka?
KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ
dusios gamtos gražumui ir Siautančioj audroj —
Žiūrėk katzaidžia!— rodo dantelį!...
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.
Vos tik pražydusių žiedų...
sklystant
paukščių
čiulbe

Oi tu blozneli!
siam, matome einantį nulei Kad vargšą slėgina
Iš jos sužinosi, kada musų protėviai vogdavo sau
Ranka geležinė,
KELEIVIS:
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo
$
sta žemyn galva Petrą, ly Ir pūdo be laiko kapuo3,
H
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių
O gamta, vaisinga amžinai matute!
T
dimą būrio ginkluotų karei Kad nuožmiai kankina
T
apeigos ir kaip jos keitėsi.
■;
Visiems kas tiktai kruta, gyvena,
vių. Jo veide matosi malo- Jaunąją krutinę...
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smalkiai
i
Leidi surasti stogą ir peną!
numas, akyse meilės Žibu- Kad slenka gyveninis varguos!
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas
Man gaila, nelinksma
Delei lizdelio laisva kregždutė
riai.
pačius žmones.
žiūrėti,
Prie puikių rūmų palėpio balto
Ant išblyškusio jo veido Beteisėn
KAINA 35c.
Suspaudžia bemeiliai skausmai,
Neša purvyną, lipina,
pasirodė spindinanti šypsą, Ir siela nerimsta —
AUDIMO APDARAIS 50c.
Nežino kokį tvarinį kalto
lupos krutėjo, lyg veržėsi Man tiktai liūdėti,
Naikina.
Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne.
kokie tai galingi sakiniai... Nors ir bujoja jausmai... *
Siunčiant pinigus adresą užrašykit taip:
Kirminas margą gėlės galvalę
Man
gaila,
kad
žūna
Petras prisiartinęs prie
/
jaunoj
Verpalais savo apriečia, pina
”KEI IVIS,” SO. BOSTON, MASS.
žaliuojančio miško, prie ku Krūtinėj
Daugybė
kiltingu minčių,
Ir šaltai žiemai vaikams guštelę
rio buvo paskirta jo nužu Man gaila, kad žūna
Gamina.
dymui vieta, sustojo. Apsi Beširdžių rankoj
O tu žmogau galingas,
dairė, dirstelėjo į puikų Daugybė galingu jiegų.
L. Studentas.
Praeities liekanas apvogęs,
gamtos mirgėjimą, į zaliuo-į
Ant jų griuvėsių savo niekingas
i jančius medžius ir žydinčias
Statai pastoges,
gėles, giliai užsimąsti ir at
Naudodamos kapais.
sigrįžęs į stovinčius karei
Sudiev tau, laiminga, miela moteriške! vius protarė:
Likitės sveikais!
”Atėjo jau man laikas ap
ŽMONA: .
leisti šį gražų pasaulį, jau
Dyspcpsija ir Nevirinimos, Jaknų Negalės, TulžinguTai jus jau ir einat? Nenorit nei biskį
mas, Prie tvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), ■
nebenoriu gyventi surakin
Reumatizmas,
Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies ■
Pas mus paviešėti.
tas retežiais ir jausti bude
Suirimai
gali
būti pasekmingai gydomi Tamistos ■
liškas rankas smaugiant
KELEIVIS:
namuose už labai mažą užmokestį.
■
mano jauną sielą. Geriau,
Reikalas skubėti.
Mes
taip-gi
norime
Jums
pasakyti
apie
musą
■
daug geriau yr’ man užmig
Sudiev, mieli žmonės!
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių ■
ti amžinu miegu, negu be
ŽMONA:
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- ■
laisvės gyvent Dėl laisvės
jimas, Odes Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas, ■
Laimingos kelionės.
kovojau ir dėl josios žuntu
Sukrekėsimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės ■
KELEIVIS:
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip ■
Pasauli, tu matai mano ne
Tuo keliu, ką eina į- dešinį šoną —
tankiai kankina.
■
kaltybę — dėl laisvės žunu
Jei mintįs ne vylios —
— dėl jos kovojau... tegul
Nueisiu į miestą...
BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
mano mintis bus pasliuosuoŽMONA:
toja...”
SIUNČIAMA DYKAI
Tiesiog į Veroną.
Jo žodžiai pervėrė man
v
KELEIVIS:
Parsisiųsdinkite
kcpij.a
tos
knygos,
šiandien.
Joje
pasa

krutinę. Užsimąsčiau...
Kaip toli nuo šičia?
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
Atsimenu, gerai atsime
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus,
ŽMONA:
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—
nu...
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
Bus apie dvi mylios.
Petras buvo prakilnus
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svei
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
KELEIVIS:
vaikinas, pasišventęs ginti
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
Taigi likk sveika!
darbininkų tiesas, jis statė
negales. Vesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos
O gamta! ant kapo šventos praeities savo krutinę prieš kiekvie
kupono, esančio apačioje. Liaukite mckėje sunkiai uždirbtus
Tolimas keleivis—klajūnas
ną vargdienių skriaudą.
pinigus už nicknm nevertus vaistus, bet skaitykite Šita brangu vadą | mr«i*
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
šaukiuosi tavo globos!
Atsimenu, vieną šventadie
kentėjimą priežastis ir kaip jusą negales gali būti prašalinamos.
Kad apsiaus 'pasaulį tamsuma nakties,
nio rytą Petras iškėlęs rau
Vesk mane, kur vieši malonus ramumas! doną vėluką marsavo sekiaDYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Gi nuo dienvidžio kaitros
mos minios žmonių.
Ten
Parašyk savo pilna vardą ir adresą, iškirpk ir siąsk mums Šiandien.
Pridengk pavargusią galvą
žiauri žmogžudiška ranka
Neužmiršk užlipinti atcmpa, kad laiškas pas mus ateitą greitai.
Laurine šaka.
pagavo jį ir pasmerkė nu
Dr. J. RUSSELL PRICE Co., Llioi - 9 So. CUnttrn 8t„ Chicago, m.
O kuomet užbaigsiu sunkų dienos darbą žudymui.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai,
Ir pasilsin vyksiu
Bet tas nei kiek nesujudi
pačta jusi: brangią medlkališką knygą.
I sąvają giedro vakaro saulutės
na ir nesuarebina širdžių
Vardas ir pavardė..................................
Apšvietą grintelę,
žmogžudžiams... Sublizgėjo
Catvi ir No..............................................
Tegu ten sutiksiu
saulės spinduliuose oficiero
Taip mielą žmonelę
kalavijas, suskambėjo žiau
Ir tokį ant rankų sunutį.
ri trumpa komanda ir su-

NetikęsFotografctis.

KELEIVIS
(Iš Goethe’s.)

KELEIVIS:
Sveika žmona! Meldžiu dangų
Te palaimą savo leidžia
Ant mažučio, kuris žaidžia
Tau ant rankų.
Leisk ant šios skeveldros krašto
Pasidėti
Šią kelionės sunkią naštą
Ir prie tavęs pasilsėti.
ŽMONA:
Koksai reikalas, sveteli,
Tokioj kaitroj vasarėlės,
Kalnų skardomais ir smėliais
Atnešė į mus kampeli?
Turbut reikalais prekybos
Atvyksti į mus sodybas
Ir šaunių miesto prekių nešiesi... _
Svety! iš mano klausimų juokiesi?
KELEIVIS:
Miestan keliauju, prekių nenešioju.
Vakars atšaldo karutį dieninį.
Gal parodytum, gražioji,
Geriamo vandens šaltini?
ŽMONA:
Ten, kur kalnas augštyn k|la,
Eina takas —ten, pro šalį —
Į namelį,
Kur gyvenam,
Į upelį,
Kur vandenį geriam.
KELEIVIS:
Pramogios rankos šičia matau žymę
Tarp gamtinio žaliumyno:
Uolų nebūtų taip dailiai supynę
Liuosi pirštai prigamino.
.
ŽMONA:
Toliau, augščiau...
KELEIVIS:
Samanotas
Styro lankas skliauto seno.
Pasiliko ranka meno:
Vardas uoloj išskaptuotas.
ŽMONA:
Toliau, keleivi!...
KELEIVIS:
Čia raštą užmyniau,
Veltui skaitytum: bruožai nusitrynę,
O jais norėjęs dailininkas meno
Ainiams priminti, kad jis čia gyveno.
ŽMONA:
O, keleivi! tu stebiesi
Žole, ką ant akmens želia?
Šalę tako —ten, po tiesiai —
Daug jų rasi prieš grintelę.
KELEIVIS:
Augščiau?
ŽMONA:
Į kairiąją pusę,
Matai krūmuos aną pusę?
Ten.
KELEIVIS:
O grože, o ilgesiai!
ŽMONA:
Ar matai musų bakūžę?
KELEIVIS:
irentyklos griuvėsiai!
ŽMONA:
Žemiau į šalį
Matai upelį,
Iš jo sėmiau vandenužį.
KELEIVIS:
*
Stovi ligsiol jaunutėlis,
Ant kapų sparnus iškėlęs,
Genijau galingas!
Nors iš tavo tvarinių
Tiktai krūvos griuvimų^
Tu viens nemirtingas!
ŽMONA:
Palūkėk šičia, sveteli,
Bėgsiu atnešti kaušelį...
KELEIVIS:
Vijoklės rūbas plonutis
Apdengia dievybės krūtis
Ir ant skeveldrų da besikarsto!
Čia iš griuvėsių kai kad iš karsto
Tiesiate galvas dangun abu,
Du artimuoju šulu.
O ten jūsų brolis stovi atsiskyręs,
Vienas tarp lavonų, siūbuoja pasviręs
Ir žiuri be žado
Ant tų brolių ir draugų,
Suverstų po kojų,
Kur guolį kas rado,
Tarp erškėčių ir purvų,
nilgom’s apsikloję,
k
O gamta, nedėkingoji!
Ar tik tiek tu apkainuoji
Vertę savo tvarinių?
■Savo šventyklas ardai, negailiesi,
^Erškėčius sėji ant jų griuvėsių!

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
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Vietines Žinios

METINIS BALIUS

Kalėdos arkliams, šunims
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystes,
ir katėms.
bus Nsujujy Metų vakare, L y. ateinančiame panedėlije
Massachusetts S. P. C. A.
draugija pačto skvere prie.
George T. Angell arkliams
Prasidės 2 vai. po pietq ir tęsis iki 12 ukties
girdyt šulinio įtaisė ”Kalėtų Eglikę” darbininkams
arkliams. Sunešta ir suka
binta obuolių, įvairių daržo
Kampas E ir SILVER STS., SO. BOSTONE.
vių ir smagurių arkliams.
Rengėjai ”Kalėdų eglikės” GERBIAMA VISUOMENE:
Ant šito baliaus yra užkviesti visos apielinkės svečiai,
arkliams paskelbia, kad
Kalėdų eglikės pietus pa todėl vietos lietuviams bus žingeidu susipažinti su savo
ruošta 2000 arklių. Vežė viengenčiais. Ant baliaus nauji nariai bus priimami už
jams gi taipgi bus duotas pusę įstojimo. Turime priminti, kad musų draugija pri
kavos puodelis. Be to An pažįsta lygias teises moterims, ko kitur nėra.
gell Memorial Hospital nVisi kas gyvas ant Baliaus per Naujus Metus!
gonbutyje gyvuliams paruo
KOMITETAS.
šta Kalėdos 150-čiui šunų ir

1 Sausio* January, 1917 m.
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LIETŲJŲ SALĖJE

kačių.
(Turbūt tie gyvuliai iš
Kalėdų turės nemaža džiau
gsmo ir ištikimai žmogui
vergaus, kad sulaukus kitų
Kalėdų... Ar negeriau butų
padarę tie labdariai, jei už
tuos pinigus butų nupirkę
anglių ir išdalinę neturtin
giems žmonėms, kad tie nors
šilčiau galėtų kelias šaltas
žiemos dienas praleisti?)

Sveika nuomonė.

STEBUKLAS ANT STEBUKLŲ
šis puikus fonografas tik
už $6.95. Grajina švelniai ir
aiškiai visus rekordus. 12x12
colių didumo, 5 colių augščio,
padarytas iš mahogany me
džio. gražiai išpuoštas onamentais.
Neturi būt namų,
kad nebūtų to puikaus muzi
kos instrumento. PADARYK
SAU NAMUS LINKSMAIS.
i
Pigumas sumuša visokias fo
nografų kainas. Bet tik per
trumpų laikų taip pigiai pardavinėsime. Iki šiol ir gal
būt niekad vėliaus taip pigiai negalima buvo gaut fonografo. VYRAI IR
MOTERJS, pasmaginkit sau gyvenimo valandas. Prisiųskit mums tik
50c. iškirpę šį apgarsinimų r mespasiųsime jums per C. O. D. Kainų
už fonografų ir persiuntimų užmokėsite apžiūrėję ir išbandę. Užsisakyk
šiandien. Iš kitų už Su v. Valst rubežių šalių reikalaujame užmokesčio
sykiu su užsisakymu. DYKAI duodame 4 recordus.
F1SHLE1GH & CO., Dept. B 912.
CHICAGO. ILL.

Bostono majoras Curley
Naujosios Anglijos Rakan
BOSTONAS AUGA.
dų pardavėjų draugijos su ""bostono krasos darbinin-i
sirinkime, sakydamas pra kams šių metų Kalėdos bu-1 Padarytas 1916 metais Bo
kalbą apie reikalingumą i vo tikra darbymetė. Nuo stono gyventojų skaitlius yamerikiečiams daryt viską, pereito ketvergo dienos iki ra 756,476. 1910 metų cen
kas tik galima, idant grei utaminko šios sąvaitės, zas rodė, kad Bostonas turi
čiau privedus Europos ka 4,000 laiškanešių išnešiojo gyventojų 670,585. Taigi
rę prie galo. Tarp kita ko virš 20 milionų laiškų ir per šešis metus pasidaugino
majoras Curley užreiškė, pakelių.
85 tūkstančiais 891 gyvento
kad visų pasaulio tautų pa
Gruodžio 30 Brightono so ju. Tokiu budu Bostonas
reiga kiekvieną skiriamą cialistų kuopa turės balių. tarp Amerikos didmiesčių
kariumenės ir kariško lai Kooperacijos salėj. Pradžia užėmė jau ketvirtą vietą,ku
vyno reikalams dolerį dėti cialistų kuopa turės balių rią ikišiol laikė St. Louis,
karės išgriautų šalių atbu- 7 vaL Įžanga vyrams 35c., M o. Šis pastarasis miestas
davojimui ir nuo karės nu merginoms 25c.
• užėmė penktą vietą.
kentėjusių žmonių gelbėji
Massachusetts miestų ir
mui nuo bado mirties. Svei
Sauso 1 d. Brightono ko miestelių gyventojų skaičius
ka nuomonė! Tik iš vieš operacijos naujam name bus abelnai imant tuo pačiu laipataujančios klasės žmonių balius.
Įžanga porai 50c. ! ku pasidaugino 10,000.
yra labai, labai mažai tokių, merginai 25c.
kurie tai nuomonei pritartų.
Pradžia 2 vai. po pietų.
Humanitariška
Amerika
|
DENTISTAS
t
juk šiais 1916 metais pa-*
f
I
skyrė karės reikalams 6 miRengia
Lietuvių
Jaunimo
u
lionus 671 tūkstančių dole
<
(Labai gerai atRatelis
subatoje,
rių, bet kiek ta šalis paskyrė
ĮĮ lieka darbų su(S rištų su dantii
30 Gruidžio-Dec. 1916,
ar paskirs atitaisymui viso
G mis ir jų ligo<
to, ką dėl viešpataujančių Prasidės 7:30 vai. vakare ĮĮ mis, už žemesnę kainų, kaip
kapitalistų naudos karė iš ir trauksis iki 12 naktį,
!bent kas kitas Brocktone. Pil !
griovė ir išnaikino?
LIETUVIŲ SALĖJ,
| nas užganėdinimas gvarantuoja
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
Kamp. E ir Silver Sts., So.1 sijoj
ir Amerikoj yra geriausiuBoston, Mas. Y ra labai daug liudytoju to. Ateikite patįs per «
Tikras ergelis.
sitikrinti.
t
įvairumo
ir
smagaus
juoko,
<
Buržuazija,kurios interesai
reikalauja kariu ir kariu- l!UOlne‘ Jaunimas pasipuo<
_
_
_
1
I/ncrnimoio hn Ir.
t
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
Piktinai
kad_ cnc 1X70
ivairafe
kostiumais
linkskiria- 64 W. Elm street
darbo
smm^sl- Taipgi yra skinas
darbo žmonės
žmonės nori
nori sumažinsumažin- sminasi.
ti gimimus; nežiūrint, kad mos dovanos uz navatmausj Brockton, Mass.
<S«g«ą=Įąg=:=.-=.-^=._=-=::_== =g=Į==ss:
nalios
lais- Pasiredymą. Pirma
dovana
pačios buržuazės
purzuazes veda
a eaa lais e-™ vortac
nntm
_
vos meilės gyvenimą ir tų $5.00 vertės, antra—$3.00
J. MATHUS
Geriausia* Lietuvio
reikalingų vaikų negimdo, vertės. Todėl užkviečiame
visus
atsilankyti
koskaitlinSALONAS
IR RESTAURACIJA.
buržuazija
neišpasakytai
giausiai.
Nebūtinai
reika

Sveiki geriausios rųšies gėrimai
pasipiktino,kad Bostono lai
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.
kraščio ”The Flame” redak lingi nepaprasti kostiumai.
Taigi
neužsimirškite
!
torius Allisonas paskelbė aĮžanga vyrams 35c., mer Parankiausia Lietuviška užeiga.
gitaciją prieš daugvaikybę
J. MATHUS
ginoms 25c.
ir išleido knygutę, kaip su
342 Broadway. So. Boston. Mase.
Visus širdingai užprašo
kontroliavus gimdymus. Jį

Kostiuminiai šckiai.

I

Dr. 1. Genzburg
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KALĖDŲ
DOVANA
Jeigu manai ką-nors pirkti
sau arba kitam, ateik į musą
Krautuvą, čia gausi teisingą
patarnavimą ir dovaną

Gražu Kalendorių.
MES UŽLAIKOME
VYRŲ ir MOTERŲ
ČEVERYKUS
nuo $2.00 iki $6.00.

E. -

Komitetas.

EXTRA! VIENAS DOLE
RIS Į SĄVAlTg.
Nusipirk pas mane laik
rodėlį, lenciūgą ar žiedą ir
mokėt tik po 1 dolerį į są
vaitę, kol išmokėsi suderėtą
sumą. Dabar per Kalėdas
duodu dovanų: kas pirks
laikrodį, tam duosiu dovanų
lenciūgėlį, ar kokį-nors kitą
auksinį daiktą.
Pas mane galite gaut sie
ninių laikrodžių visokios rųšies. Pataisau sugadintus
arba išmainau ant naujų.
Iš kitų miestų galite ra
šyti ir musų agentai ateis
su sampeliais ir paims orde
rius.

P. VALUKONIS,

>

Birutės Kanklių Choro 255 Broadway,
metinis susirinkimas įvyks
So. Boston, Mass.
28 gruodžio vakare po nr.
876 Broadway.
THE MAGIC SHOP.

L. S. S. 60 kp. metinis su
sirinkimas įvyks 31 d. gruo
džio 11 vai. ryte. Visi na
riai privalo būti

Pir**** Anerikoj Ii
Ujo nagijo*
dirbtavę. Dirba visokių
daiktas. Jti
■ori gauti ttakų katalogų, prišauksi
irtasj jausi. Ad-rsuokitc taipi

tm

a

P. O. BOX 1OO.

Nė kuponą nė dovaną prie Prince Albert
a bako niekad nebuvo duodama. Mes vietoj
:o duodame gerumą. Nė federališki. nė val
stybiniai uždraudimai kuponus ar dovanas
luoti jokios įtekmės ant Prince Albert parlavniėjimo neturi. Jąs galite rūkyti Prince
Albert taip ilgai ir tiek daug, kiek jums pa
tinka. Tai yra dėlto, kad jis yra sutaisytas
4U pagalba patentuoto proceso, kuris IŠIMA
KANDIMĄ IR KARTUMAI

Vyry Draluž:ai:

Albert

Skrybėlės nuo $1.00 iki $3
Marškiniai nuo 50c. iki $3
Kaklaraikščiai 25c. iki $1.50
Apikaklės............. 10 ir 15c.
šalkos nuo
50c. iki $4.00
Pančiakos nuo 10c. iki 50c.
Pirštinės nuo 10c. iki $2.50
Sveteriai nuo 50c iki $6.00
Apatiniai nuo 25c. iki $3.00
Lietsargiai nuo $1 iki $3.50

Rakandai-Formciai:
Lovos............. nuo $6 iki $25
Kamodos
nuo $10 iki $35
Pečiai .... nuo $28 iki $75
Matrasai .. nuo $3 iki $25
Stalai............. nuo $2 iki $45
Taipgi galite gauti ir visokią
mažesniu daiktą nupi
ginta kaina.

PIANAI

the national joy tmohe

vra tokis tabakas, kuris pa
tinka visiems žmonėms, ne
žiūrint į jų padėjimą ir kur
jie negyventų. Šiendien jis į
JM
yra pasaulio rūkomuoju ta
baku.
Prince Albert yra
/
taip vėsus ir kvepiantis, kad
T' A
.jis užganėdins jumis iš kiek
vieno atžvilgio. Jis dega ii_
gai, kas reiškia, jog turėsite ilgai ką rūkyti, ar įdėsite į
savo seną draugę pypkę, ar suvyniosite į papirosą.
• i

GRAMOFONAI

Geriausia degtine
ir alus
>
gaunamas pas

nuo 10 dol. iki 300 doleriu.
Lietuviški rekordai ... 75c.

Reikalaukit Kataliogo, gau
sit dovanai.

Siuvamas Mašinas mes
parduodame pigiai .

C. P. YŪRGELUN
377 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

M. S. MORTON & SON.
Ypatingai atydų atkreipiame Hyde
Parko ir Nonvoodo lietuviams, kad
mes pristatome visokius gėrimus į
namus ir musų vežimas pristato du
kartu į sųvaitę. I Tolimesnes vietas
pristatome ant pareikalavimo.
Pas mus visokie gėrimai yra ge
riausi ir viskų šventėms parduodame
nup ginta kaina. Užsisakykite tuo
jaus. .Gėrimų galite gaut kokių tik
pareikalausit.
< 51)

S. M. MORTON & SON
1—11 Hyde Park are,

Forest Hflls, Mass.
Telephone: Jamaica lOoO.

Lietuviai Kliaučiai
Viaukiu* Vyram* Drabužiu*
Siuvame ant Užsakyme
Išvalome, sutaisome ir išpresi
name sena*.
Vienintėlė Kriaučių kompanija
So. Bostone, kur visame duod:
gerų ir gražų darbų už prieina
mų kainų
PASIŪDINK PAS MUS SIUTų
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES)
Todėi, kurie norit pasisiudin
gerų siutų, išvalyt arba suprosii
kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM
TAILORING CO.

278 Rroa<iwav.

So. Boston

Tikros Lietuviškos 999
Trejos Devinerios.
Yra tik dabar pargabcntos iš Rusijos ir sudėtos
pagal Dr. Gruning re
ceptų. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų šaknų ir
vaisių turinčių didžiausių
įtekmę gydyme įvairių ligų. Kaina
50 centų pakelis su prisiuntimu.
Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję' tvirtai į popierų 50c. įdėję į ge
rų konvertų. Adresas:
Reikalaujame Agentų.
f?t

THE LITHUAKIAN IMU ORDFR KIŠE
3343 S. HALSTED ST. CHICAGO.III

Skaityk ir neužmiršk. |

H. S. Stone, OphD. į

Skaityk atydžiai, nes čia gera
proga pasinaudojimui.
Gal esi
biznierius ar agentas, o kad ir
paprastas fabrikos darb’ninkas,
nedaro skirtumo, jei tik gali
šiaip-taip rašyti, parašyk, o atsakymų gausi kad ir kitam-Amerikos krašte gyventum.

Akių
Specijalistas. j
10 m. So. Bostone.

;U
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399 Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

TĄJĮ KOSULĮ

VVnidplią 112 GRANO ST„
VVdlUUlib

BROOKLYN. N. V

12 šūviais Pištalietas
Sauna tiesiai į cielių 12 kartų vio’ nu užtaisymu.
Juodo ”Gun Metai
! Finish” plieno, gerai padarytas, iš
laiko viso gyvenimo laikų. STEC1AL1S PASIŪLYMAS. Šitas 12 šuviaia
pištalietas ir dėžutė šovinių bus duo
ta jums visiškai už dykų, jeigu pagvlbėsit mums išgarsint musų naujus
laikrodėlius. Tas darbas labai leng
va*. Viskas, kų jus turite padaryt,
tai nešiotis musų laikrodėlį ir pasa
kyt savo draugams, kur jus jį pirkot.
Jeigu sutinkat, iškirpkit šitų ku
ponų tuojaus ir įdėję į laiškų prisiųs
kite mums. Mes tiesiog į jūsų na
mus prisiusime šitų 12 šūviais pištalietų su dėžute šovinių ir sykiu pa
siųsime gražų auksuotų laikrodėlį.
Aplaikę jus užmokėsite tik 5 dolerius .
už laikrodėlį, o pištalietas dykai.
Rašydami paminėkite kokio — vyriško ar moteriško, atidarytais ar
ntais lukštais laikrodėlio reikalaujat Jei būtumėt neužganėdintais,
apmainom ar pinigus gruzinam. Adresuok aiškiai:
ELGIN CO.. 502—35 BALTI MORE BU1LD1NG, CHICAGO. ILL.

Kas norite savo draugams arba draugėms suteikt ge
rą davaną, užrašykit visiems metams "KELEIVĮ.”

•
Geriausia
Lietuviška

o
o

SEVERA’S

Gyduoles sutaisome
ir prisiunčiame
visokias,
|

(Severo* Balsamą Plaučiam*). Netrukus patirsi, kad tatai yra
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimų nuo kosulio,
peršalimo, ullImlmT spaamodiško smauguUo. oro triubelių,
ušdagimo ir gerkiša akauamo
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Reikalauja*! gyėvoli* raikalaak 8*v«r** Praparstaa. N*»jęa I ap
tiek* iiurtti. kad *aatn*i k* raikataajsM. Neimk kitokia W aivad**tojų. NogsBat (Mti ko raikalaajat*, raiyk tiesiai i

W. F. SEVERĄ CO^ Odar Ra^ds, Im.

Sa. Bostone
ir apielinkėj

kurios tik pasaulyje
priimtos ir yra
|
vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės:
Tikra Lietuviška Trajanka 35c
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
GyduoL pataisymui apetito l.W
Gyd. suvalninimui vidurių 50c
Gyduolės nuo kosulio ir sun
kaus kvėpavimo .......... 1.0#
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
Proškos nuo nerviško galvos
skaudėjimo ......... 10 ir 25c
Gumas nuo duntų gėlimo .. 10c
Visokie kvepianti ir medikališki muilai .... 10, 15 ir 25c
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c., $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu viaoldų gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
paslaptingų ir kitokių ligų.

Balsam for Lungs
Matų iedlism* p*trirti«imni, iui o*4uod*me neaeniai *»■«» lai*ka: “Ai nona Jam* nraneiti. kad Severo* Balaamaa pilnai atteka aave
tikalui.
Noe pirmatinia doae vaikai pradėjo sveikti; j* koaalya iiayke
ir tie atakai *ebea*(ri*o.
Apie 4* metai Ua at**l ■»« vartojome t«ji
Balaai** nu* koklis** ir-ųi *a gar* p*Mka«."
J. Kovralaki, Cotehofae. K- T.

Aptieka

Nuo prakaitavimo kojų .. 25e
Gydanti mostis nuo pučkų 50c
Nuo viduriavimo mažiems 25c
Nuo viduriavimo suaugus. 50c
Pamoda plaukams............... 20c
Vaikų ramintojas ............... 2&c
Nuo suirimo nervų........... 1.00
Bsbro lašai ....................... 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
skanų ............................... 75c
Kraujo Valytojas............... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00
Nuo Reumatizmu ........... 31.0b

pirma, negu jisai pakenks jasų systemai. Atakų
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok
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SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiusi už 3c. pačtinę markę, o ta
rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių AKMoNIK
SKRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZ1KALIŠKŲ INSTRU
MENIŲ. ISTORIŠKŲ IK MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi#
koj kalboj. Puikiausias koncertini* Armonikas su 76 ir 102 raktai.
Kainos labai prieinamos. Naujausia* Lietuviškas Sapnininkas, dydšb
5x6 y, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa
tikrų lietuvį, o gausiu teisingus taborus. Agentams parduodu pigiai.
Rašykit tokį adresų:

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

h
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25,000 KATALIOGU DYKAk
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Prince Albert gan jiL<a vi
sur. Parsiduoda radUonoaų
skardinėse už 10c., &*.išinkuose už 5c. Taipgi plfesvų.
riais, svarais ir t. t.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., \Vinston-Salem, N. C.

Nauji Pianai vertės $300,—
aš parduodu už .... $188.
Nauji Pianai vertės $250—
aš atiduodu už .... $158.

11

pripažino už tai nemoralybės platintoju ir nuteisė 2
metaims kalėjiman.
Te
čiaus tuomi buržuazija ne
privertė moteris - motinas
pildyt buržuazijos įsaky
mus. Judėjimas už gimdy
mų kontroliavimą auga.
Ginčai eina spaudoj ir susi
rinkimuose ir valdančioji
Jdarė atsiduria kaskart keb
liausiame padėjime. Pasiro
do, kad Allisono nurodyta
metodą gimdymams kontro
liuoti priimama kaskart pla
tesnėse miniose; užgiria ją
pagarsėjusieji daktarai ir
mokslo žmonės, nuplėšdami
nuo buržuazijos veido veid
mainystės kaukę.

Prince Albert išlošia
per savo gerumą

o
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Mes išdirbame neperlijamus j
ploščius (rainkotus», visiems rei
-i kalingus.— ar
busi biznierius,
U
Mes
r ■ agentas, ar darbininkas.
* reikalaujam
štnrninkų,
agentų
i f
Pardavėjams duo
O ir pirkėjų.
i • dam geras išlygas.
Perkantiems
duodam gerų ta vorų, išaiškinam
kaip paimti mieras, kad užsisa
kyti sau ar kitiems. Siunčiam
visiems, kurie nori
! ‘ sampelius
’ F pardavinėti.
Dirbam reinkotus.
keipus ir kepures moterims, vy
• s rams ir vaikams. Siunčiame i u
u visus Amerikos kraštus. Rašy
• i kit tuojaus:

H

I SO BOSTON RIINCOIT CO.
344 Broadway, So. Boston. Mano. !:

• t

i-

MUMM*

Jeigu norite gaut tikrus ir geros vaistus, kreipkitės pas
mane, o ak užtikrinu, kad visame jums bus
sąžiniškai patarnauta.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos da*14rą.
Gyduolią galite reikalaut ir per laiškus, o nes prisiąsim
jums ekspresu.
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X

Šidlauskas
PROVIZORIUS

228Bmdway,
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