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Rumunija su 600,000 kareivių stojo su sąjungininkais ir apskelbė Austrijai karę
Rumunai įsiveržė Austrijos Transilvanijon jau 48 mylias ir paėmė kelis miestus. Dabar kas valanda laukiama ir Graikijos prie
sąjungininkų prisidėjimo. Italija apskelbė karę Vokietijai. Francuzijoj sąjungininku vėl pradėjo lupti vokiečius; mušis siaučia
per 25 mylias. Rusų raiteliai Rumunijoj susikirto su bulgarais; pastarieji likos išskinti. Kanados lietuviai labai persigandę, kad
nepradėtų jų imti anglų kariumenėn; valdininkai jau vaikščioja po namus ir surašinėja Rusijos valdinius.__________
I
sinta, kad jeigu mėgintų jį
16,077 rub..
išleidinėti karės laiku, tai
busią sunkiai nubausti ir laiIš PABĖGĖLĖS.
Liet. Szelpimo Fondo.
karę Vokietijai • kraščio leidimas bus sulaiky CHOLERA LIETUVOJE. i šiomis
dienomis
Petro

i
"Naujoji Lietuva" rašo:
tas ant visados.
grade teko patirti šitoks at
Tavričeskij Dvorec,
Iki šiol Italija kariavo tik Glasgoive rugpiučio 13 d.
"Daktarų Lietuvoje dabar sitikimas. Į vienų namų
Petrapilis, Liep. 1, 1916.
su Austrija, bet kadangi Vo- detektivai atsilankė1 pas vie bėra po 2—3 visoje apskri kiemą įneina moteriškė su
kietija teikė Austrijai pa- ną žydų socialdemo’cratų na- tyje.
Dėlto ypač sunku vienu kūdikiu rankose, o p.
P- K. Šidlauskui,
siuiausKui,
_
galbą, tai pereitoj sąvaitėj rį, kuris buvo patėmytas be- žmonėms buvo išgyventi epi dviem vedina ir pradeda lie-1 Liet. Šelp. Fondo iždininkui,
ARMIJĄ.
Italija apskelbė karę ir Vo- dalinant tarpu angrn darbi-, demijų metas, kurios apny- įtuviškai giedoti, pašalpos ^°- Boston, Mass.
Iš viso dabar bus jau 15 ka
GRAIKIJA LINKSTA
kietijai. Išskyrus paėmimą ninku atsišaukimus, išleis-' kusios buvo juos vasaros
Įspūdis buvo Gerbiamasai!
riaujančių valstybių.
PRIE SĄJUNGININ
Goricijos, niekas daugiau tus įvairių Rusijos socialistų i gale. Platinosi daugiausia i prašydama.
labai
liūdnas,
nes
matyt bu Šešiolika tūkstančių sep
KŲ.
Italijos žmonių nesujudino, partijų bei grupių gyvenan kruvinoji, difterija, skarla vo, kad tai ne elgeta
Pereitoj sąvaitėj, 27 rug
iš ama tynias dešimtis septynis ru
čių
Britanijoj,
—
ir
išklausi

kaip
iššaukimas
kaizerio
Į
tina,
tifas
ir
net
cholera
tose
piučio Rumunija prisidėjo
Viskas rodo, kad Graikija
to, bet suvargusi pabėgėlė,
prie sąjungininkų, apskelb neiškęs neprisidėjus prie kovą. Akies mirksnyje pa nėję visokių dalykų, prisakė vietose, kame žmonės nu net rusiškai nemokanti pra blius (16,077 r.) ir 17 kapei
dama Austrijai karę. Tas karės. Visoj Graikijoj tai sirodė ”extra” laikraščių lei jam atsilankyti teisman. varginti buvo visokiais va šyti. Paklausinėjus, pasiro kų, atsiųstus p. Pr. Keinio
padaro dabar išviso jau 15 somos demonstracijos ir rei diniai, o Romoje įtaisyta Tuos atsišaukimus uždraudė rinėjimais, priversti buvo dė esanti tikrai pabėgėlė nuo vardu, mes žemiau pasira
gyventi be valgio, viralo ir Dvinsko, kareivio žmona su šiusieji gavome ir išreiškia*
kariaujančiųjų valstybių.
kalaujama, kad butų pa milžinišką parodą, kuri vai jam platinti.
Nuo savęs ’T
Rankpelnis” be pastogės lietaus dargano- trimis vaikeliais ir mirštan-l|me Lietuvos Šelpimo Fondui
Išėjus Rumunijai prieš skelbta Bulgarijai ir Vokie kščiojo didžiausiomis miesto
je. Pav., Sasnavoje, Puns čia sena vyro motina. Gau-1 padėką už taip gausią auką
teutonus, sąjungininkų pu tijai karė. Sąjungininkams gatvėmis ir šaukė: "Lai gv- prideda šitokią pastabą:
.
■ ”get užęĮarymas laikraš- ke ir kitur buvo laikas, kad davusi vyro "pajoko" apie 1 nukentėjusiems dėl karės
sėj atsistojo 600,000 naujų simpatizuojanti spauda rei \uoja Italija!
_________
t _čių, ..............__
___spaustu........... laidojo kas diena po 3—5 nu- 17 rub. kas mėnuo, bet ir tai; lietuviams.
karę,
konfiskavimas
kareivių armija. Apie ru kalauja to paties, kuomet Paskelbus Vokietijai
munų gabumus ir išsilavini- vokiečiams simpatizuojanti karalius tuojaus išleido Įsa- vės, bausmės ir kiti valdžios miglius. Choleros apsireiš- ne visuomet, nes, kilnojan-' Tie pinigai be abejonės
i----- konfiskuoti
i
.___________
..._ kimų užregistruota buvo a- ties iš vienos vietos kiton iip bus sunoudoti tik nukentėjuistoriš- persekiojimai,
tai da nereiš* mą kol-kas da negalima nie- spauda visai tyli. Vokiečiai kyrną
>ųko pasakyti, bet dalykų ži giliai įsitikinę, kad Graikija kuosius Venecijos ramus> kia, kad mes, svetimšaliai, pie Marijampolę, Garliavą, nemokant rusų kalbos, sun-|; siems dėl karės viengenšelpti. Tasai darbas
(Palazza di Venezia), kurie jau turime ir sėdėti rankas Žiežmarius ir pačiame Vil- ku išgauti. Aplankius jos ičiams
novai- tvirtina, kad jieiaUai eis su ,sąjungininkais.
i
__
i
_
•
i
_
__
m
’
nio
Tlar
ir
Hahar
no
visai
Hau
pradėtas
triūsų* brganipakol niuje. Dar ir dabar ne visai gyvenamąjį kampą, rasta-!
jau pėr kelis šimtmęčrusįbu- nuleidę—ir
geri kareiviai. Rumunai
'^LONDONAS
ATRĖMĖ
”
visai skyrium
.  mus nepradės ar karėn siųs- aptilusios ligos L kmergės ant lovos vos gyva senutė, Ij’ zuoti
vo Austrijos kaip ir xprovin
pradeda mokintis “ ’šau(Tyt‘
~
----- — nuo
Centralinio
Lietuvių
Komi
cija vidurv Romos. Yra tai ti ar ką su mumis daryti, j yilniaus ir irakų apskrity— vyro motina. Be to, šalimais
nuo 19 metų amžiaus ir tar ' ZEPPELINŲ UŽPUO
nemažas plotas žemės, ant Jeigu mes bekovodami neiš- J'e.:JPav->. Trakų, Rumšiškės, gaisro butą, langai išdaužy teto nukentėjusiems dėl ka
nauja iki 46 metų. KareiLIMĄ.
kurios stovi du senoviški rū I! sisuksime iš rengiamųjų Žiežmarių apylinkėse — tai ti. skurdas matyties didelis. rės šelpti. Vėliaus pasiųsi
vystė Rumunijoj yra pri
Rugsėjo
3
naktį
didelis
tai tylėdami
mai. Visa tai kadaise buvo spąstų,
verstina ir kas metai duoda
**
'■'v **■*'■**•****■* tik
v*** jjuo vaisiai badavimo ir druskos Senutei pajutus mirties šmė me suvartotų pinigų apys
............
'
‘ ” stokos, kurios žmonės kitur klą, parvesta 1 rotos bažny kaitą.
vis 50.000 naujų kareivių. vokiečių oro laivynas nulėkė popiežiaus savastis, bet 1560 greičiau
į juos pakliusim.
Anglijon
su
tikslu
užpulti
po kelis mėnesius nemato.” čios katalikų kunigas varg M. Januškevičius, V. Bielm. popiežius Pijus IX dova
Septinis metus rumunai tar
i
Londoną
ir
jo
apielinkes.
Šį
nojo juos Venecijos republi- KANADOS LIETUVIAI i Šitą žinią "Naujoji Lietu- šės sielai nuraminti. Bet' sky, Pr. Keinis, V. Zubov.
nauja aktyviškoj armijoj,
kartą
Londonas
užpuolimą
‘ va” paėmusi iš "Vilniaus Ai kaip skauda, kad tasai ”ra-!
kai. Vėliaus, per kares tie
paskui pereina atsargon,
PERSIGANDĘ.
vienok
atmušė
ir
vienas
zeprūmai perėjo Austrijos nuo Kanados lietuviai labai i do.”
kur tarnauja 12 metų, o ant
mintojas,” pamatęs tokį tų ŠIAULIUOSE ATIDARY
pelinas
likos
nušautas
že

savybėn ir juose gyvendavo persigandę, kad nepradėtų I
galo pereina milicijon, kur
vargšų skurdą, ne pagalbosTA VAIKŲ PRIE
jie pasilieka iki 46 metų. mėn. Jis nupuolė visas liep Austrijos pasiuntinys prie jų imti anglų kariumenėn.. : DUONOS KAINA VIL ranką joms ištiesė, bet, di-{
GLAUDA.
NIUJE.
Milicija, sakoma, tegali pa snose. Žmonės žiūrėdami Vatikano. Kada italų val Daugelis mums rašo klaus
dėsniam jų sielos "nuramini
laikyti vidurinę tvarką ir šukavo ir plojo delnais iš džia tuos ramus dabar kon dami patarimo, kaip išsigel- šių metų gegužės 10 d. nu- mui,” mišioms pasiėmė iš jų! "Dabartis" praneša, kad
apsaugoti geležinkelius ka džiaugsmo. Zeppelinai me fiskavo, popiežius pakėlė bėti, jeigu pradėtų j’uos imti, statytos šios kainos: ruginių 3 rublius, skatikais suran-! Šiauliuose Bugailiškis atidarįs vaikų prieglaudą, skiria
rės metu.
Šitokia organi te labai daug bombų, bet blė- protestą, bet niekas jo ne Kariumenės viršininkai jau miltų
kiotus.
(rusiškų)
svarui
—
16
r
^
2
.
’
’
.
mą nepasiturinčiujų tėvų
A •
zacija duoda Rumunijai apie dies nepadarę. Šviesasvai- klauso.
; vaikščioja po namus ir sura- ^ejiigų, kvietinių—18, rugi- I Anie
tai praneša "Naujo vaikams nuo 5 iki 13 metų
džiai
juos
tuojaus
apšvietė
;
250.000 pirmos eilės karei
__ nės duonos (rusiškos) sva- ji Lietuva.”
savo spinduliais, o artilerija RUSIJOS VALDINIAMS šinėią Rusijos valdinius,
amžiaus.
Prieglaudos pri
vių ir 400,000 atsarginių.
,
rai
—
14,
kvietiniės
—
18
fe—
Kai-kurie
lietuviai
persigan

pradėjo juos bombarduoti.
esanti mokytoja
. Atsiminkime, jog vo- SALŲ PARAPIJOJ SUDE-i žiūrėtoja
ANGLIJOJ GRĘSIA
Vyriausis Rumunijos tik
dę
jau
išdūmę
į
Suvienytas
Vasiliauskienė.
____ j__ Mes gavom daug ki
slas šioj-e karėje yra pri Tai jau antras zeppelinas
Valstijas.
’ ečių valdžios nustatytu
PAVOJUS.
šįmet
likos
nušautas
užpuo

GINTI SODŽIAI.
jungti prie dabartinės savo
Kaip žinia, Anglijoj yra laiškų su užklausimais, ar kursu_rusų rublis^—- 1 marlime
ant
Londono.
Kiek
iš
ir 7o fenigai. Taigi, rusų Salų parapijoj (Zarasų ■ YČAS JAU IŠVAŽIAVO
teritorijos dvi Austrijos
labai daug Rusijos valdinių, gali Kanados \valdžia imti i kė
viso
šioj
karėj
Vokietija
ne

AMERIKON.
pinigais Vilniuje ruginės pav., Kauno gub.) esą sude
provinciji: Transylvaniją ir
kurių tarpe ir lietuvių nema lietuvius kariumenėn ?
teko
zeppelinų,
tikrų
žinių
svarui reik mokėti 8 ginti šie sodžiai: Gučiunai,■ Atėję iš Petrogrado lietu
Bukoviną. Abidvi jų yra
ža. Kadangi Anglija dabar Reikia atsakyti, kad val- duonos
nėra,
bet
spėjama,
kad
jų
kapeikos.
apgyventos daugiausia ru
Punkiškis, Jurkupiai ir Še- vių laikraščiai praneša, kad
eina iš vien su Rusija, tai džioms nėra nieko negalimo.i,
žuvo
jau
apie
30.
—___________
munais. Kuomet visos kitos
tekšnių dvaras. Šereliai esą 19 liepos (sulyg rusų kalen
I Rusija matomai leido Ang- Kanada yra Anglijos kolo- Į
Balkanų valstybės stengiasi
apdeginti. Salų miestelyje doriaus) Yčas jau išvažia
lijai imti jos valdinius savo nija, o Anglija dabar eina Į■ SUDEGINTI KAIMAI
Jis atvaįgyti daugiau žemių ant Bal PAĖMĖ 5,200 VOKIEČIŲ. kariumenėn arba deportuoti iš vien su Rusija, Rusijos i UKMERGĖS PAVIE
esąs įtaisytas vokiečių teis vęs Amerikon.
Šiomis dienuomis franu- juos atgal Rusijon, nes Ru valdžia, negalėdama savo !
kanų pussalio, Rumunija
TE.
mas. Žmonės labai bylinė žuojąs čionai šelpimo reika1 lais.
siekia į šiaurę.
zai vėl uždavė didelį smūgį sijos valdiniai Anglijoj jau valdinių pasiekti Kanadoj Anot "Dabarties," kurią jasi.
vokiečiams
Somos
rajone.
Rumunai skyriasi nuo ki
Vokiečiai užėjo ant Salų i —
pradėjo prieš tai kovoti. An pati, gali leisti Anglijos ar-, cituoja
„ "Naujoji
_
- ,: Lietuva,”
tų Balkanų tautų da ir tuo, Po dviejų dienų mūšio, vo glijos gi valdžia pradeda ba Kanados valdžiai juos im- Lkmerges paviete (Kauno 1915 m. 30 liepos. Kada vo "KELEIVIS” JAU PERSI
kad paeina iš lotinų, kuo kiečiai likos sutriuškinti tuos kovotojus jau perse ti. Mat, vistiek jie bus su- ^b.) sudeginti iki paskuti- kiečiai atėjo, Salų parapijoj
KĖLĖ.
met jų kaimynai beveik visi 15-kos mylių fronte ir išva kiot. "Rankpelnis” prane naudoti prieš vokiečius. Bet nes trobos šie kaimai: Dap- buvusi labai prasiplatinus
"Keleivio” spaustuvė, re
ryti iš priešakiniu savo po- ša, kad Londone nesenai li- gali būt ir kitaip. Kanados ’ siai> Naciunai ir Papiliai, cholerina. Mirę daugybė
yra slaviškos kilmės.
dakcija
ir knygynas jau
Rumunijos karalius te Z1C1.1U- . Francuzai paėmė ^os uždarytas žvdų anarchi- valdžia gali padėt Rusijos Beveik visai sudeginti Kin- žmonių. Per kokį mėnesį persikėlė į savo namą. Per
kaimus ir o,200 belais- stų -laikraštis
- "Darbininko konsuliui Kanadoj suvebr- derriai. Kepalai, Uldukai, kasdieną buvę 2—3 numirė
čiaus yra vokietvs, paeina iš kelis
kę
sikėlimas užėmė tiek laiko,
ir
vių.
Hohenzollernų šeimynos
---------------------Draugas” ir konfiskuota vi- buoti visus Rusijos valdinius Baltkarčiai, Žemaitėliai ir lių. __
Be -Cholerinos
siautusi ka(Į perejtoj sąvaitėj laik1 ’ . Šimonių mieste- da šiltinė ir kitos limpančios raščio negalėjom išleisti vi
dagi netolimas Vokietijos
Vėlesnės žinios sako, kad sa jo spaustuvė. To laikra- ir išsiųsti juos Rusijon. Bet 'užbailiai.
verbuos,, lyje...
sudeginta
bažnyčia,
Sirgę visi
kaizerio giminė.
francuzai su anglais išplėtė ščio redaktorių nuteisė 6 wjeigu
__o_verbuos,
_____ , tai ______
...
. kle- ligos.
____nuo ma- sai, o šią sąvaitę išleidom
.
..x
---—
or
_
m
ėnesiams
kalėjimo,adminižinoma,
tiktai
tinkamus
kabonija
ir
keli
kiti
namai
nežiausio
iki
seniausio.
Paskelbus karę, Rumuni- ^avo užpuolimą^per 25~myviena diena vėliau paprasto
^°Ii bažnyčios.
[lullltnCi kuriX. senai lias
oaznycios.
Apie tai rašo "Dabartis.” laiko. Musų skaitytojai ir
jos kariumenė,
kas , ir
’ palaikomi smarkia stratorių — 3 mėn., zecerį— riumenei vyrus. Moterų, o 1011
sutraukta Austrijos artilerijos ugnimi šluoja vo- vienam mėn., spaustuvės sa- taipgi senų ir perjaunų vy- i
’
agentai teiksis už tai atleis
.
.
=
vininkas
nubaustas
50
svarų
rų
neims.
Greičiausia
kad
ŠIAULIUOSE
LIKO TIK
pasienyje, tuojaus pradėjo kiečius toliau. Anglai paėVOKIEČIAI ĮDOMAUJA ti. Kaip tik susitvarkysim
veržtis Transylvaniion.
Ru.V1S3 an1\rala vokĮ®cių užmokėti. Laikraštis uždą- ir vedusių neims. Tuo tiks5,427 GYVENTOJAI.
I
ir viskas įneis i savo vėžes,
LIETUVIŲ DAILE.
munai nuėio jau 48 mylias apsigynimo liniją nuo Mou- rytas ir žmonės nubausti dėl lu, matomai, ir daroma su- Vokiečių vyriausybė pada
tai prie pirmos progos pasi
nuo rubežiaus ir užėmė Herfarmos iki francuzų patalpinimo jame straipsnio rašas, kad patyrus, kiek yra riusi Šiauliuose gyventojų
Apie lietuvių dailę vokie- stengsime kaip-nors savo
manštato miestą, kurį aust- bni1os. prancūzai paėmė prieš ėmimą į kariumenę ar- Rusijos valdinių tinkamų sąrašą. Pasirodę, jog šiuo čių laikraščiai ir anksčiau draugams už tai atsilyginti.
rai apleido be mūšio. Kron- daug miškų ir artinasi prie ba deportavimą Rusijos vai- kariumenėn.
tarnu Šiauliuose esą tik 5427 rašydavo, bet to juk maža,
Dabar su visais reikalais
dinių.
štato miestas taingi i?.u ru- tombles ir Perronų.
gyventojai: 6fl vokiečiai <29 norint ją geriau pažint. Tuo
kreiptis ‘šTŪZadKaip jauniems vyrams iš p.
munu rankose. Iš Bukare?Paryžius praneša, kad iš- Žydų socialdemokratų lai- to pavojaus išsisukti, gali i vyrai, 37 moters). 426 lietu- tikslu, Vilmute leidžiamo !resu.
to pranešama, kad Kronšta- viso per šitą ofensyvą So- kraštis ”Darbininkų Žodis” but tiktai vienas patarimas! vis (1770 vyrai, 2491 mot.), dešimto® armijos laikraščio |
"Keleivis."
te (Brassoj) rumunai jau mos raione francuzai atėmė taip-pat sustabdytas. Kol — išvažiuoti į Suvienytas 546 lenkai (243 wrų, 303 r^d^kciri sumanė suruošti'
255 Broadwav,
v
paricvrė savo majorą ir poli i5 vokiečių jau 29 sodžius ir karos nepasibaigs, to laik Valstijas, pakol dar išleidžia mot.), 509 žydai (227 vyrai, dai!ė- nurodą ir tokiu budu ;
So.
Boston,
Mass.
Ties
Orsova
mušis
ė'o
viri
buvo
stipriai
fortificiją.
------------ ““
raščio Londone nebegalės iš per rubežių.
Kitokio išėji- 1282 mot.), 45 rusai (17 vy- ranažindinti kareivius su liev
•
5 dienas. Po penkių dienų kuoti.
t”vin daile.
irų, 28 mot.).
"Keleivio” leidėjai.
leidinėti. Leidėjams pagro mo mes nežinom.
nepaliaujamos kovos, austRumunija apskelbė
rai likos sumušti ir pasiuž upės Černa. Ru
Austrijai karę. traukė
munai paėmė nelaisvėn 15
austrų oficierių ir 1,800 ka
TAS PASTATO SĄJUNGI reivių. Ant Ghinces vagzalų rumunai paėmė 100 vagoNINKŲ PUSĖJ 600,000
nų, o ant Brzecu stoties visą
NAUJŲ KAREIVIŲ
traukinį miltų.
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K E L E 1 V I S

jis tik tuomi visą reikalą su._ .
_
Lietuvoj nė vieno lietuviško karė pasibaigs ir vistiek ar
gumos didumo prisideda ir
gadins. Jei p. Bagočius ištilaikraščio. Vokiečių vyriau Lietuvai bus lemta pasilikti
valdžia ir kapitalistai: val
kro nori gero Lietuvai, tai jis
sybė. norėdama iškarto paža prie Rusijos, ar su ja persidžia
savo persekiojimais, sa
turi nesikišti į tą reikalą iri
~
boti lietuvius savo naudai,
. .
vo
žiaurumais,
o kapitalistai
Socialdemokratų
užleist intekmingani žmogui."1
.. ,. ,
.
pati pradėjo leisti 'Dabartį.’ į1 ",
kolajeve
dar
dabar
tęsiasi
išnaudojimo kėlimu. Vie
Partija visados turi siekti
Nors Bagočius neprašė., Iįnįu wzinotl>
veikia’
neleisdama jokio laikraščio P
LIETUVA GYVENAMUO
streikas laivų statymo dirb nok, visgi randasi darbinin
lietuviams,
nors
buvo
klabinprie
kuoplačiausios
politišmusų
užtaravimo,
b^
in•kariaujančių
valstybių
dar■
JU MOMENTU.
ta ir dešiniojo sparno ir kai- *kos laisvės.
formacijos dėlei mes garime ^iaĮl}kai‘ Patriotiški laik-j tuvėse Navali, kur dirba iki kų, apakusių patriotizmu,
Vienas Vilnietis "Naujie riojo.
kuriems labai rupi „tėvy
susirūpinusiems
tautinin- rasciai „Pf *įat0.
PatP0’ i 15 tūkstančių darbininkų.
"Pastaruoju betgi laiku, pa AP1E AGRONOMIJOS
nose” rašo šitokiu antgalBalsas
iš
dešinės
pusės:
—
nės
” gyvenimas — ir pasta
kams pranešti, kad Bago- ;raisaidžia gi su kariškos
viu ilgą ir gana Įdomų strai jutus, kad žmonių ūpas Lie
Labai
liūdna.
rosios rųšies darbininkai,
IR TEISIU DRAU
čius, kiek mums žinoma, Į eenzuros pagalba draudžia
aiškiai atsivertė prieš
psnį apie dabartinį Lietuvos tuvoje
A.
J.
čchenkeli:
Jus
žinot,
vieton
kovoti už darbininkų
GIJĄ.
šitą
komisiją
visai
nesikiša
ras
yti
apie
darbininkų
judevokiečius ir kerštas auga, ža
padėjimą.
visos
tos
dirbtuvės
dirba
dėl
jimą.
Vienok,
tarpais
pasi

da susigriebti, ir jau yra ži
reikalus, vien dejuoja, kodėl
Pereitam "Keleivio” nu ir apie rekomendavimą jo
nių, kad žadama leisti laik
apgynimo;
jus
žinot,
kuomi
Jis sako:
seka
išgirsti
vieną-kitą
tei

valdžia
neleidžia jiems jų
raštį — žinoma, visųpirmiau- meryje mes perspausdinom prezidentui jis tiktai tuo sybės žodi apie darbininkų kvepia darbų pertraukimas mylimą „tėvynę” ginti. Val
"Rusams pasitraukus, kai*'
sia klerikalams ir musų tau 'šitos draugijos atsišaukimą, met sužinojo, kada pamatė
tu su jais pasitraukė kuone
; šiose dirbtuvėse.
džios pasielgimai visgi ne
tininkams. Susigriebia vo jo šiame numeryje telpa jos žinią anglų laikraščiuose, veikimą.
visi lietuviai-inteligentai. pa
Balsas
iš
kairiosios
pusės:
Ką
veikia
Rusijos
darbi

duoda
jiems patyrimo. Val
kiečiai jau pervėlai. nes 'Da įstatai. Iš to atsišaukimo į Kongresmanas
Gallivan,
likdami tėvynėje gal tik ke
.kvepia
išdavystė.
ninkai
šiek-tiek
nurodo
že

bartis’ tiek Lietuvos kaimui j ir Įstatų skaitytojai gali kaipo gerai Bagočiaus pažįdžia veja socialpatriotus, o
lintą. Kartu su mokytojai*
įsipiktino, kad šiandie vienu
A.
čchenkeli:
Ponai,
pri

miau
paduotos
ištraukos
iš
jie
lenda per langus; veja
išvažiavo Rusijon ne mažiau
rekomendavo ji,
dienos klausimu yra 'Dabar I matyti tos draugijos tikslą. j Štamas,
sieina
susidurti
su
pavojum.
Čchenkeli
kalbos
pasakytos
kaip tris ketvirtos dalis visos
per
langus, o jie lenda per
ties' boikoto klausimas, kuris, : Pirmeiviškoji musų spauda Įmatomai, net jam apie tai
inteligentijos ir kuone visa
Tokių
stambių
visuomeniš

12 kovo 1916 m. Valstybės
kaminus.
be abejo, turės didelio pasise dabar pradeda agituoti, kad ■ nepranešęs.
augštesnius mokslus einan
kų
faktorių
negalima
per

Durnoj.
Laikas butų šiek-tiek pro
kimo.
L. š. Fondas siųstų tai drau Tai tiek apie Bagočiaus
čioji jaunuomenė. Nors kiek
dirbti
i
valstijines
paslaptis.
„...kada
visuomeniško
ne''Tarp
kitų
musų
gyvenimo
to
Įgyti, ir prisidėti prie tų,
vieną pasielgimą galima išai
gijai visus savo pinigus. I kišimąsi.
augimas Padėjimas tragiškas (čia ką neužmiršta klesų kovos.
suvaržymų reikia paminėti ir "Kova” tečiaus nelabai pri Į Dabar norėtume žinoti, užsiganėdijimo
škinti ir pateisinti, bet reikia
tas, kad vokiečių tapo užgin
dabar pasakyti, kad inteligenpradėjo Įsileisti jau i darbi I Čchenkeli kalba jau ne kai
Z. Angarietis.
ta vežioti po Lietuvą spausdi- taria ir šitai draugijai, ir i ką tautininkai norėtų reko- I ninkų streikų vagą....”
tai-pabėgėliai padarė ne tik
po
darbininkų
atstovas,
bet
imenduoti tokion komisijon?
niai, vadinasi ir knygos, ir sako, kad —
netikusį, bet ir niekingą dar
A. J. čchenkelyi ”soc.-de- kaipo patriotas. Z. A.); rei
:
tas
besunkina
švietimo
dar

"darbininkai negali remti Kur-gi jau jie gautų „intekbą, apleisdami savo kraštą
mokratų
frakcijos” narys. kia juk pagaliaus išguiti iš
bą. steigiant knygynėlius,
sunkiausioj dėl jo valandoj.
tuos dalykus, kurie ten pir mingą” žmogų? Gal „viso
šis režimas pirmučiausiai kasdieninio gyvenimo nusi
skaityklas, kuriant mokyklas.
mojoj vietoj pastatyti: žemės labo tik mokytoją šalčių?
"Nežiūrint visko, trumpu
krito
ant darbininkų klesos, dėjėlius, kurie provokacio"Tečiaus
juo
sunkiau
yra
ūkio kėlimas, ūkio ratelių
laiku pusėtinai
susitvarkė
dasigauti
laikraščio
ir.
apla

steigimas,
gerų
sėklų
veisli

ant šio demokratijos avan niškų priemonių keliu mano
pradinis mokinimas tiek, kad
mai.
spausdinto
žodžio,
juo
la

nių
gyvulių
ar
arklių,
ūkio
šių metų pabaigoje turėjome
OLANDIJA NIEKO NEBIJO gardo. Tėvynė, besivadi visai užgniaužti tiesotą bepadargų rupinimas, kredito
Lietuvoje lig 1300 mokyklų, i biau žmonės jaučiasi jo išalkę,
nančioji Rusija perkeista sistengimą — apginti savo
ir dabar kiekvienas atsišauki I bendrovių, bankų steigimas,
kuriose mokinosi apie 50 tūk
Olandijos
žmonės
nemano
darbininkų klesai Į vieną vi reikalus, ir kurie darbinin Broliai ir seserįs! Atsi
mas, ar nelegalis raštas pra
bendras pardavinėjimas, pie
stančių vaikų. Mokslas visur
eiti
su
kuo
nors
i
karę;
jie
deda būt laukiama, kaip bran
ską apimanti kapinyną — ji kų gyvenimą paskutiniu lai minkime, kad jau tik kelios
no ūkio kėlimas, gerų ir gra
buvo vedamas prigimta vaikų
nesitiki,
kad
keli
šimtai
tūk

gus
svečias.
”
žių namų statymas...
Visa
(darbininkų klesa) surišta, ku pavertė stačiai Į praga sąvaitės beliko iki rinkimui
kalba — lietuviškai. Mokyk
stančių
vyrų,
kuriuos
jie
ga

tai
labai
gražu,
tik...
peranksti
los buvo kuriamos kur ir kaip
ji negali apreikšti savo vei rą...
Čia jau pasirodo visai ai kalbėti apie tai, kuomet da vi
Suv. Valst. prezidento.
buvo galima...
Daugiausia škiai
.
li
išstatyti
karės
lauke,
ga

Pasakius keliatą žodžių
kimo
nei
ekonomiško
gyve

lietuvių
neapykanta
Taigi ar visi mes žinome
sur karo ugnis dega ir kuomet lėtų ką-nors laimėti; bet jie
mokyklų įsikūrė pati Lietu- :'
nimo srytyj, nei politiško. apie' valstiečius, žydus ir už kurį kandidatą turime
šeimininkams.
Lietuvos darbininkai ir visi
vos liaudis, pati susirasdama naujiems
Kas neša atsakomybę už pogromus A. J. Čchenkeli tę balsuoti? Ar mes visi žino
vargšai duonos kąsnio netu nutarė suorganizuoti tokią
mokyklai mokytojus.
Apie Net "kerštas auga” prieš
armiją
ir
laivyną,
kad
prie

ri.’’
tai?
Ramiame laike mes sia : Ne kartą buvo konstan- me, koks prezidentas butų
vokiečius tame dalyke tiek vokiečius.
’
šas,
kuris
norėtų
ant
jų
už

tegalima pasakyti, kad jie, kol
O štai kas rašoma apie šitokiais dalykas, kaip pulti, visuomet bijotųsi di pripratom skaityti atsako tuota nuo šios tribūnos ne geriausis darbininkų kle
nespėjo pažinti musų gyveni
ma pirmučiausiai vidaus da tik iš musų pusės, kad val sai?
veisliniai gyvuliai, geros sė
mo, bent nevaržė iškarto mo vokiečių administraciją:
delių
nuostolių.
I lykų ministeriją; bet nebe džia yra tikru akstinu revo
kyklų steigimo ir leido gy
"Administracijos žvilgsniu klos, bankų steigimas ir t.t.
Jie padarė kareiviu kiek galima su tokia-pat tikrybe liucijos. Tik šiuomi galima Mes, lietuviai, visi esame
vuoti toms, kurios jau buvo
Lietuva dabar sutvarkyta vo naudojasi tik turtingesni
darbininkai, užtat mes visi
pačių žmonių įkurtos.
kiečių vyriausybės bjauriau ūkininkai, „Kova” sako. Ši vieną vyrą, kurs tik gali val tvirtinti tad dabar, nes da išaiškinti sušaudymus Iva-I
”Be pradinio mokinimo pra
siu budu. kokį tegalima įsi-j ta draugija visupirmiausia dyti ginklą. Svarbiausią sa bar sunku, stačiai nebegali novo Varnesenkske ir Kos- privalome balsuot už darbi
dėjo tvarkyties ir gimnazijos.
vaizdinti. Tvarkymo pama- turėtų rūpintis darbininkų vo šalies dali jie prirengė ma susekti, kur baigiasi ad-; iromoj, atidavimus karės ninkų kandidatą, tai yra už
Šiandien turime lietuviškų
tan padėta sistema — su
I
teismams desėtkus streikie- Allen L. Bensoną. Bet ar
taip, kad akies mirksnyje ją
gimnazijų Vilniuje, Šiauliuo
skaldyti visą kraštą į smul šelpimu. To bent turėtų galima užlieti vandeniu ir ministratyviškos sauvalės ĮĮrių Nikolajeve, išleidimą iš visi lietuviai
darbininkai
sritis ir kur prasideda kari- i
se, Panevėžyje, Kaune ir Makučius lopinėlius, kuopilniau- reikalauti L. Š. Fondas siųs
balsuos
už
jį?
Galime sa
Įsiveržusi priešą paskandin škos vyriausybės Įsikišimas. policijos departamento po
riampolėj; nuo šio rudens
sia izoliuoti visame kame vie- i damas pinigus.
kyti, kad ne. Žinoma, susi
rengiama įsteigt Ukmergėje. i nas toksai lopinėlis nuo kito,
"Keleivis” tam pritaria. ti. Tuomet jie ramiu ir Nesenai mes norėjom čio gromų atsišaukimų ir grei pratę darbininkai balsuos,
Utenoje, Žasliuose. Telšiuose,
o kiekvieno lopinėlio rėdymą
mandagiu budu davė savo nai Įnešti užklausimą apie tą juodašimtijos mobilizaci
bet tarpe mus lietuvių daug
gal ir dar kur. Išguldomoji
pavesti vien vokiečių karei
kaimynams
žinoti, kad kiek ligonbutines (darbininkų, Z. jągimnazijų kalba, apart Pane
viams arba vokiečių valdinin KAS GALĖJO TIKĖTIS. vieną savo kaimyną (su
yra dar nesusipratusių klevėžio — lietuviška.
kams. Vietiniai žmonės tiek
"Amerikos Lietuvis” ra prask valstybę), kuris tik A.) kasas Ekaterinosiave, Apie kadetus A. J. Čchen siniai, o prieg tam dar jiems
— ir pagalvokit, progresy- keli taip pasakė: rugsėjo kunigėliai gal būt nepatars
tekviečiami, kaipo vokiečių šo:
"Be lietuviškų pradinių mo
bandytų
peržengti
jų
rubeįsakymų
pildytojai.
kiek
be
viškas (i kuri Įeina ir libera mėnesyje pereitų metų P. N. balsuot už darbininkų kan
kyklų, vokiečių buvo mėginta
"Kas butų galėjęs tikėtis,
jų
negalima
apsieiti.
žių.
jie
skaitys
savo
užpuoli

vienur-kitur steigti vokiško
lai, k. a. kadetai. Z. A.), dė Miliuko v (kadetų lyderis. Z. didatus.
kad Amerikos lietuviai susi
"Suvaržymas kuodidžiauku.
sios, ypač Suvalkijos pasieny
lei to, jog musų nurodytame A.) apskelbė mums apie sulauks taip siaurai manančių
sias: be vokiečių leidimo ne
je; tokių mokyklų ir lig šiol
publicistų, kurie drįstų kenkt ' Olandijos pakraščiai sau atsitikime
administracija sitvėrimą taip vadinamo Tadgi musų pareiga, kai
galima pavažiuoti iš vienos
tebėra, bet žmonės kas-kart
badaujančių žmonių šelpimui j gojami dieną ir naktį. Smė neatsako, o kaslink kariškos progresyviško bloko. Jam po jau susipratusių klesiparapijos į kitą, negalima
vis labiau prieš jas šiaušiasi.
ir stengtųsi atitraukti duonos
niai, dėti visas pastangas,
kartais nueiti net iš kaimo į
”Je;£u iškarto betgi vokie
kąsnį nuo alkanų Lietuvos lio kalnai, kurie sudaro pui vyriausybės, tai ji be atsa buvo pavesta nuo bloko var kad ir kiti musų broliai ir
savo parapijos bažnytkaimį,
do pravesti rubežių tarp
čiai nesikišo į mokinimo rei
žmonių? Niekas to negalėjo kią gamtinę sieną, likos for- komybės.
kalus, tai pastaruoju laiku,; o jeigu kam reikalas pava
Dabar pergyvenamas mo musų, t. y. tarp kraštutinių seserįs susiprastų.
tikėtis, vienok męs susilaukė tifikuoti paslėptomis kanuožiuoti kur toliau, sakysim, iš
apsipažinę su Lietuvos gyve
me ir panašių ypatų.’’
lėmis ir gerai uždengtomis mentas sujungė tris fakto kairiųjų, kaip lygiai, valsti Užtat mes privalome kibt
nimu ir suėmę į savo rankas ; Šiaulių Vilniun, dažniausia
karšto darbo. Mes pri
Taip, taip, niekas negalė pozicijomis kulkasvaidžiam. rius: administraciją, karve- jos durnos nariui Saveakai prie
negalima gauti leidimo visai,
kuone visą jo tvarkymą, jie
valome
naudotis mažiausiai
arba prisieina jo laukti du— jo tikėtis, kad tie žmonės, Miestų ir kaimų žmonės už dystę ir kapitalą. To susi buvo pavesta pravesti rubemėgina savo globon paimti ir
progai
pasitaikius, tai yra
švietimo reikalus. Nebegali-' tris mėnesius.
kurie per Yčo misiją rašė tų kalnų gerai išlavinti šau artinimo pasekmės paaiškė žini tarp kraštutinių deši skleist darbininkišką
litera
ma kurti naujų mokyklų be
"Visiems krašto gyvento tokius ilgus protestus prieš dyme. Kaimus ir miestus Į jo. Ekonominis darbininkų niųjų. Neapsiėmus suvesti,
jų žinios ir sutikimo; kurios
tūrą
arba
kur
tik
susitikus
jams jau baigiama duoti pa socialistus už ”kenkimą” au jungia puiki sistema kelių, judėjimas apima ris plates kas iš tų dviejų atstovų gar
jau įkurtos, pradeda būt pri
sai; be jų nevalia iš savo kai kų rinkimui, šiandien viso bėgančių paraleliškai su pa ni plotą. Vieno mėnesio lai bingiau išpildė savo užduo su nesusipratusiais darbi
žiūrimos vokiečių valdininkų. Į mo nei žingsnio padaryti.
tuojaus užvest kal
Jau mėginimą brukti mokykkiais budais šmeižtų Lietu kraščiu. Ačiū tiems keliams, ku tokios didelės svarbos tį. P. N. Miliukov tuomet ninkais,
"Beveik
visai
uždrausta
bą
apie
rinkimus
visada
lon vokiečių kalba ne tik gim
vos Šelpimo Fondą ir truk Olandijos valdžia Į valandą dirbtuvės, kaip Putilovo, su stojo Į kovą su visa demo aiškint, kad reikia irbalsuoti
bent
koks
apyvartas.
Neva

nazijoje, bet ir prauinėse mo- ■ lia nieko valgomųjų daiktų ar dytų jo darbą.
laiko gali pervežti kareivius II stojo tris kartus (t. y. tenai kratija, su visa darbininkų
kyklose. Vietomis jau pas- ■
už darbininkų kandidatus.
gyvulių
vežti
parduoti
net
ki

O kas gi tai per žmonės, ir kanuoles iš vienos vietos į tris kartus streikavo darbi klesa, kuri, anot jo, net pra Aš
kelbta įsakymas, kad pradi-|
patariu tai daryt ne vien
ninkai; tenai dirba keli de- žudė laisvės reikalus 1905
nėse mokykose butų vokiečių j ton parapijai, o jei išveši sa kurie taip elgiasi? Tai tau kitą.
tik tiems, kurie priklauso
vo bažnytkiemin, dažniausia tininkai ir klerikalai, tarp
sėtkai tūkstančių darbinin- metais.
kalbos mokinama ne mažiaus
viską
suima
tie
patįs
vokie

KAIP
IŠRODO
DABAR
kaip gimtosios, o siekiama to. >
i kų ir išdirbama karei reikaČchenkeli perskaitė iš prie socialistų partijos, bet
kurių sėdi „Amerikos Lie |
čiai,
geriausiame
atsitikime
SVĖDASAI.
kad. vaikas, trejus metus mo-,
Įlingi daiktai. Z. A.) Per pa- traukas iš darbininkų dek ir tiems, kurie nepriklauso
tuvis.
”
mokėdami
pusę
arba
vieną
kykloj pabuvęs, jau galėtų
„Dabartis” rašo: Jau pri : skutinius tris mėnesius laracijos, perskaitytos kari- prie S. P., delei kokių-nors
vokiškai pramokti.
Reika-, trečiąją kainos dalį. Ir dėl
važiuojant miestelį, maty- ' streikų banga apėmė visą Škai-pramonininkiškų komi priežasčių, bet yra susipratę
PERSIGANDO BAGO
laujama. kad mokykla Prūsų Į tos priežasties taip yra, kad
kaime galima gauti rugių po
ties ištoli, jog čia butą dide- eilę stambiausių fabrikų ir tetų atstovų susivažiavime. klesiniai arba pripažįsta So
dvasioj butų vedama.
ČIAUS.
2 rubliu pūdas, o mieste pū
lės. kares audros: stūkso iš- į dirbtuvių Petrograde: me- Reikia pažymėti, jog kariš- cializmą. O tokių čia, Scran”Be to, reikalaujama ir iš' dui mokama buvo lig 19 rub
Tilpus
Bostono
anglų
lai

griuvę kaminai, matomi su-. talo dirbtuvės, Lessnerio kai-pramonininkiškuose ko- tone, daug yra. Broleliai,
mokytojo, kad būtinai pra- i lių!
kraščiuose
žiniai,
kad
konatsiminkime, kad vien tik
moktų vokiečių kalbos, o visas !
"Decentralizuotas spaudi gresmanas Gallivan reko ardyti ar prakiuranti stogai, dirbtuvės, Parvianeno, Eri- komitetuose iš darbininkų socialistų partija darbinin
susirašinėjimas su vokiečių,
Įvažiavęs, matai daugybę ksono, admiraltejišką, Na- tarpo dalyvauja vien kraš
vyriausybe kad vokiečių kai-! mas yra palietęs ne tik eko mendavo prezidentui Wilsonominį,
bet
kulturinį
ir
vi

namelių be langų, užkaišytų ;belio ir k. Ekonomiškas tutiniai social-nacionalistai. kus atstovauja, už tad labai
ba butų vedama.
nui
paskrti
Bagočių
komisisuomenės gyvenimą, šelpimo
šiaudais, užkaltų lentomis. Į streikas Putilovo dirbtuvių Ir visgi jiems prisiėjo sekan butų geistina, kad nors šia
"Tais visais parėdymais, o
darbą, administracijos daly jon Lenkijai šelpti, musų O pirma miestelis beveik žy- 'turbinų skyriuj, ačiū įsikišime momente lietuviai rašy
ypač vokiečių kalbos mokyk
kus, žodžiu — viską. Lig šiol tautininkų tarpe kilo didelis dejo: buvo gerų namų, dvi Įmuj kunigaikščio Tumanovo tį dalyką parašyti: „Tame tųs! prie vietinės socialistų
lon brukimas daro mokyklos
nėra Lietuvoje nė vienos švie triukšmas. Jie persigando, mokvkli
Vartotojų ••••’•• a- laike, kada mūsiškiems kuopos. Kuopa turėdama
klausimą
Lietuvoje vieną
timo įstaigos, kuriai vokiečiai kad Kapočius kuri iie viso’ ^0Ky..’ grazųs v artotojų ir apsaUgai visai Šiomis die- draugams iš Francuzijos ir
opiausių ir verčia mus, pagau j_-_
Vlbo draugijos muro namai. Var- jnomis...
nomis
"T Berlyno atviras kelias prie didesnį skaitlių narių butų
butų pripažinę teisę praplėsti i
(Čchenkeli nespėjo
liaus visą Lietuvos visuome- ; savo veikimą bent pavietui. kiais budais niekino, ;
t0t0Jų d.-’j°s. Prekes Patys pasakyti, arba^cenzura^š- dalyvavimo tėvynės gynime. finansiškai drūtesnė ir ga
nę, jau šiandien organizuoti i Jei kas daroma pagal vokie žinomas net Washingtone
.. ir
ir--------- =-----------------------------------išnešiojo, namo sto-1 metė „užsibaigė
dirbtuvių Rusijos darbininkų klesa lėtume geriau varyt agitaci
kovą prieš germanizacijos j čių įsakymo, turi būt daro rekomenduojamas preziden žmonės
------------------- T
„
z A )
pastangas ir stoti jon be ato-; ma tik savo dugniui: jokio su- tui kaipo geras žmogus,^“'Įgas Prakiurintas> Liaudies ■ uždengimu'
stovi prieš baudžiauninko ją, rengiant prakalbas, pa
sikviesdami geresnių kalbė
*•
I mokyklos nnmelis apdras- į Pirmininl
dairos artimiausiu laiku, kaip
sinešimo su kitais, jokio ben kia rekomendacija po
to,! kytas, be durų, be langų. l Pirmininkas: Pertraukia surėdymo sieną be durių, tojų arba daugiau Jšdalint
tik rudenį prasidės mokslas, i dro platesnio darbo!”
kaip tautininkai padarė jau čia'buvo" įtaisyta"arklydėT Čchenkelio kalbą ir nurodo, neleidžiančią jos prie apsi darbą ir t. t Tik organizuo
”Musų pozicija: liaudies .
jog dėlei tos svarbos, kurią gynimo įvykdinimo. Reak
mokykla Lietuvoj yra musų 1 Toliaus Vilnietis rašo apie viską, ką tik jie mokėjo ir Dabar jau pradedama kas
tu budu viskas galima ge
Partijos galėjo, kad amenkonų akjse galima, lopyti. Bet langų turi Putilovo dirbtuvės ap cija pasiryžus greičiau ati riau nuveikti.
mokykla, turi būt musų pačių Social-demokratų
gynimo reikaluose, jis ne
šalį kariškam sunaiki
rankose, mums tinkamai su padėjimą ir veikimą Lietu
Bagočių kuodaugiausia ap- neįdėsi: stiklų nėra. Suma- skaito galimu leisti kalbėti duoti
tvarkyta ir musų pačių veda voje.
nimui,
parduoti ją ir išdavi Tadgi visi vyrai ir motePradėjus rusams juodinus, tautininkams reiš- nyta atidaryti mokvklą sema. Vokiečių įsikišimą, o
apie tai prie atvirų durų. ke likti prieš ją, kaip leisti rįs, ura prie darbo dėl idė
ypač vokiečių kalbos įvedimą trauktis iš Lietuvos ir trau- kia didelį morališką smūgį nojoj klebonijoj. Susirado Pirmininkas
nurodo, kad žmones ir darbininkus prie jos, dėl idėjos, dėl lygybės,
priimsime kaipo provokaciją, kianties ragint žmones kar — stačiai juodas akis!
ir
mokytojas,
baigęs
Utenos
dėl tikrosios meilės artimo
Čchenkeli neliestų paslapčių. apsigynimo.”
ir kovon stodami, organizuo tu su jais bėgti, socialdemo
„Lietuva,
”
nebežinodama-miesto*
mokyklą?
. Darbas Balsas iš kairiosios pusės:
Kitaip kapitalizmas bujos
♦
*
♦
sime jai Lietuvos liaudį kuo- kratai pradėjo vesti kuoplajau
ką
daryti,
šaukia,~
kad'prasidėjo.
Tuo
tarpu
many

ir
skers mus darbininkus
plačiausia. Geriau nė jokios čiausią agitaciją, kad žmo
kokia čia paslaptis?
Iš
A.
J.
čchenkeli
kalbos
reikia
protestuoti
prieš
Bati
apie
Vartotojų
dr-jos
pakarėse
ir streikuose.
mokyklos, ne kaip su priver nės iš savo gimtinių vietų
gočių, nes jeigu „tokį žmo naujinimą nėra ko; pirma Pirmininkas: Meldžiu ne ir iš jo perskaitytos ištrau
stina vokiečių kalba.*’
I
Vargdienis.

Į Ką veikia Rusijos darbininkai.

Atsišaukimas i Scran
tono Lietuvius
Darbininkus.

i

i

nebėgtų.
Iš to mes galim j*au su
_______ ____
prasti, kad Lietuvos
žmo- ! Be dienos klausimų, kilo
nių "santikiai su vokiečiais ir politiškas Lietuvos likimo
nelabai geri, jeigu nenorima klausimas. Tam klausimui
net jų kalbos mokytis.
.aptarti Soc.-demokratų ParToliaus šio straipsnio au- riJa bandė sušaukti konfetorius rašo apie spaudos rei- unciją prieš pat rusams pa
balus.___________________ įtraukiant. Dėl visuotinos
suirutės pilna konferencija
kuobiauriausias, nes lig šiol negalėjo ĮVX ktl, bet \ lSgl pa
jos neturim visai, neturime tvirtino, kad vistiek kaip

gų” Wilsonas paskirsiąs
Lenkijos šelpimo komisijom
tai busią blogai.
”Vienybė Lietuvninkų”
pataria
Bagočiui stačiai
„nesikišti” į tą reikalą. Gir
di:

"Labai nesmagu, kad čion
kišasi p. Bagočius. Jei jis ir
butų nuskirtas komisijom
niekas juomi nepasitikės
i
ir

prieštarauti mano paliepi
reik namas pataisyti, o pas mams.
kui jau rupinties, iš kur
Balsas iš kairiosios pusės:
gauti prekių.
Mes ne prieštaraujam, bet
i
klausiam.
Iš visų Amerikos miestų
mažiausia nuo šiltinės mirš čchenkeli: Streikų banga
į nors ir silpniaus,. bet nesita Chicagoj.
į liaudama tęsiasi ir Maskvoj,
^■’-tatymas šv. Povilo ka-; Visai nesenai Tūloj buvo lited"os Londone ėmė 36 me- kviduotas milžiniškas patronų dirbtuvių streikas; Nit V" laiko.

kos iš social-nacionalistų de
klaracijos matyti, jog Rusi
jos darbininkų judėjimas ei
na dvejais keliais. Klesiškai
susipratę darbininkai kovo
ja už savo klesinius reika
lus, streikuoja, nors jų
streikai ir „kenkia” „tėvy
nės” gynimui. Paskui šiuos
darbininkus eina darbininkų dauguma. Prie tos dau-

Nuo Redakcijos.— Nors
šitas raštelis adresuojamas
vien į Scrantono lietuvius
darbininkus, bet jis tinka
taip-pat ir kitiems.

Ramiuoju laiku Londone
kasdien praleidžiama ketuk daugiau telegramų
žiuje.

t
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šitokio turinio : Komiteto posėdis, kuriame pa aukas reikia siųsti Lietuvon
karės
šelpti,” .kuri• veikia Rosijo- ' talikų
vyskupus,
prašant
jų, 1) pranešimųj
LAWRENCE, MASS.
.
.
_ . .
1
J
_
l_ _ *
____ ______ • X 4.^
"Konferencijos
prezidiumui. skirstyta vietos sekančiai:
kad
visose
bažnyčiose
prieš
tą
je ir Lietuvoje ir ”Lithuania”
Centr. Komitetui, būtent L. Lietuvos šelpimo Komi*
Pirm. — adv. J. S. Lopatto,
Šveicarijoje. Ten turės būti nu dieną taptų kunigų paraginta Konferencija nutarė, kad visi
Draugijai nuo karės nuken
tetas.
siųsta daugiau, kur "Liet. Dr-ja žmones aukauti "Lietuvių Die surinktieji per Lietuvių Dieną 47 Bennett Bldg., Wilkes-Barre,
tėjusiems šelpti. Ir tas, jo
n. n. k. š.” Centr. K-tas nurodys noje” ir 2) kad ten, kur nėra pinigai eitų į Amerikos Raudo Pa.
Dėlei palikimo Lawrenco
I Vice-Pirm. — kun. Dr. V. nuomone, turi būti D. A. L.
besama didesnio reikalo.” Čia J. lietuvių parapijų, idant vietos nąjį Kryžių ir butų siunčiami
lietuvių
draugijų bendrame
iš
ten
tik
vienos
aiškios
sriovės
Bartuška,
Mt.
Carmel,
Pa.
įstatymu. J. Vilkelis aiški
S. Lopatto skaito laišką is Raud. kunigai, sužinoję su vietos
draugijoms
("Lietuvių
draugi

II
Vice-Pirm.
—
Fr.
živatChamber
of
Commerce,
pasiru^
Kryžiaus, kurs apsiima patar
na, kad tokio įstatymo ne komitete Lietuvai šelpti A.
pintų suorganizuoti komitetus i jai nukentėjusiems dėl karės kauskas, 110 W. Market St., galima daryti nežinant kaip L. Sandaros kuopos atstovų,
nauti
Lietuvių
šelpimo
reikalais,
(Prisiųsta.)
šelpti” ir ”Lithuanijai"); taip Scranton, Pa.
kiek bus galima ir reikalinga. V. aukų rinkimui.
Posėdį atidarė 10 vai. ryte, 17 Kapsukas įneša pavesti aukų
I Sekr. — kun. Dr. P. Augus ilgai gal gyvuoti ir veikti iš komiteto atsisakė šven
”c.— Reikia kreipties ir į ne- pat nutarė centralinį Komitetą
d. rugpiučio, Redington Hotely- rinkimą fondams, pagal srioves katalikų religijinius ir visuome "Lietuvių Dienai” sutveri iš 6 taitis, Box 204, Girardville, Pa. Centralinis Komitetas. Jei tos Onos, Birutės ir Lietu
je, Wilkes-Barre, Pa., p. J. Lo- ir tik vietų komitetai kontroliuo ninius centrus.”
klerikalų atstovų, 4 tautininkų
II Sekr.
M. šalčius, 1419 N. gu Lietuvoje atsirastų kom- vos Sūnų draugijų atstovai.
patto ir mandatų priėmimui pa tų aukas. Kun. Bartuška aiški
ir
tik
2
socialistų.
Permatyda

Main
avė.,
Scranton,
Pa.
Viršiaus padotieji punktai —
petentiškesnių įstaigų Lie Komitetas atsirado pakriki
skyrė K. Krušinską ir V. K. Ra na ką sužinojęs Lietuvoje apie priimta.
ma, kad toks ŠALIŠKAS orga III Sekr. — V. K. Račkaus
tuvai atstatydinti, tai pagal mo padėjime. Kaip esu ra
čkauską.
Lietuvos žmonių šelpimo reikalą
”7.— Išrinkti "Literatiškąją nizavimas, Liet. Dienos skau kas, 307 W. 30th street, New priimto siūlomo įstatymo šęs, komitetas turi surinkęs
Mandatus pridavė atstovai ir remia originalĮ įnešimą, t. v. Komisiją” (Press Committee), džiai atsilieps į aukų plaukimą York, N. Y.
nuo sekančių organizacijų:
Iždininkas — V. Lukoševi draugija savo surinktų pi virš tūkstančio dolerių, ka
augščiaus cituotąjį dienotvarkės nutarta, kad ji butų iš 5-kių na nukentėjusiems dėl karės, LSS.
I. — Liet. Darbininkų Sąjun paragrafą I e. Kalba dar M. rių, kurių užduotimi turėtų būt: delegacija protestuoja prieš tai čius, 322 Sunbury Avė., Miners- nigų negalėtų kam kitam sininkas pinigų nesiunčia.
ga;
. . « Šalčius, kun. Bartuška, kun.
”a.— Atsišaukti į kongresma- ir pasilieka LSS-gai teisę elg- ville, Pa.
siųsti, kaip tik L. Dr-jai nu Dabar gi pasirodo, kaip jau
.— Liet. Vargonininkų Sąjun Dargis, kun. Janušas, Stilsonas. nus, senatorius, federal-augšč. ties, kaip tai ji ras reikalingu.
I iždo globėjas — T. Paukštis, kentėjusiems šelpti.
Šim ir „Keleivyje” buvo praneš
ga;
Wilkes-Barre, Pa. 17—VIII— 13 Mill St., Pittston, Pa.
Kalba Kapsukas ir, baigdamas, teismo narius ir t. t., kad gavus
ta, kad pusę surinktų pini
3. — Liet. R.-K. Moksleivių pabraukia, kad jei 3-jų socialis jų prielankumą musų reikalui ir 1916. J. V. Stilson, V. Kapsu
II iždo globėjas — Dr. J. šliu kus spiriasi, kad jo siūlo
Susivienijimas.
pas, 1419 N. Main avė., Scran mas įstatymas butų užgir- gų išsiuntė. Kita pusė (di
atstovų balsas nebus čia pa kad per jų įtekmę butų talpina kas, A. Valinčius.”
4. — Lietuvių Tautos Taryba; tų
ton,
Pa.
tas, „idant uždarius bumas desnė) da neišsiųsta.
imtas atidžion ir jų nuomonė mi musų atsišaukimai į Amer.
Perskaičius rezoliuciją, susi
5. — Tėv. Mylėtojų Draugija; bus sumušta didžiumos balsu, visuomenę vietos presoje.
I
komiteto
narys
—
K.
Krurinkimas nutarė, kad, pirm priKomitetas turi būt peror
6. — Am. Liet. Kunigų Sąjun tai jie protestuos lietuvių ir an ”b.— Informuoti Amerikos vi imsiant rezoliuciją, reikalauti šinskas, 50 Ten-Evck St., Brook visiems tiems, kurie gali
kelti
triukšmą.
”
Pirminin

ganizuotas,
jeigu norima
ga;
glų spaudoje, kad L. Dienos dar suomenę apie Lietuvos vargus jos autorių, idant žodį "klerika lyn, N. Y.
kas
nori
leisti
Šimkaus
bru

7. — Tautos Fondas;
kas-nors
veikti.
Šitaip, kaip
II Kom. narys — R. Karuža,
nėra visos lietuvių tautos ir kančias dėl karės.
lai,” kaipo įžeidžiantį, pakeistų
8.— Liet. R.K. Spaudos Drau bas
darbas. Dar kalba M. šalčius,
”c.— Sukelti visuomenėje už žodžiu "katalikai” ir kad atsi 2810 Richmond St., Philadel kamą paragrafą nubalsavi- dabar yra negali palikti.
gija.
J.
Kaupas, Dr. šliupas (kalba uojautą lietuviams, ypač dėlto, prašytų prieš katalikus, kuriuos phia, Pa.
vimui. J. Vilkelis daro pa Kasininka fondo privalo
9. — Liet. Socialistų Sąjunga; prieš Kapsuko grąsinimą keršy
III Komiteto narys — J. Mi taisymą, kad: „pinigai bus ir antra surinktų pinigų pu
įžeidė
tasai
žodis.
V.
Kapsukas
kad
mes
esame
varguolių
šalis,
10.— Susiv. Liet. Amerikoje.
lietuviams ir trukdyti visų lie užmiršta, per amžius galinges sutinka pataisyti, tik atsisako liauskas, c. o. Politania Bank, siunčiami tam komitetui ar sė išsiųsti, kitaip komitetas
II.— Susiv. Liet. R.-K. Ame ti
tuvių L. Dienos darbą). Priė niųjų skriaudžiama, be garsiųjų perprašyti, nes nemano tai esant Pittsburgh, Pa.
rikoje;
Centralinio Komiteto pirmojo įstaigai, kurie pasirodys tei nustoja teisės varde Lawjus prie balsavimo, balsuojama užtarėjų.
įžeidimu. Pagaliaus, sutinka su
12. — Lietuvių Gelbėjimo Fon už Kapsuko Įnešta pataisymą,
”d.— Talpinti svet. spaudoje tuom, kad pataisymas minėto posėdžio nutarimai bus paskelb singiausiai šelpia visus nu rence’o lietuvių draugijų
das;
ti sekančios sąvaitės laikraš kentėjusius ir vargdienius.” veikti.
fondas rinktų bruožus iš Lietuvos historijos. žodžio reikš jau atsiprašymą.
”
kad
kiekvienas
13. — Lietuvos Autonomijos pinigus atskirai —. ” Pataisyčiuose.
Priėjus
prie
komiteto
rinki

”
e.
—
Anos
žinios
turėtų
būti
Šimkui „vargdieniai” įduria
Fondas;
Kitaip sako faktai.
mas atmesta, Originalis para- skleidžiamos per "Assočiated mo klausimo, nutarta, kad val
Centr. Kom. I-jo posėdžio sek., širdin,
pradeda
šaukti
:
14. — Liet. Tautinė Sandara; grafas
” ar ”United Press.”
dyboje vietas pasiskirs sau ko
z V. K. Račkauskas. „Vargdieniai,
15.— Vietinis Lietuvių Komi prieš du.priimta didižuma balsu Press,
vargdieniai, „Laisvės” 65 numeryje M.
Po
diskusijų
paminėtieji
pa

mitetas,
susidedąs
iš
12-kos
na

tetas ;
vargdieniai! — Mes ir be M. Našlaitis rašo apie atsi
Kun. Dargis reikalauja, kad ragrafai vienbalsiai priimta.
rių. Renkama bus pagal srio
16. — Lietuvių Spaudos Drau katalikai
Už pagarsinimus nei redakcinebūtų pravardžiuoja
”f.— Litert. komisijos išlai ves, nutarus, kad delegatai pa a, nei administracija neatsako, vargdienių turime ką veik buvusį 29 liepos ant socialis
gija ;
klerikalais.
dos bus padengtos centralio ko sitartų pagal srioves ir priduotų •kaitytojai patįs turite save ti. Mums reikės plačiau už tų kempės L. Š. F. pikniką.
17. — Liet. R.-K. Federacija miNutarta,
kad
kalbėtojai gali miteto, — įneša M. šalčius.
surašą kandidatų.
Amerikoje;
aboti ir jokiems daug žadan- siimti... Tamista esi socia Ar nepatyręs dalyko, ar ty
kalbėti
klausime
ne
ilgiau,
kaip
”
8.
—
Išrinkti
specialę
komi

Pakėlus
klausimą,
kurios
srio

18. — Liet. R.-K. Moterų Są 3 minutes.
už maža pinigų apgarsini- listas!...” „Taip, aš esu so čia iškraipo faktus, bet p.
siją, kuri kreiptųsi į garsiuosius vės dalyvaus rinkimuose, gauta iems
junga ;
uis netikėti ir pinigų nesiųsti cialistas!— atsako J. Vilke Našlaitis visgi storai meluo
Pertrauka pietams — iki 3 Amerikos žmones ir pasistengtų tsekąs atsakymas: Dr. šliupas epersitikrinus jųjų žadamais
19. — Lietuvos Vyčiai Amer.. valandai.
gauti jų sutikimą ineiti į musų i praneša vidurinės sriovės vardu, liktais. Dažniausia tokie skėl lis, „bet čia eina apie šelpi ja, sakydamas, kad žmonių
(Dėl vietos stokos delegatų
Centr. A. L. Komitetą, kaipo jog vidurinė sriovė dalyvaus, imai esti tik pigi apgavystė ir mo reikalą, o ne apie socia buvo mažai dėlto, kad pikni
ANTROJI SESIJA.
vardus apleidžiam, paminėdami
nes tam ir atvažiavo; katalikų * negudrių žmonių pinigų vi- listus.” A. Yuškevičius: — kas buvo ant socialistų kem
garbės nariai.” — Priimta.
tiktai organizacijų vardus. Red.)
Sesija atidaryta 3 vai. V. K. _ ”9.— Kreipties i Centr. Raud. vardu praneša kun. Augustaitis,
-Peršaukus delegatus vardais, Račkauskas skaito pereitos se
Vilkelis nėra jokiu socialis pės, o katalikai nenorėjo
jog dalyvaus. Socialistai - v. lojimas.
Kryžiaus
valdybą
Washingtone,
rinkta (atviru balsavimu) suva sijos protokolą, kuris ir priimta
tų atstovu, todėl čia ne vie ten važiuoti. Pirmiausiai
kad ji patartų kaip mums veik Kapsukas — praneša, jog jie
žiavimo vedėjai. Išrinkta: pir be pataisymų.
ta klausinėti, kas kuo yra. ’ reikia pasakyt, kad žmonių
ti-” — Priimta su pataisymu, tuo tarpu nedalyvaus, bet galu
mininku J. S. Lopatto, vice-pirSvarstoma projektas toliaus. kad
neatsisako
dalyvauti, tik
tai dLiin.^
.. .-----------5----Da tūlas parapijos komite negalėjo būti mažai, jeigu
tai
atliks KVIIllLeUib,
komitetas, Kuris
kuris tinai
mininku — kun. Dr. Augustai '"f.— Centro kasininkas bus rvdvi
bus
Washingtone
dėl
Liet.
Die-nuodugniau
jų
organitas bando aiškinti, kad mi gryno pelno piknikas davė
tis. Sekretoriais — Jul. B. Kau po užstatu.” Priimta su priedu:
■zacijose tą klausima apsvarsty
nos
klausimo.
SHENANDOAH, PA.
nėjimas „vargdienių” musų $79.99. Tie pinigai padary
pas ir V. K. Račkauskas. Be to "tokios sumos, kokią reikalinga
ti.
”
10.
—
Prašyti
lietuvių
klebo

ta ne iš pardavinėjimo svai
išrinkta sekančios komisijos: atras Centralis Komitetas.” —
Dr. J. šliupas praneša, jog vi Naujas St. Šimkaus muilo tautai daro sarmatą, dėlto
nų, kad atlaikytų savo bažny
maršalka — V. Černiauskas; Priimta.
tas pataisymas konstituci- galų, nes socialistų kempė
čiose ”L. Dien.” pamaldas už žu durinė sriovė sutiks duoti dvi
burbulas.
presos ir rezoliucijų komisijon
”g.— Centralinės raštinės iš
vietas socialistams ir paskui, jei
jon neturįs įneiti. Pirminin je jokių svaiginančių gėri
— kun. V. Bartuška ir Keist. laidos bus apmokamos iš Centro vusius šiais pastaraisiais metais jie sutiks prisidėti. Taigi iš ka
Manau
bus
indomu
lietu

i lietuvius ir padarytų kolektą
kas leidžia balsavimą. Šim- mų nedaleistina vartoti.
Šliupas.
kasos” — priimta ir svarstoma nukentėjusių nuo karės naudai.” talikų sriovės renkama — 6 ir iš vių visuomenei žinoti ką
...
-u.
,
* kaus įstatymas priimta be Taipgi jokių lioterijų pikni
Pradėjus susirinkimą, skaito- klausimas iš kur bus paimta pi — Priimta vienbalsiai.
vidurinės sriovės — 6.
veikia p. St. Šimkus, perga- pataisymo.
ke nebuvo, o pelno yra arti
ma vietinio komiteto pasiūlyta- nigų darbo pradžiai. Vienbal
Nutarta, kad socialistai tun Įėjęs Bulotą lygiai kaip tas
”
11.
—
Paprašyti
Suv.
Valsti

aštuoniosdešimt
dolerių.
sai projektas Lietuvių Dienos siai, po diskusijų, nutarta: pra jų prezidento, kad Visų šventų galutinai pranešti apie savo da
Nemanau aiškinti, kas jau Vadinas turėjo būt nemažai
Krylovo
„moska
”
dramblį.
šyti
esamųjų
fondų,
kad
pasko

tvarkai nustatyti.
Jį perskai
jų dieną paskirtų kaipo ”Lietu- lyvavimą ar nedalyvavimą C. Pats save išmušęs ir iš kle- fra visiems gana aišku t. y.
čius, socialistų atstovai paduo lintų pinigų Liet. Dienos suor V?P pieną.” — Čia p. Lopatto Komitete laike 3-jų savaičių.
žmonių, kad už įžangos tida socialistų konferencijos re ganizavimui.
Pertrauka 5-ioms min. pasi rikalų partijos, dabar liko 'kaip bepartyviška kun. Al kietus ir užkandžius bei soaiškina, kad sužinojus, jog val
zoliuciją, kurioje išreiškiama
”h.— Asmeniškai Centr. A. džia Liet. Dieną skiria dauge su tarimui.
bepartyviškiausiu, tarsi ko išausko ir M. Yčo kontro dę tiek įneit galėjo. Antra
nepasitenkinimas, kad nepakvie L. Komiteto narių darbas nebus diena armėnams ir syriečiams,
Po pertraukai perskaitoma: kiu draugijiniu išmata. Kad liuojama Lietuvių Draugija
Lawrence’o katalikai, gal
sta suvažiaviman tokių organi apmokamas,” — po diskusijų
Lopatto ir kun. Miliauskas va Nuo katalikų sriovės — adv. J. i nepasilikus apjuoktam ir vi i nuo karės nukentėjusiems kai niekur kitur, su socialis
zacijų, kaip: L. S. Spaudos San priimta su prierašu ”kelionės-gi p.
žiavo į Washingtoną, matėsi su S. Lopatto, K. Krušinskas, J.
šelpti, vien noriu pasakyti,
dara, Lietuvių Darbininkų U- išlaidos bus apmokamos.”
prez. Šekretorium Tumulty, ir'i Miliauskas. V. Lukoševičius, sų užmirštam, musų Stasys ‘kad tie musų „bepartyviš- tais geriausiuose santykiuo
nijos, Lietuvių Moterų Progrese, ką liudija faktas, jog
”2.— Centr. A. L. Komitetui į jfs“žadėjo įasYrupinti gautis! kun‘ V .Bartuška ir kun. Pr. ; pradeda budavoti Babelio
syvis Susivienijimas, Am. Liet. pagalbą sudaryti vietos komite tuvių Dieną
kieji” matomai musų visuo kasnedėldienis susivažiuoja
Diena vien lietuviams, tik ; A-ugustaitlsT;
vidurines sno- bokštą.
Darbin. Literatūros Draugija. tus šitokiu budu: ”a) Lietuvių reikalavo
■ ‘
menės dalykų nežino. Juk liuosą laiką praleisti ant soc.
. ____ _______
specialės
rezoliucijos ves — Dr. J. šliupas, R. Karuža,
Po trumpų diskusijų, kuriose vietos organizacijos išsirenka po ; nuo šio susirinkimo.
Rugpiučio
6
d.
musų
„StoT.
Paukštis,
F.
živatkauskas,
V.
jeigu nors Bulotos su Šim kempės su visom savo šei
Įnešama,
dalyvavo V. Kapsukas, Stilso kelis atstovus, o jie iš savo tar- 1kad šios dienos susirinkimas nu- K. Račkauskas ir M. Šalčius; eselį” aplankė p. Karuža.
kum debatai jiems butų ži mynom didžiausi katalikų
nas, Dr. šliupas, kun. Bartuška po išrenka komitetą, susidedan- tartu kreipties į Suv. Valstijų 'Pintieji Yu atsisakys iš komite- Besilavindami
strategijos
ir kun. Augustaitis, — rezoliu tį iš šių asmenų: 1 pirmin., 2 pa- prezidentą, kad lietuviams butu
sociabstai sutiks dalyvau- i šachmatais, apkalbėjo ”tau- nomi, jie žinotų kaip „pla būriai ir grįžta namo sveiki
cija atidėta į susirinkimo pabai gelbininku, 2 raštininku,
■~jti
Lietu: ■_ , 1 kasi- 1paskirta
Rezoliul
ta. Centraliame
Centraham- Amerikos
—
- tos” reikalus. Mat Karuža čiai” ir keno naudai veikia ir patenkinti.
*' ’ 1 d. ‘lapkričio.
..rZ_________
gą, kuomet paaiškės, ar socialis ninko, 2 kasos globėju ir nors ciia
*
—
.......
Perskaičius
rei tas Centralinis Komitetas ir Našlaičiui, kaipo Lawrentame
klausime
i
komitete.
ei ją
pasiųs į
tai dirbs tą darbą išvieno, ar ne. vieno presos nario. O didesnėse . Valst. Dapertmenta (Statė De-* komendacijas. vienbalsiai už peįvažiavo visą Lietuvą ir L. D. nuk. nuo karės šelpti.
ce’o gyventojui šie faktai
Svarstoma punktais vietinio kolonijose renkama dar be to j partment) Presos Komisija.”
tvirtinta viršiaus surašytieji as jau žinąs kaip reikia eiti
komiteto pasiulytasai projektas. kelis, ar daugiau organizatorių.”
Pagalios
kam
reikalingas
turėtų
būt žinomi, jei kitaip
mens,
kaipo
Centralinio
Komite

Portarturą paimti. Taigi j
Pertrauka 10-čiai minučių.
to
nariai.
(užsiregistravo sekantie ko-'__ Priimta
tas
iš
eilės
jau
penktas
fon

kalba, tai kalba prieš gyvus
Po pertraukos pirmininkas
ant ryt sušaukia bankierius,'
respondentai: P. Norkus ir J.; „b_ Komitetas pakviečia ko- perstata kalbėti kongresmaną
Presos Komitetan rekomeii- ■ smuklininkus, aptiekorius ir! das aukoms rinkti.
Kun. faktus.
Niemus —nuo Vlenybes Lie-: lektorius iš iietuviu ir svetim- Casey.kuris
___ _______Įnešė
___ . į Kongresą re-!' duojama: Iš Vidurinės sriovės ; f j •
.
o, __ | Milukas su savo šalininkais
tuvnmkų, F. A. Černiauskas ir taučių NB Kolektoriais gali zoliuciją sulig paskyrimo Lietu- R- Kar«ža, Dr. Jankauskienė ir j kl^km.?, ^znienUS ir p. Sta-| suorganizavo savotišką fon
Tarptautinis piknikas.
A‘T^limiS- y,11?®, .Par^min'|buti vaikai ir mergaitės nuo ko- vių Dienos Amerikoje. Mr. Ca- Y ‘
Račkauskas; nuo katalikų:sėlis aiškina, kad AmenkoRugsėjo 9 ir 10 dienomis
J; *c.?v š;ftV.b!‘1US-!!“2
12 metų.-- Priimta.
sey kalba, kaip jis įvedęs rezo- pus®s.— kun. B. Paukštis, kun. je nėra nei vienos „geros dą, musų Šimkus — vėl sa"Ateities;” K. Pakštas — nuo
”c.— Kolektuojama bus šito liuciją kongresan ir kaip yra H- Miliauskas ir J. Kaupas. Tuo srovės,” nei fondo, kurie ru- votišką. Ir tie žmonės drįs- Maple Parke bus tarptauti
"Draugo” ir "Darbininko.”)
kiu budu: vartojant ”tags.” pe pasirjzęs visados prigelbėti lienu.ta.ria{nata ka?. Pres.os Jiintusi tautos likimu, nes jta sakyti, kad jie beparty- nis socialistų piknikas. Lai
Projekto tekstas:
- — --- j.
— -—-y
tuvianis,
ypatingai
šiame
aukų
reinant per gatves, namus, geleviški ir visuomenės bendro ke pikniko kalbės drg. Dan
11
*
■
visos
sroves
esą
partyviskos,
atšaukiant
pirma
buvusį
nuta!
rinkimo
ir
Lietuvių
Dienos
klau

’Sudaryti Centralį
A. iL. ' žinkelių
stotis, štorus, pasilinkWhite, soc. part. kandidatas
darbo nebeardą.
W J 4-’—
1,-1- L t 1 IX. - - _vietas,
* X
V , Všiose
•
sime. Susirinkimas atsistojimu 1 rimą rinkti komitetą iš 5-kių y*- todėl reikia sutvert naują
Komitetą, 1kurio užduotimi
butų 1 sminimo
paprašant
[į
Mass. valst. gubernatorius.
I patų.
Rekomendacija užtvir draugiją „tikru Lietuvos
Man rodosi tik žmonės ig- I Taipgi bus ir kitų tautų kalsurengti vien. Liet. Dieną.”
! pastarose, idant kokį nuošimti padėkavojo p. Casey.
Perskaitoma rezoliucija, kuri tinta.
Vienbalsiai nutarta, kad tok- nuo tos dienos pelno paaukautų
norantai ar blogais tikslais
gaivintojų.”
Tikimasi, kad
žmoturės
būti pasiųsta j VVashing- i Komisija kreipimuisi į įtek
sai komitetas butų išrinktas.
lietuviams ir t.t.” — Priimta.
aUCllIYlIlLl COCUlCleUS
•
__
•* •__________
negali
pasitenkinti
esančiais I1! bėtojai.
_ __
_ *__
Rugpiučio
7
d.
St.
Šimkus
mingus
Amerikos
žmones
—
pa

toną
(ziur.
prot.
11
sesijos
pa”a.— Išsiuntus surinktus pi
”d.— Išvengimui netvarkos,
"
(aristokratų) fondais, ypač L. šelpimo linkinių
nigus ir išdavus atskaitą, jog paskirstyti kolektoriams gatvės, ragr. 9). Rezoliucijos tekstas: likti Centraliam Komitetui to Nemuniečių
miestų. Lietuviams
darbas pasibaigia.”
Priimta kur jie privalo kolektuoti.—
kliube skaito konstitucijos Fondu ir tveria naujus fon ypač piliečiams darbinin
"At a conventiion held Au- kią komisiją pasirinkti.
Komisija nukeliavimui į Wa- projektą iš 12 paragrafų. dus.
vienbalsiai.
Priimta.
gust 17, 1916, in Wilkes-Barre.
kams, patartina taipgi būti,
shingtoną
delei Lietuviu Dienos
I
”b.— Centr. A. L. Komiteto
”e.— Vietos komitetai pjriva- Pa., in which 19 greater Lith- — nutarta palikti tai’ Centra Konstituciją kliubas priima Į P-as Šimkus nesiklausęs kad girdėti prakalbas, kuvaldyba susidės iš 1 pirmininko, | lėtų atsišaukti į vietos svet. or- uanian organizations of Ameri- liam Komitetui.
, ir
„bepartyviškiausioji” Amerikos lietuvių visuome rios taip svarbios musų ko
2 pagelbininkų, 3 raštininkų, 2? ganizacijas, kai ”Womens Club” ca were represented by 50 dele
nės, nesiklausęs net jokios voje už geresnę ateitį.
Socialistų delegatų protesto, • draugija jau gatava.
gates, the following resolutions
kasos globėjų, 3 narių ir 1 kasi ir t. t.” — Priimta.
,
priduoto
pirmoje
sesijoje,
klau

1 Rugp. 13 d. hotelin pa gyvuojančių draugijų, me
ninko.” Priimta tuo supratimu,
”f.— Teneužmiršta komitetai were unonimously adopted.
V. Žilionis.
psime nutarta palikti jį ant stakad komitete butų 12 narių.
gauti ten, kur reikia, leidimą ko
’VVHEREAS the House of lo, nes nežila,
’
kviečiama da keli nauji biz- keno neįgaliotas tveria fon
' l- ar socialistai pridą, o tūli „bepartyviškumo”
”C.
c.----— patariama, kad Centr. lektuoti po štorus nuo Chamber Representatives has passed a sidės
—' prie
1—— bendro
«"s.**v** v darbo
azo, ar ne. Įnieriai, tarp tų ir kun. Pauresolution intruduced by the
A. L. Komiteto sąstatas, atsi of Commerce.” — Priimta.
apsvaiginti
asmens pritaria LIVERMORE FALLS, ME.
Įnešta ir nutarta, kad, užbė- tienius. Šimkus vėl skaito
”g.— Vietų kom-tai privalo Hon. J. J. Casey reąuesting the
žiūrint Į srioves, butų šitoksai:
ir
padeda
dirbti
tokius kvai Šitas miestelis guli ant
Kom-to narių viena pusė iš ka garsinti L. D. reikalą vietos sve President of the United šteiįLirtStt' savo konstitucijos projektą. lus ir bergždžius darbus,
te S1<X" toWK'riS-> Ctntra'io Komiteto P3'! Susikerta su J. Vilkeliu už
Andrascoggin upės kranto
talikų, o iš tautininkų bei socia timtaučių presoje.” — Priimta.
vieną
konstitucijos
paragra-įJeigu
norima
biznieriam
su-,
”3.— Centras įtaisys visiems
ir jungiasi su Chisholnin.
listų, jei dalyvaus, o jiems ne\ -Yt C0 • ted • h5rp|budijimo, bus pasirūpinta įgvti
norint dalyvauti, iš vienų tauti- kolektoriams dėžutės ir ženklus. SMT” m
?uv-ValstUų “p" fą, būtent: ’ šioji draugija eiti’ kad padarius sau poki- Apgyventas daugiausia atė
ninku kita pusė bus renkama.” ant kurių privalo būti raud. krj’'
neįneina į jokią Amerikoje pb
Juk ne£ali sav.° pnva- jusiais iš Kanados Lancują”N0W THEUEFORE IT IS
Po diskusijų
paimta svarsty- žius ir parašas ”For Suffering
Jei socialistai sutiks dalyvau- apsireiškusių sroivų” — va-• tiškumo dangstyt visuome- zais; antrą vietą po francu
HEREBY P.ESOLVED, to beg ti E‘K^tTtaTji.
mui. V. kapsukas duoda patai Lithuania.” — Priimta.
.
t,
., . _
,T
— —---- •—* jiems bus padinsis „Draugija Atgaivini- n®s reikalais ir varde tos vi- zų užima slavai,
Lietuvių
symą, kad visų trijų sriovių at
”4— Pasirūpinti, kad kolektos of the President of the Umted. vesta 1 ar 2 vietos Presos Kosuomenės
pusti
yra
tik
vienas.
mui
Lietuvos
”
ir
surinktus
s
nnTnpnp
«
p
”
«b
muilinius
_
_____
Yra ketustovų butų po 4. Po diskusijų—- dėžutės butų tą dieną viešose States to sėt apart November' mitete, padarant tuomi 7 ar 8
originalis paragrafas likos pri įstaigose, krautuvėse.
*-x- Komitete.
■
Taigi first, 1916 as a day for suffe- —
pinigus siųsianti tiesiog Lie- burbulus oran ir jų vilingą ’rios dirbtuvės.
Pirmutinę
vietas
imtas didžiuma balsų.
vietų komitetai tepasirupina tą ring Lithuanians,
tuvon
—
tik
kam
tai
jau
s
P
a
*
va
dziaugties
kaip
maži
vietą
užima
Intemational
Perskaityta Antrosios sesijos
”And to beg of the President protokolas ir priimtas su keliais Dievai žino,
”d.— Patartina, kad C. Am. pirm laiko ten jas įtaisyti." —
-----bo vaikai. Iš musų Shenando- Paper Co. popieros dirbtunes Babelio
to sėt apart that day for Lith pataisymais.
L. Komiteto narių didžiuma bu Priimta.
kšto
statytojai
matomai
ne ah’nškių „aristokratų” tur- vė. Paskui eina geležies lie”5.— Mažąsias lietuvių kolo uanians alone;
tų išrinkta iš kokios nors venos
Susirinkimas uždaryta 7:15 supranta ką katras jų kal but tik kun. Pautienius pa- jykla, medžio išdirbystė ir
”BE IT FORTHER RE- val.
apygardos susirinkimų paleng nijas organizuos artimiausiųjų
. _!. vakare.
■
SOLVED,
that a copy of the
pirštinių dirbtuvė.
ba. Sako: Jeigu kokios dvi sirodė išmanančiu, nes nuo —
didesniųjų
liet,
kolonijų
komite

vinimui.” Priimta.
Pirm.
—
J.
S.
Lopatto,
above resolution be forwardet
srovės sueina į koaliciją, tai tokių muilinių burbulų pūti Žmonės čia tamsus, už tai
”e.— Lietuvių Dieną surink tai.”— Priimta.
Sek. — J. B. Kaupas,
to
the
Secretary
of
the
Statės.
mo atsisakė, šiaip gi visi ki- tokiam mažam miestelyje
”6.— Vietose, kur visai nėra
tieji pinigai bus siunčiami Am.
Sek. — V. K. Račkauskas. ir D. A. L. prisideda prie
President
—
John
J.
Lopatto,
______
____
_______
,
_
__
,
lietuvių,
prisieis
veikti
sekančiu
__________ ti, kurių nenoriu čia kol-kas užsilaiko keturios bažnyčios
ua
Raudonajam Kryžiui, o iš ten.
jų ir klauso jos (koalicijos)
A. L. Centr. Komiteto nurody- budu
Secret. — V. K. Račkauskas. AMERIKOS LIETUVIŲ CEN- direktorių.
(ŠimiYus
aiški-i
va
rdinti.
Šimkaus
sumanyiV^nldos'karčemos?
I
mu, privalės būti išsiųsti lietu""
_
_______ of p. V. Kapsukas praneša prie-;
”a.— ~
Paprašyti
Chamber
na.
kad
turės
susivienyt ka- 171 paskaito nmtu sumany-, §juom iajku įaip risur
TRALIS
KOMITETAS.
viams, nukentėjusiems nuo ka- Commerce, kad teiktųsi organi- žastis, dėl kurių LSS. delegacija
J'įimtaima
f3’” ir
?tinga darbinin’rės, per tąsias draugijas, kurios zuoti vietos komitetus lietuvių laike visos Il-sios sesijos prisi-j Tuojaus po uždarymui šuva- Ltalikai SH tautininkais -Jr
užsiima jų gelbėjimu, kaip ”Lie-! naudai.
vietoje.
Paroao
J4 nmtumą.
laikė nuo balsavimo ir paduoda žiavimo
............ toje pačioje
,__________
, įvy-1 tas P^ JI nesivadina party.
kų, ypač prie prasto darbo
tuvių Dr-ja nukentėjusiems nuo
”b.— Kreipties į Amerikos ka- tos delegacijos rezoliuciją — ko Amerikos Lietuvių Centralio viškumu.) Jis aiškina, kad
Korespndentas.
F. K.

Lituvių Dienos Sutvar
tymui Amerikos Lietu=
viq suvažiavimas.

jRtSPONOENCIJOS
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daug ko pirkti, o tuo tarpu ę DAP4.A-A
'vertė
"kalbėtoją” neužlaimiu produktus
j/t įTuuniuo pastatė
paovaic juu. DUS ŪMIU dalluant&llĮ baigus kalbos bėgti pasikafarmų
ant listo prekių, liuosų nuo
• voti.
miesto
lygmėj
su
asafetvda
Prakalbos
Čia reikia patėmyti, kad
Vienas gabiausiųjų sociabei
alumu.
Visa
tai
išrokada tik tas šmeižikas išsi
Užėmus vokiečiams Lietu listiškų Amerikos publicis
taria šlykštesnį žodį apie sovą. buvo ten dvi generalini tų, Chas. E. Russell, senom- džius galima tikėties repu
Pereitos nedėlios vakare cialistus, tai ”At.” bend. šėdraugiji: (1) Šelpimo nu sioms kapitalistų partijoms blikonų partijai balsų nuo
farmerių,
ir
galima
butų
Lietuvių svetainėje Įvyko rininkai, vietiniai sandariekent ėjusiems dėl karės Ko rengianties prie šiųmetinių
laukt
tikro
laimėjimo,
jeigu
tautininkų
Sandaros prakal- čiai, juokiasi ir pliauškia iš
mitetas, kurio vedėjais yra prezidento rinkimų, sociatik
republikonų
platformą
bos. Žmonių buvo pilna sa- džiaugsmo,
p. Smetona ir kun. Dogelis, listiškame dienraštyje ”The
farmeriai
skaitytų.
lė.
Kalbėtojai buvo net trįs: Užbaigus minėtam "orato
ir (2) Piliečių Komitetas, New York Call” parašė ke
S.
Vitaitis,
Z. Jankauskas ir riui" kalbą, keliatas ypatų
kuris susidedąs iš 24 visų turis straipsnelius, charak Demokratų paikumas ga
Lietuvos tautų atstovų, tarp terizuojančius
keturias lima bus spirginti ant kuo Martus. Pertraukoj puikiai prašė balso, bet pirmininkas
kurių tečiau didžiuma narių stambiųjų Amerikos politi sos ugnies iki visai neiš sudainavo "Gabijos” choras. atsisakė duot Matyt, tau
Šios prakalbos mums aiš tininkai pabijojo, kad akyir visi vadovai —: lenkai, kos partijas. Supažindinsi degs.
kiai
parodė, kokiais budais vaizdoje publikos teisybė ir
šiuodu Komitetu buvo pasi me "Keleivio” skaitytojus Tas pat su karės mokes
tautininkai
skleidžia buk tai faktai nesumuštų jų kalbė
likusiu dar iš rusų laikų, bu-' bent su dviejų stambiausių čiais. kurių didumas nugąs
vo rusų užtvirtintu, ir vo-j jų Amerikos partijų plat dinti gali net ir aptiekorių. "sandarą" tarpe lietuvių. tojų. Ir kada pirmininkas
Anie pirmutinį kalbėtoją vietoj duot balsą, pasakė,
kiečių vyriausybė kol-kas formomis.
Pragyvenimo brangumas! (VitaitĮ) negalima nieko kad eis rinkt pinigų Sandajuodu toleravo.
Vokiečių\
O. sis klausimas labai pato blogo pasakyti. Jis trumpai ros kuopai, tai veik visi žmoREPUBLIKONAI.
vyriausybė vienok pačioje
gus
demokratų politikai ap kalbėjo, ragindamas publi- nės sukilo ir pradėjo eit iš
pradžioje apreiškė, kad ji vi Niekingi, pagailos verti juokti.
nesą jie žadėjo ir ką aukauti Aut. Fondui, nes, svetainės,
sas siunčiamas i Lietuvą au humoristai, tie. kurie kas pranašavo,
jog panaikinda girdi, išgavimui Lietuvai ! Paskui .pirm, da perstatė
metai budavoja
kas norinti kontroliuoti maž keturi
_ Y • _ 1 11— •
*v
mi augštus muitus ant Įve
kalbėtoją — *Martų,
*“■*"■*'*»***ww
’•*•€**
daug taip, kad su jos žinia mums naują politišką plat žamų prekių panaikins pra laisvės daug pinigų reikalin- trečią
bet
jau
nebuvo
kam
jo
klau
formą,
dabartiniu
laiku
iki
ga.
žodžiu,
jis
nieko
ypa

ir per ją eitų šelpimo drau
gyvenimo
brangumą,
tuo
syti,
pasiliko
tik
apie
30
ypa
ausų
paskendę
savo
darbe,
tingo
nepasakė,
bet
visgi
gijoms pinigai, kad su jos
tarnu
nieko
panašaus
neat

žinia ir jos nurodymu butų nes rinkimai čia jau po šo sitiko. Pašaipa tai geras kalbėjo švariai. Visai ką ki tų. Net ir patįs rimtesni
tą reikia pasakyti apie ant- tautininkai išėję iš svetainės
perkami už tuos pinigus nu. Pastaromis dienomis kovoj ginklas.
trą kalbėtoją — La\vrenco piktinosi savo kalbėtojum.
kiek galint Vokietijos užsie turėjau progą būti tarpe tų
Užsieninė
politika!
Dežmonių,
todėl
galiu
viešai
i
plikąjį Jankauską. Jis iš- Prie Sandaros nemačiau nė
niuose valgomieji daiktai ir
mokratų
administracija
už
užreikšti,
kad
šių
metų
tųjų
pradžios
pradėjo iš "augšto” vieno prisirašant.
paskui lietuvių ir kt. atsto
vų, kaip va burgomistrų, dailininkų pažadai dėl su savo užsieninę politiką bu pasakoti apie "žmoniją,” • Tai šitaip tautininkai pla
parapijose kunigų, draug su dėstymo platformos negir- sianti stačiai apipilta smu- vartojo "augštus” žodžius tina "Sandarą” tarpe lietu
Reporteris.
vyriausybės atstovais, kad dėtinai puikiai išrodys. Ir ' giais. Buvo tai politika ir tokius nevykusius saki- vių !
nepaiiegianti
Amerikos
pinius,
kad
klausant
negalima
1
jeigu
kas-nors
be
tų
tvėritie daiktai žmonėms dalina
i
kų skaito politiškas platfor liečiams užtikrinti pride buvo suprasti, ką jis nori pa
mi.
Paskui, vokiečių vyriau mas. tai šiais metais da sy rančios globos ir teisių. Re- sakyti. Atkalbėjęs savo pa Iš Petrogrado kraustys
sybė Piliečių Komitetą iš kį gali Įsitikinti, kad musų publikonai vokiečių apgy prastą išmoktą "oraciją,”
visus pavargėlius.
Pir
— Sveikas gyvas, Maike! — Aš, vaike, už save bal dvidešimts keturių, kaipo šalis viršija visas pasaulio ventuose vpskričiuose me prieėjo prie sriovių.
Senai jau tavęs nemačiau, o suočiau.
i generalini komitetą, Vil i šalis komiškos literatūros luos nuo ryto ligi vakaro. miausia griebėsi už katalikų.
Daugiausiai tečiaus baugins Nors tose prakalbose buvo "Naujoji Lietuva” rašo:
čia yra daug svarbių reika — O ką tu darytum, jei niaus ir Kauno gubernijom, ' produktavime.
oanaikino.pakeisdama ji tik
Panašiai galima sakyti prižadėdami užgriebti Mek- didžiuma laisvų žmonių, rie- "Valdžia rengiasi iš Pet
lų apkalbėk
tave išrinktų prezidentu?
nok .Jankauskas visą pusę rapilio iškraustyti visus pa
— Taip, tėve, artinasi
— Aš nieko nedaryčiau, keturiais žmonėmis: vienas apie visas be išėmimo musų siką.
valandos
kankinosi nurodi šalpos reikalingus pabėgė
prezidento rinkimai, o tu tik kitus kamandavočiau. lenkas, vienas lietuvis, vie politikos partijas. Pradėsi Prisirengimas! Ši klausi
turbut da nežinai už katrą Ir tu, vaike, tada turėtum nas gudas (bielorusas) ir me nuo republikonų parti mą reikia stumti iki galuti nėdamas, kam tenka lietu lius. Tą klausimą svarstė
partiją balsuot.
prieš mane kepurę nusiimti vienas žydas, ir pavesdama jos platformos. Šiuo žvilg nų rubežių, kaltinant de vių pinigais pastatytos baž ir Miestų Sąjungos Petrapi
nyčios. Kad lietuvių bažny
— Vaike, už kokią aš par ir rankon man pabučiuoti. jam. tam naujam komitetui, sniu geriausi žinovai užtik mokratus. kad nesirūpino čios patenka airiams, tai lio Skyriaus Komitetas. Jis
tija balsuosiu, tai ne tavo Kun. Alšauską aš paskir- nebe visą Kauno ir Vilniaus rino mane, kad republikonų apginti savo šalį ir tautą. jau ir maži vaikai žino, o jis pripažino, kad dėl šito išPasmerksime vaikų darbą
kraustymo daugiausia nu
biznis. Aš noriu su tavim čiau policijos viršininku, tai gub.. o tiktai Vilniaus mies platforma šiemet turėsianti
kalba
kaip
apie
koki
naujau

kentės tie, kuriuos karė ir
daug naujų kukučių ir Įgy fabrikose, tik neperdaug,
pasikalbėti apie seną krajų. i du mėnesiu neliktų nė vie- tą.
si
dalyką.
taip
labiausia nuskriaudė;
nes
aštrus
smerkimas
galė

I
Kaip aš girdžiu iš gazietų no bedievio. Visus šliuptarVeikiai atėjo eilė ir šelpi sianti pagarbą nas geriau
Nuo katalikų perėjo prie kad valdžia šita priemone
ir iš žmonių kalbų, tai rpo“ nius išvarytume kur pipi mo komitetams. Tiesa, šel sius politikus. Kaip pama tų pagaminti perdaug rūg
šties.
Pareikalausime
pre

tuota
tokia
lūkestis
parodo,
socialistų. Pirmiausia pa nepasieks savo tikslo, nes to
vainos musu senas kontras rai auga. Suorganizuočiau pimo komitetai nepanaikin
kybos
laivyno
padidinimo.
sisakė pritariąs socializmui kių, kurie naudojasi pašalpa
bus fry.
taigi aš noriu, didžiausi vaiską ir apskelb- ti, bet jų darbas lokalizuo kad ir šie keli punktai pri
_1__ Ik
i___ vainą. Į metus tas. Vilniaus komitetas ga pažinti už "neišgriaujamą" Klausimas gamtinių turtų ir "labai gerbiąs” tą prakil ir kuriuos, vadinasi, galima
kad tu, vaike, man išviro- čiau
žydams
apsaugojimo reikia imti la nų mokslą, tečiaus jis neti bus iškraustyti, iš 100 tūks
žvtum, ar Lietuva turės sa laiko nei vieno parko nelik li veikti tik Vilniuje. Kauno tiesą.
bai
atsargiai; čia lazda turi kįs i "lietuviškų socialistų” tančių pabėgėlių bus tik apie
Tada pradė Kaune, Šiaulių Šiauliuose,
Demokratų nekompetenvo karalių, ar prezidentą? tų Lietuvoj.
taktiką. (Jeigu taip, tai ko 39 tukst., o kai reikės juos
— To, tėve, šiandien da tume tautišką bizni varyt: Lydos Lydoje, kas daugiau i tiškumas! Štai didžiausias du galu.
niekas negali pasakyti, nes pastatytume Vilniuje di sia, kiekvienas savo — Vil- obalsis, ypač kad atplėštas
Tik viename klausime re dėl Jank. nepriklauso Į ang kraustyti, tai ir šitas skait
da negalima žinoti, kaip ap džiausi bravorą ir pradėtu • niaus. Suvalkų, Žemaičių labai vaizdžiomis parvomis. publikonų partijos lyderiai lų soc. partiją? Ar čia ne muo sumažės: daug kas at
me varyti tikrą rugini spi \ ir Lydos apygardose.
Netikęs demokratų šeimi Įnegal susitaikyt, tai tas, ar veidmainystė? Rp.) Na, ir sisakys nuo pašalpos, by tik
linkybės susidės.
vėl dievai žino
— Na. o kaip tu, Maike, ritą. Yčą paskirčiau am Tokiu budu. musų šelpimo ninkavimas atgabeno kraš ! pradėt atakas prieš La Fol- nurodo tą liet. soc. "netiku nesidanginti
kur, jeigu gi priverstinai iš
mislini: kas butų musų tau basadorium prie popiežiaus, draugijos Lietuvoj išblašky tui nupuolimą ir gėdos rau- lettą už io reikalavimą pa- sią” taktiką. Girdi: "Mu veš
pabėgėlių šeimynas, tai
tai geriau, ar karalius, ar o Karužą duočiau jam už tos. Susižinoti jos, žinoma. i doniu apdengia veidą kiek- i naikinti kapitalistų sauva su socialistai nesirūpina a- nemaža
vyrų, palikę darbą,
lekajų.
Gabriui duočiau
vieno tikro amerikono. Ša lės privilegiją. Mat tūli tų pie lietuvių visuomenę, bet
prezidentas?
•
susižino.
bet
riešas
susižino

— žinoma, kad preziden kokio-nors pisoriaus pleisą, jimas yra užgintas ir todėl lies reikalai, tautos intere lyderių aiškina, kad negali apie žydus, vokiečius” ir t.t. važiuos su saviškiais, o tai
o Sirvydą su Balučiu paskir
Čia kalbėtojas, rodėsi, jau jau ir valstybei nenaudinga.
sai niekad nebuvo taip blo ma spardyt darbininkų, nes
tas.
yra
sunkus.
Kiek
turėjo
da
Kiekviename j su jų spėka šiaip ar kitaip ir užbaigė apie socialistus, ! Be to, Komitetas nurodė,
— O aš tam priešingas, čiau dvorninkais. Kiekvie pinigų iš rusų laikų, tai tais gai vedami.
nam
duočiau
tautišką
dar

valdžios
departamente, i prisieina skaityties. Prie- pradėjo aiškint, kas yra ta jog, nors ir visus pabėgėlius
vaike. Aš tau galiu priroir
gynėsi.
iškrausčius, maisto nedatekdyt, kad karalius butų daug bą pagal užsitarnavimą. Ir Lenkai, kaip žinoma, turi kiekviename valdiškos veik- ; šingi tai nuomonei argu "Sandara” ir štai kokį pa lius Petrapily neišnyks, nes
geriau.
Tautai didesnė tu matytum, vaike, kaip mu savo generalini komitetą . mės skyriuje nesimato nie mentuoja, kad darbininkus vyzdi duoda: "Kaip matot, čia kalta visa miesto ūkio
sų Lietuva pakiltų svetim
ko kito, kaip tik suirutė, be galima taip "sufiksyt” pa pas mus yra trįs sriovės.
garbė, kada ji turi savo ka taučių
Šveicarų Vevey, kuriam va tvarkė, choasas ir bespėkė žadėjimu jiems valstybinės Žiūrėkit, vienoj šąlij salės tvarka. Todėl Komitetas
akjse!
ralių. Karalius ir sostą tu-i
lol_j — Gali būt, kad tu, tėve, dovauja lenkų mecenasai i pastanga.
iapdraudos, kad La Folletto vra viena sriovė—katalikai; prieš šitą priemonę griežtai
ri, ir karūną ant galvos Jai-'
Sienkieričius,
Padere\vskis
kitoj šalij — kita sriovė— I protestuoja. Taip mano ir
ko i ršoblę nešioja. Tuo taip ir padarytum, kaip sa ir t. t. Ten plaukia visos i Tai stiprus argumentas ir ' radikalizmas lengva bus nu socialistai,
o šitas ve tuščias , tautinės organizacijos.
tarpu gi prezidentas yra vi kai. Tik laimė, kad Lietuvos aukos ir visos jų rinkliavos. : jis privaląs atnešti naudos veikti ir dar’oinivkams išj prezidentu tu niekad nebu
parodyt jo kenksmingumas. i takas viduryj (rodo pirštu),! (Cenzūros išbraukta.)
republikonams.
sai paprastas žmogus.
i ministerija pasižadėjo ne
Sena nuomone, lenkais dau
Tarifai Tai senas ark- Kaikurie republikonų par tai yra vidurinė sriovė arba trukus nurodyti, i kokias gu— Karūna, sostas ir kar si. Užteks tau ir vyčių ge gumas suprasdavo ir lietu
kuri šiemet irgi ga- tijos autoritetai norėtų ap ’ tautininkų Sandara.” (Tei i bernijas pabėgėlius galima
das, tai labai mažos vertės nerolo "cino.”
vius. Lenkai tai jautė ir, bi į: liukas,
bus jodinti, kad išro- kaltinti demokratus už ne- sybė!) Pradėjus jam nė-šį, bus vežti.”
rakandai, tėve. Tai yra se
jodami. kad lietuviai neim ; Įima
ištesėjimą duotų prižadėji nė-tą kalbėti, pirmininkas
novės liekanos ir jokios I Lietuvių Socialistų
tų šaukti pašalpos i pasauli, džius visą netikumą demo mų, bet jie taipgi iškalno pakiša jam kaž-ką parašęs
garbės tautai jos nesuteikia.
natis nuo savęs, žadėjo siųs kratų politikos.
rengiasi prie melavimo. Mat ant popierėlės. Jankauskas KIEK RUSAI APIPLĖŠĖ
Tokiais daiktais protingi
Toji
paika
ir
neišmintin

PRŪSŲ LIETUVĄ.
ti per Piliečių Komitetą Lie
Suvažiavimas.
tūli jų nurodo, kad negali pažiurėjo ant korčiukės, no
žmonės piktinasi, bet ne gė
ga
demokratų
tarifinė
po

tuvos vargšams po 50.000
”Dabarties” žiniomis,
ma tų argumentų pavartoti rėjo ką-tai pradėt kalbėti,
risi. Be to, karalius kar-, Rugsėjo 1 d. Chicagoje frankų kas mėnuo.
litika,
liepianti
jiems
atsi

Kaip
bet nepagauna minties; žio- Prūsų Rytuose esą sunai
tais gali pasitaikyt visai! Įvyko Lietuvių Socialistų žadėjo, taip nuo rugpiučio sakyti nuo paveldėtinos ru- politikos kovoj, nes tokie ar .ptelėjo, tylėdamas pradėjo kinta 24 miestai, apie 600
kvailas žmogus ir nemokėt ; Sąjungos 9-tasai suvažiavi mėnesio pereitų metų ir bežių apsaugos pozicijos, gumentai labai pavojingi j rankomis svaidyt, rodos, ; kaimų, 300 dvarų. Esą suvesti valstybės reikalų: ar-į mas. Delegatų pribuvo ne siuntė ir iki dabar siunčia. kuri leido kraštui taip gra abiem pusėm.
kad ore muses gaudo ir me- | griauta ar pagadinta 3400
Tai šitokia maždaug šiu- i ta
ba vėl gali pasitaikyt labai, toli 70.
Publikoj kįla juo trobų. Užmušta ar sunkiai
Nutarta Įsteigti Iš tų pinigų lietuviškai kal- žiai išsivystyti, atgabeno | metinė
republikonų platfor kasĮ žemę.
žiaurus žmogus ir vėl šalis , ‘uolatini agitacijos fondą, [bančiosios visuomenės reika mums visą krūvą nelaimių.
ir pliauškimas. Tik stai sužeista 2000 žmonių. Ru
turės kentėt,
pakol jis vieš-’;("Naujosios
Sunaikino verteivystę, su ma ar jos pataisymai. Tai ga, lyg kad dvasia šventa su osn a esą ištremta 10700
m j-i
l'dUJUNUS vrauviie^
Gadvnės
”
Itudredai«%mo
lams
buvo
skirta
tik
vienas
i i • drg.
1
•
__YJ_ !•
TT_
• > žinia,
• • vie
•  stabdė šešternes musų pra- ! tokiais "išmintingais” ir (jam butų Įkvėpus, sušuko: žmonių. _Iš........
pataus. Todėl S1O.S
ktorius
Grigaitis
rezig- utrečdalis.
Kaip
...... AVS ralaukininkų
|
"giliais
”
argumentais
repumonijos,
pripildė
miestų
ga

žmones karalių visai ne o- navQ
Pirmasis '‘Kovos" nok,
Lenkų
Vili
i "Aha, grįžšim prie socialisnok, Lenkų Vilniaus Komi
rekvizavę 135,000 arklių,
blikonai tikisi užkariausią j tų!" (Rodosi, lyg kad pir- sai
n. Žmones atrado,
ad redaktorius drg. Vidikas tetas
tetas lietuviams
lietuviams nieko neda tves tūkstančiais darbščių ■ sau
250,000
galvijų,
200,000
valdžią.
daug geriau yra issinnkti taip-pat
..
. rpziomavn
darbininkų,
atimant
iš
jų
Viskas,ve.
namatuodam
i
mininkas
butų
ant
korčiukės
kiaulių,
500,000
avių,
10,000
vė,
pamatuodamas
tuo,
kad
rezignavo. Viskas
Kitame
straipsnyje
maty

šalies viršininką tik paskir pasiliko ant
darbą
ir
paliekant
skurdo
. paraginęs "patarkuoti” so- ožkų, 600,000 vištų ir 50,000
d. Kapsuko ran reikalaujant pašalpos lietu
tam laikui. Jeigu jisai ve Ii kų.
Iš tos tamsios sime demokratų argumen įcialistus, nes taip ūmai Įvy- žąsų.
viai gali tiesiai kreiptis iiu nasrams.
,
tus ir sulyginę juos su re
da šalies reikalus gerai, ji
Plačiau parašysime se Komitetą. Turėdama 50,000 pradžios musų pramomją, publikonų argumentais ma iko permaina. Rp.) Na, ir
galima išrinkti antru ir kančiam
i franku iš Vevey, be to, gau- galinai išgelbėjo tik mums
ikad pradės jis meluoti ir
numeryje.
trečiu kartu. Jeigu jis ne
dama dar daugelį tiesiu au-:
eul~Rln,es < kares tysime, katrie tų ponų dau- ;šmeižti socialistus! Girdi: AUKOS KUN. MOCKAUS
BYLAI.
tikęs, žmonės išsirenka ki STREIKAS MANCHES Iku, Lietuvos lenku saiijalė atsitikimas. Bet kada pa įgiau tinka valdyt visuome "Jau 12 metų, kaip Sąjunga
nę
ir
tvarkyt
jos
gyvenimo
tą.
TERYJE.
vartė diktokais maigais. «baigs karę, ant musų nu-“j.
gyvuoja, o ką ji gero žmo Kun. Mockaus bylai vesti
— Taip, vaike, negerai.
Tiptnvną kns
Manchesteryje, N. H., Mc Lietuviai pradėjo Lietuvos
knf pasibaisetimausia
pasibaĮsetimausia ka-,
ka-. reikalusnėms padarė? Nieko! Prie Amsterdamo Lietuvos Sūnų
Tankiai renkant, kartais Elwaino čeverykų dirbtuvė- lenkų Komitetą kaltinti, kad J-astro*a, kurią prašalint |
(Sąjungos nėra nė vieno pi- Draugijos nariai ir pašali
gali Įsisprausti koks šliup- je sustreikavo andai odos jis vien tik savuosius, t. y. I bu1s,??111?a vien, $ atidavus SAKO, BREMENAS”
Iiecio — visi ’grinoriai’." niai žmonės suaukavo $5.00.
SUGAUTAS.
tarnis.
kirpikai. nes dirbtuvė numu- lenkus, šelpia, nors pinigai saldžią į republiKonų ranČia
jis taip Įsikarščiavo, kad Aukavo: L. Kimontas, A.
i
vra
skiriami
visiems
šalies
ll
.'.
?u
grizus
P
1
??.
sen
U
— Tokiuose dalykuose, susi jiems $2 algos sąvaitei.
Buvo skelbiama, kad pas jau ir pats nežinojo, kur Sagaitis, J. Meigi, J. Stankegyventojams, bet dar už Amerikos pramonųai mui kui ”Deutschlando” ateina esąs. Norėjo stvertis sau vičia, M. Rimantienė, F.
tėve, tikėjimo paprastai nie
Nauja partija Meksikoj. tuos. surinktus badau jančių įtines aPsau£°s principų,
kas nežiūri.
Amerikon antras vokiečių už plaukų, bet kadangi jų Naumavičiutė — po 50c.; J.
— Na, gerai, vaike, o
Laikraščiai rašo, kad Me pašalpai, pinigus steigia' Farmeriai! Jiems išpa- submarinas — ”Bremen.” nėra, tai tik grabšt nagais Vaikasas 40 c.; M. Jančiulis,
kaip tu mislini, kas geriau ksikoj susitvėrė nauja na ILietuvoje lenkiškas mokyk-, rodysime, kad žemos far-i Bet jo kaip nėra, taip nėra. už plikės... Pradėjo kraipy K. Ginaitis, J. Richert, R.
sia tiktų Į Lietuvos prezi cionalistų partija, kuri pa- las, lenkiškas orii^audas irtmerių produktų kainos yra' Amerikonai jau liovėsi jo tis, laužytis ir drožė kumš- Chokble, A. Nortman, P.
Publikoj pasi Ruminienė — po 25c.: K.
sivadino "Legalista" ir ku- 11., kurios turi n1 k’i tikslą'pasekme demokratinės tari-, ir laukę. Dabar sakoma, čia stalan.
dentus?
.fos, kuri taip apsilpnino vi kad ”Bremeną” anglai su- girdo juokai, švilpimai, juo Karpauskas 10c. Viso $5.00.
— O kaip tu, tėve, apie rios uždaviniu dabartiniu lietuvius lenkinti,
L. Kimant
kingi išsitarimai, kas ir prisą šalį, kad nieks negali gavo.
"N. L.”
laiku esą remti Carranzą.
tai manai?

šelpimo Stovis
Lietuvoje.
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IS AMERIKOS.

Pajieškau dėdės Juozapo Dargio ir
Pajieškau Antaninos VisackiutėsPARSIDUODA
Juraitienės, kuri 18 d. liepos išva pažįstamų: Petro ir Boleslovo Meš__
_______ __ir_________
Lietuviška
Lenkiška__________
Pekarnė,
žiavo kartu su Antanu Meškausku, kiokų, Jurgio ir Juozapo Milasų, Jo- biznis geras, parsiduoda dėl sumaži
paimdama ir trijų metų mergaitę no ir Antano Snaikiokų. Visi Kau- jimp sveikatos. Platesnių žinių klaaChicagoj 26 rugpiučio nu Clevelando anglų dienraš
Juliją. Meškauskas paeina iš Kau no gub, Telšių pav, Ežerėnų parap. skite per laišką.
(37)
no gub., nuo Kėdainių, mažo ūgio Meldžiu atsišaukti.
(36)
FR. WISNIESKI,
GELEŽINKELIŲ STREI sižudė katalikų kunigas Ig čiai "Leader," "Plain Deaišblyškęs. Jinai 23 metų, turi ant
Juozapas Antanaitis,
122 Laurel st.
Bristo!, Comu
Nevvs” ir "Press
"Press"77 pa
notas Tomazian. Jisai iššo- ler," "News
KO NEBUS.
Kas apie juos greit 1616 Madison st,
Gary, Ind.
kaktos randą.
praneš, gaus 5 dol. atlyginimo.
PARSIDUODA Duonkepyklos Biz
Geležinkelių streiko, bent ko per viešbučio langą nuo kėlė savo kainą dvigubai ir
Petras Nevedomskas,
(38) : Pajieškau dėdės Juozo Bruožio, nis apgyventoj vietoj lietuvių ir len
šeštų
lubų
ir
ant
vietos
užsi.
visur
bus
pardavinėjami
jau
2607 VVestmoreiand st,
Vidgirių kaimo Vilkaviškio pav, gy kų; biznis yra didelis ir gerai išdirb
šiuom tarpu, nebus. Kong
mušė.
Manoma,
kad
nusižupo
2
centu.
Tik
pačiam
mieveno Nevv Yorke, ir Klemenso Gri- tas. bet pigiai parsiduoda iš priežaPhiladelphia, Pa.
resas priėmė Adamsono bibausko, Gribinos kaimo, Šunskų vai.. ties _________
_
nesutikimo_ su r
partneriu.
NepraPajieškau savo tetos Onos Bružai- Mariampolės pav, Suvalkų gub. Mel- Į leiskite geros progos.
lių, kad geležinkelių kompa dymo priežastimi buvo ne ste bus imama, po 1 centą.
. .. ■ Atsilankykite
tienės, iš Kalvarijos dvaro ir dėdžių džiu atsišaukti.
bei atsišaukite per laišką, gausit planijos privalo duoti savo dar sutikimai su parapijonais.
Antano ir Jono Griškų, visi Suvalkų
A. V. Eidukevičius,
. tesnias informacijas.
ATSIDARO
GINKLŲ
Kaip
daugelis
katalikų
kuni

gub, Lubavo parap, Pagrauzų kai 4 John st,
bininkams 8-valandų darbo
VVaterbury, Conn.
GINDRENAS & DAPŠIS,
mo. Jie pat|s ar kas juos žino ma
502 Joseph avė,
Rochester, N.Y.
dieną, bet mokėti už 10 va gų, taip ir šitas turėjo su sa Rock DIRBTUVĖ.
lonėkite atsišaukti.
Pajieškau švogerio Jono Anuzo,
Island,
Ilk
—
Nedidevo
avelėmis
didelių
ginčų
ir
Vincas Griška.
Kauno gub, Skuodos miestelio, gyvelandų. Praėjusį nedėldienį
PARSIDUODA Kriaučių šapa su
lė Rock Island arsenalo dirb
no Chicagoj.
Taipgi ir kitų savo visu gerai išdirbtu bizniu, didelėj lie
14 Provincial Ruelie,
prezidentas po tuo biliu pa galų-gale žmonės jį iš para- tuvė,
pažįstamų meldžiu atsišaukti.
'•lontreal, Canada.
tuvių kolonijoj, žydui galiu parduot
kuri jau dvieji metai
i
Juozas Prazdeikis,
sirašė ir jis virto įstatymu. pijos išvijo. Jis klebonavo kaip stovi uždaryta, gavo iš
nors ir šiandien, bet norėčiau vietą
Pajieškau pusbrolio Kazimiero Ste- BOX 44,
Palatka, Mich. parduoti lietuviui.
Platesnių žinių
Kad geležinkelių kompani Albanyje, Minn. Išvarytas Washingtono užsakymų ir
puno, Suvalkų gub., Naumiesčio pa
kreipkitės pas
(36)
iš
tenai,
jis
atvyko
su
savo
Atskaita šiaip surinktų aukų.
jos tečiaus nedarytų užmeti
Pajieškau savo vyro Jono Rupšio,
rap., Lautskaimių kaimo, trįs metai
M. W.
dienomis ketina atsi S. R. K. A. 20 kp. aukavo $15.00; kaip Amerike. Jis pats ar kas jį ži kuris mane apleido 25 d. spalių mėn, 28 Broadvvay,
So. Boston, Mass.
mo, kad šis bilius nesvarbus, gaspadine Chicagon ir apsi šiomis
J. Trakšelis $5.00; H. Labanauskis no malonėkit atsišaukti.
j 1914 m, palikdamas su mažais vaidaryti.
Joje
dirbs
600
me

gyveno
hotelyje,
kur
ir
pasi

nes nedėlioję padėtas prezi
, kais dideliame varge. Paeina iš
Ona Zaganavičiutė,
PARSIDUODA Spaustuvė su lie
I $6.15. Viso $26.15.
chanikų.
Bažnyčioje laike pamaldų už žu 113 Porter st.,
\Vaterbury, Conn. Kauno gub, Raseinių pav, Kvėdainės tuviškom raidėmis ir visom prietaidento parašas, Wilsonas pa darė sau galą.
vusius karėje aukavo: kun. A. Balinparap, Alkupiu sodžiaus. Jis yra som. Mašina iabai gera visokiems
skas ir A. Lukauskas po $2.00; J. Mi
sirašys 'po juom antru kar Lietuviškieji klerikalai tu
Pajieškau savo pusbrolio Kazimie šviesiai geltonais plaukais, mėlynai- spaudos darbams spausdinti. Parsi
PRANEŠIMAS.
F. Bagdonas, K. Korbutas, K. ro Kincijavičiaus; Kauno gub, ir pa rudos akįs, ant nosies turi perkirstą duoda pigiai. Aprašysiu dykai visą
tu paprastoj darbo dienoj. rėtų pasiteirauti, ar tik ne LSS. 60-toji kuopa išleido kšys,
Mačulaitis, J. Kleiva, S. Pinigis, A. vieto, Vilkijos miestelio. Meldžiu randą; 5 pėdų, 8 col. augščio; išsigė pamokinimą kaip atlikti darbus ir
bus
čia
socialistų
spauda
Priėmus kongresui šitą
A. Stankevičia, P. Mučinis, atsišaukti.
ręs kvailioja ir trankosi; kalba gerai kur juos gauti. Tik vakarais turint
puikų scenišką M. Gorkio Mažeika,
M. Vitkauskas, S. Lukmonas, J. Vit
angliškai ir lietuviškai. Aš, Marė laiko dirbant galima uždirbti po $3 į
Andrius Sviderskis,
bilių, geležinkelių streikas, kalta.
Detroit, Mich. Rupšienė, po tėvų Vaicikuniutė, Suv. porą valandų. Priežastis pardavimo
veikalą. Jis tinka lošti bile kus, J. Ramoška, V. Buitkus, J. Kas 2327 Russelle st,
kuris turėjo prasidėti ant "FORDžIULAJAUS” AU sriovei.
A. Greščius, A. Padorinskis, P.
gub, Mariampolės pav.. Krokalaukio tame, kad turiu tris mašinas ir nėra
Reikalaukit pas: putis,
šliakis, J. Abromavičius, T. Zokas, J.
Pranešu visiems lietuviams, ypatin miestelio. Meldžiu jo paties arba ži vietos užlaikymui. Laišku kreipda
Labor Day ir katram butų
KOS EINA MAŽYN.
(36) miesi įdėkite už 2c. štampą atsakymui.
P. šolomską, 255 Broad\vay, Sadauskas, A. Kleiva, P. Šležas, J. gai štorninkams, jei pribūtų kur nančiujų jį atsišaukti.
dalyvavę 400,000 žmonių,
Trakšelis,
K.
Kišerauskas,
P.
Jusus,
Adolis
Aleknis
ir
jo
moteris,
idant
Mary
Rupsis,
G. A. BARONAS,
(36)
Šiomis dienomis Amerikos So. Boston, Mass.
P. Drigotas, A. Beitas, M. Milkintie- apsisaugoturnėt nuo tos porelės. Jie BOX 47,
Minden, W. Va. I P. Office,
McKees Rock, Pa.
tuojaus likos atšauktas.
daktarų draugij’a paskelbė,
nė, B. Jankauskas, M. Milukauskas, paeina iš Kauno gub, Šiaulių valst,
Tečiaus šitas bilius ineina kad šįmet per "FordžiulaPajieškau Vilemo Žeminsko ir VikJ. Baradinskas, A. Kvedaris, S. Ralis, Meškucų par, Jurgaičių sodos. Gir
REIKALAVIMAI.
K. Balauskas, K. Stankus, A. Laurai- dėjau kad jie išvažiavo į Waukegan, torjos Žeminskaitės, Čižunų sodžiaus.
galėn tiktai nuo naujų metų jaus" (4 liepos) šventę Ame
tis, P. Beišys, T. Bielskienė ir A. Mo 111, taigi pranešu Waukeganiečiams, Taipgi Petružio Daugų miesto, Miko
ir iki to laiko daug kas gali rikoj išviso užmušta tik 30
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
ckienė — po $1.00. Smulkių aukų kad apsisaugotų nuo virš-minėtos po Dikso Pavartienų sodžiaus, visi Vil REIKALINGI
I surinkta $39.07.
relės.
(37) niaus gub.. Trakų pav, Daugų para
atsitikti. Geležinkelių dar žmonių, kuomet 1913 metuo
FINANSŲ SEKRETORIAUS
DARBININKAI
pijos.
F. T. Marti n,
nuo liepos 1, iki rugpiučio 1, 1916 I
$19.50
už 56 valandas darbo, strei
bininkų Brolijos vyriausybė se per tą pačią šventę žuvo
Vaclavas Jonis,
Cedar Rapids, Io\va.
Viso labo ............................. $83.07 1209 S. 3rd st,
ko
nėra.
Kreipkitės šiuo adresu:
i
sako, kad jeigu kompanijos 466 žmonės. Nelaimės su Liepos 1, 1916 balansas $8,222.94 First National Banke buvo $298.69 I------------------------------------------------------83
SUDBURY
STREET,
(37)
Pajieškau pusbrolių Vlado ir Jur
Pajieškau A. Karasaitės ir U. SaLėšų išviso buvo ................. 43.12
Per aukų rinkėjus nuo Benld, Iii.
su vyriausiojo teismo (Sup- mažėjo dėlto, kad pradėta lietuvių
BOSTON, MASS.
pic^aitės, Kauno gub., Kupiškiu vals, gio Kaminskų Beržinių kaimo, Plu
ir Gillespie, III. lietuvių $65.55
Viso labo lieka ................. $420.44 Dvaraniškių viensėdijos. Jos pačios tiškių par, Mariampolės pav, Suval
reme Court) pagalba pasa drausti šaudymas iš revol ir Lietuviškas Nepr. Kliubas auka
Reikalingi Agentai visuose Amenkų gub, ir pusbrolio Pijušo Baltru
arba kas žino malonėsit pranešti.
K. Brazevičius.
vo $10.00, viso ......................... $75.55
kytų, kad toks įstatymas y- verių ir kitokių pavojingų Per D. Petrauską nuo LSS. 3 kp.
šaičio, Gulioniškių kaimo, Mariamp. rikos miestuose pardavoti ką-tik iš
Justyna Blaziukė,
Suvienytų Dr-jų sekret.
pav, Suv. gub, ir Pijušo Višakio Ru rastus gasolinius prosus ir kitokius
% Mrs. Figman,
ra priešingas šalies konsti įrankių.
prakalbų Cleveland, Ohio .... 64.9 4
Great Neck, N. Y. dos parap.
(37) daiktus. Agentas lengvai uždirba S
Per
"Naujienas
”
nuo
svečių
pra

tucijai ir atsisakytų duoti i
dol. į vieną vakarą, 10 dol. per dieną.
Meldžiu atsišaukti.
kalbų, VVaukegan, III............. 142.55
Kreipkitės:
(35)
Pajieškau giminaitės Marcelės RiLiudvika Siliauskienė,
darbininkams 8-val. darbo PERŠOVĖ t’AčIĄ IR BUR- Per J. Stočkų iš Stoughton, Mass.
K.
J.
INTAS,
kiškaitės,
Suvalkų
gub.,
Naumiesčio
5
Adams
st,
Holyoke,
Mass.
valstijos .................................... 146.15
dieną, tai streikas bus neiš- I
BOX 73,
Chicago, III,
DINGIERIŲ.
Per A. Balnis nuo vestuvių P. i Mes, Alena, Vytautas ir Keistutis, pav., Sintautų miestelio; girdėjau,
kad ji ženota, po vyru vadinasi Sagin.
vengtinas. Tuo tarpu vie i Worcester, Mass.-- Perei- Lunskis su P. Ajauskaite, Middle- maži
APSIVEDIMAI
vaikučiai, pajieškome savo tė
DĖS MOINES, IOWA.
.
..
1i
boro, AIocc
Mass.................................... IX.
18.55 vo Juozapo Viskoškos, kuris mus pa Malonėkite atsišaukti, ar žinantieji ją
nok streikas yra atšauktas i tOJ
pranešti, už ką busiu dėkingas, nes
PRANEŠIMAS.
toj
petnycioj
čia
buvo
petnyClOJ
Čia
toks
j Per D. Petrauską nuo Mirtos choPajieškau gyvenimui draugės, ku
liko be uuonos ir globos. Kadangi yra svarbus reikalas: jos brolis atsi
i • i •1 •
■* «• j
L.
S.
ir
DRAUGYSTĖS.
ir darbininkai žiūrės, ką da atsitikimas.
Mateo Santoro : ro piKniRo Ceveland, Ohio. . .14.80 mes esame maži, mama negali mus šaukė pas mane iš Rosijos. Taipgi ri mylėtų dorą gyvenimą; meldžiu at- Draugės ir D.Draugai,
nepamirškite,
Per A.
A. nulotos,
Bulotos, žemaites
žemaites ir
ir du
Bu-J
Ii
i'cr
rys geležinkelių- karaliai.
palikus eiti darban, nad uždirbus pajieškau Prano Skelčio, kuris gyve 1 sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą. kad 10 d. Rugsėjo 1916 m. bus pigus
’ pUrejO 1S dai bo ir rado sa\o lotienės prakalbų: Columbia Hali, duonos sau ir mu*ns. Mums visiems na Kanadoje. Malonėkite atsišaukti. Kiekvienai sąžiniškai atsakysiu.
įstojimas, uz $2.00 pirmam skyriui,
Reikia da pasakyti, kad šį I pačią su burdingierium. | Chicago,
chicago, "iir
m $48.25 Wicker
wi<ker Park
A. J. Vitautas,
(36) antram už $1.00; nuo 10 d. Rugsėjo
bado mirtis žiuri į akis, todėl šau
Juozas Rakickas,
~
i
Hali,
North
Side,
Chicago,
^140.14;
Aurora, Iii. 1916 m. bus pagal senumo metų, kaip
streiką politiškos partijos Nieko nelaukdamas Santoro Melrose park, m. $32.70, cemiaus- kiamės prie tavęs, tėve musų, gelbėk 799 Bank st.,
Waterbury, Conn. P. O. BOX 23,
mus, ar jus geri žmonės, kurie turite
rado geriausiu įrankiu savo griebė revolveri ir pradėjo i ido svet, chicago $54.89; chicago I jautresnę negu musų tėvas širdį, bu Pajieškau pusseserių Barboros ir I Pajieškau apsivedimui merginos, rodo Konstitucija.
Sekr. J. P. Stupelis.
•
j
j
- n ~Heights, III. $53.09; Brighton Tark,
malonus pranešu apie jį, jeigu Marijonos Aluniukių; girdėjau, kad ar našlės ne jaunesnės 20 metų ir ne
agitacijai. Demokratai da juodu
šaudyt.
Pačiai sut-;ch£ago; $55.76; Bridgeįort. chiea- kite
senesnės
25.
As
esu
25
metų,
turiu
kur suliesite. Rašykit šiuo ad- ženotos, bet pravardžių nežinau, taip
CIGARĖTŲ KUPONAI
bar su savo AVilsonu giriasi, riuškino viršugalvi, O bur- go, $55.15; Grove Park, Chicago, | kas
resu:
.........
(37) gi pusbrolių Mykolo ir Jono Alūnų; amatą arba biznį. Atsišaukiančios
Išmainomi
ant vertingų dovanų.
$12.00;
(36)
Mrs. Beatriče Viskočka,
kad vien tik ačiū jiems šalis dinmorini
Kauno gub, Panevėžio pav, Kreki- turi mokėti kiek anglų kalba.
dmgienui rmvčn-t-A
pei&o\e L-vutina
krutinę.;: $40.05:
West puEngelwood,
nman> m. Chicago,
$19.35.
čekis
Mes
turime
sandėlyje virš 700 skir
R. G,
Trenton, N. J. navos parap, Sislesių kaimo. Mel
tingų daiktų ir priimame visokius
likos išgelbėta nuo streiko, Abudu nuvežta ligonbutin ir Į prisiųsta ant $1.00 daugiau negu tu-^ '33 Fillmore str,
1034
N.
13th
st,
E.
St
Louis,
III.
džiu atsišaukti arba kas žino praneš
kuponus. Atsilankykit ir pamatykite
būti..............................
512.38
Pajieškau draugų Antano, Olesiaus kite.
kuris butų suparaližiavęs vi abudu turbut mirs. Santo-; n Per
(37)
musų daiktus. Neimkite patįs siūloA. Bulotą Centrai ManufacPajieškau
apsivedimui
merginos,
ir
Vlado
Amulevičiaus,
Suvalkų
gub,
Elzbieta Gabuliukė,
mų premijų, mes esame vietos agensą pramonę ir gyvenimą, to ro areštuotas.
turing District Bank, Chicago, 111.
į
ne
senesnė
35
metų,
aš
esu
27
metų,
Kalvarijos pav, Liudvinavo vaisė, 18 Statė st,
Fort Plain, N. Y.
aukavo ....................................... _ 15.00 Buktos dvaro. Meldžiu atsiašukti.
(?)
mašinistas, uždirbu po 32 dol. į sąvai- tais visų didžiųjų kompanijų.
dėl, girdi, ateinančiais prezi
Per A. Banialį nuo Liet. Taut.
BERNSTEIN & SON,
Ltę.
Merginos,
norinčios
gražaus
gy

Juozas Grigaliauskas
(36)
Pajieškau švogerio Stepono Večkio;
dento rinkimais žmonės ir
Dainorių Draugijos Mirtos Baliaus
Boston, Mass.
SKEBAI VAGIS.
236 E str,
Detroit, Mich. Vilniaus gub, Trakų pav, Maksimų venimo, malonės atsišaukti, prisiųsda- 10 Beach st,
“
'
•
~
•
....
U.90
vėl turį balsuot už demokra J. Kasmauskas prisiuntė ^^SįuJLUM
kaimo, Merkynės parapijos. Pirmiau ' mos savo paveikslą.
•-t
o n tu —i
l
-t nuo L. U. GedemiP. Dreviackas,
Pajieškau Igr.o Sapovičiaus, Kauno gyveno Lawrence, Mass. Metai ir
Ar nori gražiai išrodyti?
tų partiją. Tuo tarpu repu- mumS iŠ
La Šalie, III., iskar- ,no Kl'.ubo išvažiavimo Haverhill, gub,
Detroit, Mich.
Telšių pav, Veišnėnų parap. pusė, kaip nesimatėm, jis pats ar kas i 231 Cardoni avė,
Taip. Puikiai išrodo žmogus, ku
blikonai atakuoja demokra pav iš anglu
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu at- kitas meldžiu pranešti.
ris tinkamai pasirėdęs, bet tai tik iš
laikraščio,
kur
.M
V
s
.............
kur.
«•£
noo VtOVUVIU ' t-i.Į02 I sišaukti,
1
•
J
■* I
Jrer riu.
w
1IUU
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
ar kas žino pranešti, lėšos
tolo. Blogos išvaizdos žmogui geri
A. Tamošauckas,
tus, kad darbininkų kovą rašoma, kad vežami ten ce- Kondroto su p-ie k. šiikiute, chi- bus apmokėtos.
I nuo 20 iki 29 metų amžiaus. Aš esu rūbai tinka kai karvei balnas.
(36) e/c L. Stoughtim,
jie išnaudoju savo politikos mento fabrikon iš Chicagos'ca£° Hę>^htsLeonas Belevskis,
•••••••.•• ••• ^-20
Mes suteikiam pamokinimus, kaip
Ware House Poir.t, Conn. 128 metų, apsipažinęs su kai-kuriom
| pramonijos šakomis. Merginos su prašalint saulerudžius, spuogus ir
Brighton, Mass.
tikslams. Jie vadina visą ši skebai ant geležinkelio Sto- Pa. aukavo U. M. W. of America 39 Market st,
tinkančios
grįžt
Lietuvon
lai
atsišau

plėtmus nuo veido.
Pajieškau draugų Antano, Juozo ir
tą judėjimą cirku ("sorkė- ties pavogė tūlam Burnsui
Pajieškau brolių Juozo ir Vinco Antano Juzelskių, Kauno gub, Vilk kia prisiųsdamos savo paveikslus.
ku°P- .Lie‘: ?.k^riau^ •;; • 10 00
Rašydami įdėkite už 2c. štampą at
ir sesers Onos Vazniutęs- mergės pav, Varėnos parap, parap, Pačios rašyt nemokančios te neatsi sakymui.
(36)
mis"), kur Wilsonas pasta SlUtkeiSĮ SU dviem siutais ir: S.LA. kuop. Cnicinnati, Ohio. $2.60, Vaznių
Kreivienės, Suvalkų gub, Kalvarijos
APTIEKORIUS,
kaimo. Turiu svarbų rei šaukia.
tytas vyriausio klauno rolėj, §25 pinigų. Atvažiavus į viso............................................... 4.10 pav, Krosnos gmino, Ramanavo kai Šventineco
J. Mat—lis,
Lincoln avė, cor. Warren st,
kalą ir meldžiu atsišaukti.
Per "Naujienas” V. Beinorius su
246 Cardoni st,
Detroit, Mich.
mo. Meldžiu atsišaukti.
Utica, N. Y.
Franas
Černius,
i
kad patraukus į save visuo vietą Bums išsiėmė varan- rinko
Chicagoje ......................... 19.75
(35) 560 Hudson avė, Rochester, N. Y. I
Marijona Vazniutė,
menės atydą. Todėl kongre tus ir nuėjo su policija ce Per L.Š.F. Kom. iš Girardville, ■ 236 E str,
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
Detroit,
Mich.
T--------------------------------------------------------------------------- 1
GERA PROGA!
.............................
40.00
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų
Pajieškau brolio Aleksandro Kiau- pažiūrų
se republikonai baisiai prie mento fabrikon areštuoti Pa,Per.....*
Kiekvienas
gali išmokti
J. A. Alexis pelnas nuo pik ii• Pajieškau pažįstamų ir giminių, lėno
ir
mylinčios
gražų
gyvenimą,
ir sesers, John Bohdan žmonos,
barzdaskutystės
amato, plau
šinosi 8-valandų biliui.
niko,
parengto
per
Augščiausios
mokančios
skaityt
ir
rašyt.
Aš
esu
aš
esu
Suvalkų
gub.,
Kalvarijos
pav.,
as
ouvaiKŲ kum..
vagių, bet šie pabėgo.
taipgi antros sesers ir brolių Juozo ir
kų rėdymo, manikiurijos ir
Prieglaudos Lietuvių Amer., Sūnų
~ ’
' " ’kaimo.
' . Meldžiu atsi- Kazio Plevokų; visi gyveno Hartford, 25 metų. Su pirmu laišku meldžiu
' Sabališkinės
t. t į gana trumpą laiką;
Lietuvos ir Lietuviška Maisto Ko į šaukti.
prisius savo paveikslą.
(36)
(35) Conn.
mažais iškaščiais.
Mes mokiname
J.
A.
Z,
SUPJAUSTĖ POLICMA- NEW YORKE VĖL KARŲ operacijos bendrovė, Pittsburgh 41.00
Juozas Krivda,
Kazimieras Žioba.
Per J. K. Burokas per "Keleivį” ■ 1343 So. 2nd st,
11314 Indiana avė.,
Roseland, III. moteris ir vyrus. Rašykit informa
125
Wall
str,
Elizabetn,
N.
J.
STREIKAS.
NĄ.
cijų
(?)
nuo vestuvių A. Žuko su A. ZekonaiPhiladelphia, Pa
:____________ ____________________ _
Nossokoffs Barber School,
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
...................
12.65
3,000
kunduktorių
ir
mo!
te,
cieveuAd,
Ohio
...
Pajieškau Marijonos Uznaitės, Kau
V/orcesteryje 2 rugsėjo
Pittsburgh, Pa.
Antanas Lukošius iš Dorchester,
Pajieškau Motiejaus Čemerio, Kau no gub., Telšių pav., Ratinėnų sodž., arba našlės-bevaikės, tarp 23 ir 31 1202 Penn avė,
buvo šitoks atsitikimas: apie mormonų, dirbančių ant New Mass., už Štampas ..................... 2.00 no gub, Vabalninku parap, Dumblu- gyveno
Chicagoje. Yra svarbus reika metų amžiaus. Aš esu 26 metų vai
kinas. Turiu gerą darbą. Platesnes
sodžiaus, 3 metai kai iš Lietuvos, las ir meldžiu greit atsišaukti.
9:3^ vai. vakare į vieną sa- Yorko augštutinių ir pože Per liepos mėn. įplaukė $1,149.54 ; nų
žinias suteiksiu per laišką. Vaikinų
gyveno Lawrence, Mass, paskui re
Frank
Jurcius,
minių
karų,
nutarė
tuojaus
m-r,.prisigėrus mote.
Viso su balansu ............. $9,372.48 gis Garj-, Ind. Meldžiu atsišaukti.
633 Cambridge st., Worcester, Mass. meldžiu nerašyti.
Alphons
Jodick,
>ertraukti
darbą,
jeigu
kom

Paulina
Kupičia,
(35)
Išlaidos:
Naudingas visiems, sykiu rasite
• ir atsistojus šalia
Park City, Utah. puikią
152 Lavrence st.. Lavrence, Mass.
P. Chebatoriui už sugrąžintas 200
Pajieškau Juozo, Prano, Antano ir BOX 273,
dovaną. Rašykit tuojaus.
panijos
viršininkai
atsisakys
ušuko: ”Tavęs
štampų ....................................... $10.00
! Daratos Masteikių, Suvalkų guberni
A. K. C. Maigis Co.
(36
t
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
Pajieškau
giminių
ir
pažįstamų,
aš
priimti
unijos
komitetą.
Ši

Už išmainymą privat čekių 6 .34
jos, Naumiesčio pav, Svetušino vals,
□licija.” SaliuninAmsterdam, N. Y.
arba našles nuo 20 iki 33 metų am 125 E. Main st.,
esu
Kauno
gub,
Panevėžio
pav,
Lin

Už
išmainymą
privat.
čekių
..
.34
;
Panemunės
parap,
Suvalkėlių
kaimo.
k;
turbut nenorėdamas tokį ultimatumą nutarta pa Per liepos mėn. išlaidų .... $10.34 kuvos miesto. Meldžiu mane žinan- Meldžiu atsišaukti.
žiaus, kuri mylėtų gerą vyrą, malo
atrašyti, Aš esu 28 metų amčiujų atsišaukt.
atsisaukt.
(35)
skandalo, tą vyrą tuojaus iš duoti kompanijai 5 rugsėjo. Rugpiučio 1, 1916, liekas pas L. |čiujų
Į A. Rakitskytė-Pinkevičienė, nėkit
žiaus. Plačiau susipažinsime per laiV. Radzevičius,
Š. F. Iždin. K. Šidlauską .. $9,362.14
varė laukan. Kartu su juo
724 W. Lexington st., Baltimore, Md. 504 Crosby st, Grand Rapids, Mich. šką.
Joe Šimkus,
ABUDU
ŽUVO
DVIKO

Išviso įplaukė į L.Š.F. iki rugpiuišvarė da ir vieną lenką ša
I
South Windsor, Conn.
čio, 1916 ......................... $22,747.25
Pajieškau brolio Juozapo Šaulio, | Pajieškau draugų: Motiejaus Kas
VOJ.
lia jį stovėjusį. Policmanas
L.Š.F. Finansų Sekretorius,
Kauno gub. Šaulių pav, Papilės par, pučio ir Antano Milašiaus, gyveno
Alabamoj, netoli Furmah
Paješkau apsivedimui merginos,
T. L. Dundulis. Blalaukių sodos, gyveno Albert Vi- Chicagoje. Jų pačių atsišaukti ar žiišvarytąjį vyrą tuojaus panančiujų
apie
juos
meldžiu
pranešti.
nuo
18 iki 22 metų amžiaus, laisvų
lage, Me. Jis pats arba kas jį žinotų
Martinas Gudliauskas
(37) pažiūrų, kurios mylėtų meilišką gysitvėrė ir norėjo suimti dar iestelio, susiginčijo du fer
malonėkite pranešti. Lėšos bus su
gražintos.
(36) 4920 Barring avė., E. Chicago, Ind. venimą. Turto nereikalauju; aš pats
ir tą lenką, kuris buvo nie meriu, C. W. Smity ir Roturiu jo. Su pirmu laišku meldžiu
Mrs. Lucia Skirkevičienė,
kuo nekaltas. Kaip tik po bert Hali. Kadangi kitaip LIETUVOS ŠELPIMUI
Pajieškaū pusbrolių Prano Jasiuno, prisiųsti savo paveikslą.
273
Second
st,
So.
Boston,
Mass.
Sėdžiur.ų sodžiaus, ir Jono Bimbos,
S. Baron.
licmanas pradėjo dėt jam negalėjo savo ginčo užbaig
Bimbių sodžiaus, abu Kauno gub, 1302 So. Main st.,
Rockford,
ti,
pasiėmė
po
šautuvą,
išėjo
CLEVELAND.
OHIO.
Pajieškau draugo Vilimo Budros, ; Ežerėnų pav, Panemunėlio parap.
ant rankų retežį, prie policLSS. 3-čios kuopos piknike surinkta Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo
Vladas Bimba,
Pajieškau apsivedimui merginos,
mano prisiartino švarku ant kelio ir sustoję viens
nių miesto, gyveno bene Pittsburgh. 438 Washington avė, Burlington, N.J. nuo 25 iki 29 metų amžies, laisvų pa
ai.,, aukų L. Š. Fondan $30.68.
prieš
kitą
kartu
šovė,
■
(36)
21OU-- _____________
Aukavo: . Z. Klimka,. V.. Petraus'Pa.
Meldžiu atsišaukti.
galvą užsidengęs nežinomas
žiūrų. apsipažinusios su mokslu ir
i
Įkas, T. Rimkus,
V. Kiseliauskas,..MJ
M. i
Jonas Sakavičius,
du
krito
negyvi.
Pajieškau savo brolių Jono ir Fra- sutinkančios imti civiliška šliuba. Su
I
žmogus ir sušuko: "Paleisk
Januškevičius, J. Tėvelis^ J. Molisau- 20 N. Leonard st,
no Piatulevičių, Vilniaus gub., Trakų pirmu laišku meldžiu prisiųst paveik
Waterbury, Conn.
• skas, A. Bendorius ir P. Fridaravitą žmogų, nes jis niekuo ne
pav., Merkynės parap., Mardasavo so slų.
— po $1.00; J. Rudaitis, F. Ro
džiaus. Gyveno Kennan, Wis. VaJ. Dugin
(35)
kaltas !” Policmanas nepa JAPONAS NUNUODIJO čius
mutis, A. Dūda, J. Pileckis, Z. Šamas,
Pajieškau draugo Frano Radvilo, dinos John Plutul. Turiu svarbų rei- Gen. Delivery,
Binghamton, N. Y.
VILLĄ.
V. Dagutis, A. Fridaravičienė, S. De- , Kauno gub, Šiaulių pav, Gruzdžių ■ kalą, meldžiu jų pačių ar kas juos žiklausė. Nežinomas žmogus
Kas mane išgelbėjo nuo varginan
mokauskas, A. Žemaitis, J. Stakėnas, ' parap. Jaunelių sodžiaus.
Turiu no pranešti.
Pajieškau
apsivedimui
merginos,
čių
ligų? Salutaras Bitteris.
Al
tuomet drožė policmanui
Laikraščiai *paskelbė,
- -z kad i J* Naujokas, A. Samuolis, V. Vilke- svarbų reikalų.
Kristina Mikalauskienė.
(35)
ne jaunesnės 25 metų ir ne senesnės per praeitus 4 metus buvau vos tik
tris-kart peiliu, nuplėšė jam Meksikos irevoliucijonierių vič, D. čypas, J. Navikauskas ir P.
35 Swatell avė.,
Montello, Mass. 35. Aš esu 35 metų. Atsišaukusiom gyva. Aš kentėjau nuo nevirinuno
K. Galinis,
— - ; Karsokas — po 50c.; K. Surdokas, J. 11 Kirpatrick st,
Pittsburgh. Pa.
(35) pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
duosiu kožnai atsakymą.
žvaigždę, ištraukė lazdą ir vadas Vilią mirt šita žinia
VSS
z.
Pabolis, K. Meškys, V. Karnius, Z.
Pajieškau pusbrolio Juozapo MaA. J. Lukas,
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
pabėgo. Pabėgo ir tas, kat jau patvirtinta kelis kartus Puinauskiutė, A. Kutkauskas, Z. Pe- Paješkau savo tėvo Petro Morkūno, čulo, Kauno gub, Raudondvario pa- 611 De Koven st.,
Chicago, III. teikdavo man daug nesmagumo —- at
J. Stanionis, A. Žiūkas, P. šei- 4 metai atgal gyveno U'estville, III. ' rap. Miškinių kaimo, prieš 8 metus
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
rą policmanas norėjo suimti. ir
ir, roaos, hn<?
DUS tricintra
teisinga. Da- čiulis,
nauskas>
y. Botyrius, B. Stumbris, P. Aš apleidęs kariumenę, noriu savo ; gyveno Rochester, N. Y.
Meldžiu
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
PARDAVIMAI.
Pabėgusio vieton policija bar
laikraščiai
rašo,
tėvą surasti, taigi jis pats ar kas jį ži atsišaukti.
vo po krutinę, šonuose ir strėnos*.
—
_ _
_
7 kad_ Vii_ I Plungis,
▼
jc• i Gust.
rr Meščikas,
<-•
•
•J. šmuikštis.
a
Wm. Mačiulis,
atsiašukti.
(37)
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo
paskui suėmė kitą žmogų.
>« nunuodijęs japonas dak: no malonėkite
1914 Oregon avė, Cleveland, Ohio.
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
Petras Morkūnas,
PARSIDUODA Maža Ūkė — viens kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
Tai tokios istorijos dedasi taras Nodko, kuns Vietoj Benis, J. Aleksiunas, z. Tonkūnas, St. ; BOX 29.
Westville, III.
akras geros žemės, stuba, sodas *u ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
Pajieškau
draugo
Leono
Bražiulio,
po Worcesterį.
vaistų sutaisęs jam nuodų. kis, J. Žilinskas, A. Kazlauskas, J. Pajieškau švogerio Frano Simana Kauno gub, Šiaulių pav, Lygunų pa 35 vaisingais medžiais, arklys, veži jau gerai jausties, gerai valgyti ®
And. Rustavičius. Su kokiu tikslu tas japonas Remeika, B. Stakėnas, J. S. Petronis, vičiaus, Kauno gub, Panevėžio pav, rap, Norvaišų sodžiaus. Jo brolį Sta mas, pakinkimai, 2 karvės, 6 kiaulės dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
Z. F. Jankas, E. Veikauskas, B. Kin- .Pabiržių valsč, gyveno Pittsburge. nislovą užmušė dirbtuvėje. Dėlei pa ir viskas kas gyvenimui reikalinga. 6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
taip padarė, laikraščiai ne čius,
Tik 15 minučių ėjimo iki elektraka- liu pažint ir palikau laiminga naudo
J. Agurkis, J. Kataraitis, A. Bla- i Meldžiu atsišaukti.
likto turto malonės greit atsišaukti.
! rio. Parsiduoda pigiai. Kreipkitės dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00.
STREIKAS PITTSFIELDE sako.
žis, M. Zaleckienė, R. Kričiunas. K.
J. Dankevich,
K. Dolinskas,
(36) Galima gauti geresniuose saliunuose
Povilaika, J. Kirvelaitis, F. Dargo- 4621 So. Marshfield avė, Chicago, III. 456 So. 17 st,
Newark, N. J. platesnių žinių pas:
Pereitos subatos rytą
S. PETRAITIS,
ir aptiekose, o kur negalima gauti,
žius ir J. Stripeika po 25c. Viso la
Lawrence, Mass. kreipkis pas:
(?)
_____ Gendro
___ _ _ Plitniko, Kara- ' Pajieškau savo vyro Adomo Andru- 165 Elm st,
^’ttsfielde (Mass.) sustrei- "Keleivio" skaitytojams. bo su smulkiomis aukomis $30.68.
Pajieškau
Kazio“*ir
”*Juožo ' ■co
^- augščio,
veidasamžiaus,
mainų angliniais!
Tautos Fondan čia pat auka linoš-' Pli’tnikiutėšT*katrės
Radžiunis,
leyičiaus.
35 metų
6 P?<ių 1
SALUTARAS CHEMICAL INST.
Kurių tik prenumerata vo:BeP.to Driskius
’ "vo General Electric Co.
PARSIDUODA NAMAS
$1.00. I Gelbėjimo Anufro Radžiūno. T
Žolės nuo visokių blogumų.
su dviem bizniais, storas, poolrui- 1709 S. Halsted St, Tel. Canal 6417.
rietuvės darbininkai, kurių pasibaigė, meldžiame at Fondą aukavo: J. Lapinskas ir J. Mar Balukonių, visi Vilniaus
iaus gub.. Trakų
Traku inkirtimais sudėmiuotas, vien? '<:s
tišius po 25c. j Autonomijos Fondą pav., Daugių
raugių parap, /.virgzaenų
Kai- stikline, 21 .d. gegužes pa.iko •-ne mis ir 4 šeimynoms gyvenimai,. Bizžvirgždėnų kai
rni yra į 6,000. Streikas ki naujinti, nes su sekančiu aukavo
P. J. BALTRĖNAS. Prof.
n- nis geroj vietoj ant kryžkelio, inamas
K. Yankevičius 25c. Viso la mo. ”Turiu
daug svarbių žinių jiems su 3 kūdikiais dideliame vi.rge
■
Chicago. 111.
lto, kad kompanija neiš- numeriu sustabdysime.
Reikanėra
metai
kaip
pastatytas.
1
damas
iš
bankos
visus
sutanp
bo
piknike rugni“Y LSS. 3-čios kuopos pukiuikc
lujį- iš Lietuvos, meldžiu jų pačių ar apie
Šitą apgarsinimą turėtų perskai
laiijam
$6,000
už
namą.
(37)
nigus.
Kas
jį
žino
malonės
p
•
ti.
piučio
6
dieną
1916
metų
surinkta
juos
žinančiujų
atsišaukti.
(35)
Su pagarba
:ė savo prižadėjimo patyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt
MAR. MATIKONIS,
_____ '
Mrs. Teresė Andrulevičiutė
17)
aukų $32.43.
•
Krisius Mikailionis,
algą.
"Kel." Administracija.
Montello, Mass. sau arba savo draugui.
na. 173 Ames st.,
Worcester,
Mass.203 Broad st.,
Hazle‘
Atėmus Tautos Fondan $1.00; Gelb. 11 Foyle st.,
r
‘

NUSIŽUDĖ KATALIKŲ
KUNIGAS.

CLEVELANDO LAIKRAŠ
ČIAI PABRANGO.

Fondan 50c. ir Autonomijos Fondan
25c, viso $1.75, L. Š. Fondan lieka
viso $30.68.
Pinigus pasiunčiame per "Keleivio”
Administraciją ir tikimės, kad bus
perduoti kam priguli.
J. Naujokas.
Pinigai priimti ir perduoti pagal
nurodymą.
J. G. Gegužis,
*
KENOSUA. W1S.
Per Lietuvių Suvienytų Draugijų
prakalbas surinkta aukų nukentėjusiems nuo karės $23.29.
Aukavo: St. Jocius $5.00; P. Barodica, J. Kasputis, J. Jankauskas, M.
Dedesylas, A. Gusčius, M. Lukošius—
po $1.00; S. Ruiko, J. Gusčius, B.
Jankauskas, L. Joneikis, M. Lukošaičiutė, J. Šileika, P. Kavaliauskas, J.
Trakšelis, A. Čiapas — po 50c. Smul
kių aukų $8.29. Viso $23.28.
Už įžangos tikietus įplaukė $25.85.
Už Ice Cream’ą ..................... 8.50

ATSKAITĄ

Pa j ieškoji mai

DYKAI

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

AUKOS

K E L E I V I S

HDM0RIST1KA.

Jei darysi testamentą, tai
įrašyk, kad Džian Bamba
■ duoda advais, kad tau pa| minklą pastatytų iš molio ir
ant to molio pasodintų gyvą
kopūstą, kurį tauta paskui
turės laistyt gryniausiu
šnapsu, kad kopūstas ža
liuotų ir visi žinotų, kad tai
Šnapsausko pomnikas.
Matai kaip Džian Bamba
evriting gerai žino, tai ir
tavo kveščiną geriausiai iš
ekspleinino, ai bečiu jur
laif.
Mr. Džian Bamba.
STREIKIERYS.

GROMATA
DŽIAN BAMBAI.
O dabar tegul bus pagar

Nedėlioj pasigėriau,
Tris dienas miegojau;
Kuomet atsikėliau —
Kas daryt nežnojau:
Nesuradau batų.
Kelnių, nei žiupono, —
Viskas ant vartų
Išmėtyta Jono.

Priežastis.

— Kas pasidarė, Jonai,
kad tavo sutartis su Ona
apsivesti pairo?
— Menkutė priežastis pa
gimdė taip svarbų dalyką.
— Nagi, kokia?
— Bučkis.
— Bučkis?! Juk jeigu
pabučiavai Oną, ji turėtų
būti užganėdinta.
— Taip, bet aš pabučiavau
Marę.
Atlyginimas už dorą.

Tarnas dulkindamas po
no žiponą, randa kišeniuje
dolerį. Pasiima ir pats sa
vęs klausia:
— Ar galiu pasilaikyti?
— Ne,-4- atsako pats sau.
— Dora liepia atiduoti tam,
keno jis yra.
Tarnas įdeda pinigą atgal
i kišenių, paskui vėl išsiima
ir pats sau sako:
— Imk jį kaipo atlygini
mą už tavo teisingumą ir
dorą.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJU
DRAUGIJA.
H’aukegan. 111.
Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. — Kaz. Vaitekūnas,
822 8th st„ VVaukegan, UI.
Pirm. pag. — M. Ambraziunas,
803 8th st., Waukegan, III
Prot. sekr. — A. F. Sabecki,
802 8th st.. Waukegaa, III.
Fin. sekr. — J. Buksia,
502 Utica str., Waukegan, III.
Kasierius — A. Kripas,
776 Marion st., Waukegan, Iii
Kasos globėjai — K. Dimša,
812 8th st., Waukegan, III.
M. Valentikonis,
1346 S. Park, a v. Waukegan, Iii
Maršalka — F. Norkius,
919 8th st, Waukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1-mų va
landų po pietų, "Liberty Hali” sve
tainėje, 803 8th and Sheridan Rd.
VVaukegan, III.

į 5 Seniausias rusiškai-amerikoniškas''
Gydytojas Bostone

Dr. B. L. BERNARO

y

p

195 Dorchester »t,
So. Boston. G
Musų specijališkumas yra pri- i į
vatiškos moterų ir vyrų ligos. į t
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3^
Ir nuo 6 iki 7 vakare.

1

Telefonas So. Boston 864.

*

Tel. Richmond 311.

Dr. Wm. A. Green
259 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.
Gydo visokia* moterų ir vyrų ligas
Mano specijališkumas, tai gydy
mas užsisenėjusių ligų.
Visokis patarimas dykai.

LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO
DRAUGIŠKAS KLIUBAS,
Indiana Harbor, Ind.
Valdyba:
Prezidentas — Pranas Hendersonas,
2112 137th st., Ind. Harbor, Ind
Prot. rast. — Vin. čiparis,
3604 Deodor st., Ind. Harbor, Ina
Kasierius — Antanas Mikalocz,
2112 137th st.. Ind. Harbor, Ind
Finansų rašt. — Pranas Vaitkus,
3619 Deodor st., Ind. Harbor, Ind
Maršalka — Motiejus Drtmginas,
3730 Elm st., Indiana Harbor, Ind
Susirinkimai atsibuna nedėliomis
po 15 dienai kiekvieno mėnesio, 1-mų
valandų po pietų, Ant. Mikalocz sve
tainėj, 2112 137th st. Ind. Harbor, Ind

Tel.: 2787-J.«

Dr. David W Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, t
Rusiškai ir Vokiškai.
>
GYDO VISOKIAS LIGAS.
!'
Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryt®- Ne
2 iki 3 dienų, nuo 7
8 vakare.
821 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.

bintas — Džian Bamba at
sakys ant amžių.
Sei, Džianai, tu esi smat
boi, geografiją žinai ol-triu,
tai atsakyk man vieną svar
Mat, jam nusibodo
bų kveščiną. Tu žinai, kad
Su manim sėbrauti,
aš esu vyčių antras genero
Tai tuomi parodo
las po Maikio tėvui. Maikis
Advokatas ir Notarijušas”
Paaiškino.
TAUTIŠKAS PAŠELP1NIS SUSI
Laukan iškeliauti.
j;
išekspleinino, kad jo tėvui
VIENIJIMAS LIETUVIŲ CONN.
Jau antrieji metai
Pati besirengdama išeiti
VALSTIJOS.
geriausiu pomniku bus bač Už "burdą” nemoku;
Kazis Krauczimas,
NAUGATUCK, CONN.
su
vyru
pasivaikščioti
į
be

ka, bet aš nenoriu bačkos, o
Veda provas visuose teismuose
Prezidentas — J. A. Shunskis,
Gavęs algą greitai
žiūrintį per langą vyrą:
ir atsilanko į visas valstijas ant
žinau, kad man taipgi pri Prageriu-prašoku.
183 Hillside avė. Naugatuck,
pakvietimo. Taipgi duoda patari
— Na, ko tu ten smaksai Vice-Prezid.— W. Marcinkevičia,
guli pastatyt dideli pomnimų per laiškus.
4 Curtis st., Naugatuck
Nuėjau į "šapą,”
per
visą
valandą
prie
to
lan

ką. Aš girdėjau, kad džerFinansų Rašt. — M. Povilaičiutė,
403 Lyon Build.,
Bosas ”kiką” davęs
go, kad nei man knypkių
10 Hotchkiss st.. Naugatuck.
manai Kinderburgui pasta
šita knyga, parašyta kunigo G. Towsend Fox’o,
Seattle, Wash.|į
Prot. Rašt. — J. J. Ynamaitis,
Barėsi, koliojo,
nėra kam užsegti.
tė medinį pomniką ir- prika Kam
išėjo
dabar iš spaudos lietuviu kalboj. Todėl kas
168 N. Main st., Naugatuck.
aš
suvėlavęs,
—
Žiuriu
į
mūrininkus
ir
Kasierius
—
J.
Tankunas,
lė auksinių cvekų. Kadangi Spjoviau aš ant jojo,
nori žinot, kodėl katalikų kunigai nesiženija, turė
166 N. Main st., Naugatuck.
svarstau ar jie greičiau pa Visi, kurie
i
tu, Džianai esi mokytas ir
tų
ją perskaityt.
nori platesnių žinių
DENTISTAS
Ir ”sugad-demavęs,”
baigs tą namą murinti, ar apie minėtų Susivienijimų, kreipkitės
smat boi ir daugiau žinai už
Knyga parašyta lengvai suprantama kalba, at
Kad už durną laiko, —
prie valdybos.
tu greičiau apsirengsi.
|Dr.
I.
Ganzburg
Džiovos Gabrio informeišen
spausdinta
ant gražios popieros ir paduota daug
Išėjau ant streiko.’
LIET. DARBININKŲ KLIUBAS i! Labai gerai atbiurą — aš tau turiu ant
faktų
apie
kunigų
celibatą. Pinigus galima siųst
(Iš Dainų Juokelių.) LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Plymouth,
Pa.
I
<
lieka
darbų
suausies pasakyti, kad aš da
25c. įvyniojus/ į popiera ir įdėjus į prastą laišką.
Valdyba:
KURIOS TURI
bar nežinau, kur yra musų Tur būt su ja atsargesnis.
Adresą parašykit taip:
Prezid. — Krištofas Čekanauskas,
137 Plymouth st., Breslaw, Pa.
"KELEIVĮ” Už ORGANU
Džiova Gabrys, tik tu Džia
"KELEIVIS,”
SO. BOSTON, MASS.
Vice-prez.— Juozas Krikščiūnas,
—
O
tamsta,
aš
visas
de

nai, kypyk sekretą ir nie
259 Vine st., Plymouth, Pa.
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
Prot. sekr. — Jonas Bali ta,
kam nesakyk, kad aš to ne gu...
215 Villow st., Plymouth, Pa.
KOMITETAS.
— Bet-gi tamsta!
Buk Prezidentas — K. Gugis,
žinau, ba tai butų didelis
Finan. sekr.— Stasys Antanavičius,
18 E. Railroad st., Plymouth, Pa.
1840 S. Halsted st., Chicago, UI
šeim visai musų tautai. Tai atsargesnis. Mano vyras
Kasierius
— Vincas Turauckas,
Vice-prezidentas
2)
S.
Mankus,
gi paekspleinik man, kam Į yra ugnagesių viršininkas Cor. 12th and Vine sts., Phila., Pa
575 E. Main st., Larksville, Pa.
— Mikas Raudonis,
Kinderburgą cvekus kala? ir tai išgirdęs gal pašaukt Susinės. Sekr. 1) M.M. Rice-Herman Maršalka
24 Elm st., Plymouth, Pa.
140 E. 19th st., New York, N. Y Į
riša
komandą.
Organo užžiuretojas J. Staskevičius,
Jurs truli,
Susinėsimų sekr. 2) J. Neviackas,
• J rištų su dantiMitingai atsibuna kožnų mėnesį
183
Roebling
st.,
Brooklyn,
N.Y
((mis ir jų ligoViliam šnapsauckas,
trečių nedeldienį popiet, antra valan
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis
į) mis, už žemesTeisybė.
Vyčių generolas No. 2.
P. O. Box 511, Westville, III dų, Auusto Stravincko svetainėje,
I nę kainų, kaip
40
Ferry
st.,
Plymouth,
Pa.
— Ar gali būt kas biau- Finansų sekr. 2) J. Stasiulevičius,
!' bent kas kitas Brocktone.
229 N. 6th st., Philadelphia, Pa
j,' nas užganėdinimas gvarantuojaAtsakymas Villiam šnap- resnio už maskolių-juoda- Iždininkas — K. Šidlauskas,
LIET. DARB. BROL. PAŠELPINĖ
' mas. Mokslas ir patyrimas RuDRAUGYSTĖ. COURTNEY, PA.
šimti?
226 W. Broadway, S. Boston, Mass
/ sijoj ir Amerikoj yra geriausiusanckui.
Kasos Globėjai: M. Čėsna.
Valdyba:
liudytoju to. Ateikite patįs per
— Gali.—
56 Market st., Brighton, Mass D. Lekavičia — pirmininkas,
TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
sitikrinti.
Well... Ai dank ju už pa — Kas?
J. Gegužis,
P. O. Box 138, Courtney, Pa.
j
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFIJOS.
28 Broadivay, So. Boston, Mass A. Poteliunas — finan. sekr.
garbinimą. Jei pas mane Į — Du maskoliai juoda
J. Gerdauskas,
64 W. Elm street
Box 155, Courtney, Pa
mano fost klės saliuną atei šimčiai.
TAI VIENINTELĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA,
New Britain, Conn.
Mikas Nagutis — Kasierius,
Brockton, Mass.
Pinigus siunčiant čekiais arba Mo
Box 410, Courtney, Pa.
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA
tum, tai da ir snapsą ant ta
ney Orderiais, reikia išrašyt vardu Antanas Latvis —.protok. sekr.,
vo vardo užpundyčiau. Ale
KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS
Išsiteisino.
Lithuanian National Relief Fund.
BOK 15, Courtney, Pa
Draugystės
adresas
:
i Visus pinigus reikia siųsti vardu
BAISIUS NUOTIKIUS.
Džian Bamba neturi daug
Vyras pareina vėlai namo, kasieriaus per Finansų Raštininkų I
Bos 64, Courtney, Pa
taim ant tuščio šnekėti. Kad pati užsipuola:
j T. L. Dundulį. P. O. Box 511. West
KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS SKYRIUS.
L. S. ir D. DRAUGYSTĖS
aš esu tik vyčių kapitonas, — Latre, valkata, ar tai jville, III., kuris po kaucija $1,000.
Dės Moines, Iowa.
SKYRIUS I. {vairus Istorijos supratimai.
tai tas da nating. Aš ir ge tau dabar pareit namo? Kur DR-O VINCO KUDIRKOS DR-STĖ,
Valdyba:
SKYRIUS II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
STEGER, ILL.
nerolui galiu pasakyt ko jis valkiojaisi? a?
Prezidentas — P. Dagilis,
SKYRIUS III. Išvedimų patvirtinimai.
Valdybos
adresai:
nežino, ba Džian Bamba fost — Aš niekur nesivalkio
1822 E. Elm st., Dės Moines, Ia.
SKYRIUS IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
Vice-prez. — V. Kasakaitis,
— V. Stoškus.
klės saliunkyperis ir riša jau, sakau tau, širdžiuk ma Pirmininkas
SKYRIUS V. Antroji Kryžeivių Karė.
BOK 435, Steger, III.
1341 E. 25th st., Dės Moines, Iowa.
geografiją žino geriau kaip no, visą vakarą su Mikų jVice-pirm. — K. Medelinskas,
Turtų Rast, ir organo užžiuretojas:
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
381, Steger. III.
J. P. Shepetis, 1935 E. Walnut st,
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir
Džiova Gabrys. Ai sy, nori Raulu išstovėjome prie ba Nutarimų BOK
sekert. — A. Urbonas,
Dės Moines, Iowa
AR NORI, KAD MERGINOS
Stabmeldžiais.
BOK 475. Steger, III.
sau Kinderburgo pomniko ro.
Prot. Rašt. — V. Baranauskas,
MYLĖTŲ?
'.H. -KARIŲ PRIEŽASTIS.
Finansų
Sekr.
—
F.
Schukauska-,
510
S.E.
Allen
st,
po smert. Alrait. Pirmiau
Jeigu taip, tai nusipirk
BOK 148. Steger. III.
SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
Dės Moines, Iowa
Iždininkas — J. Skrandelis,
siai turi žinot, ką mynina
Kasierius — J. P. Shilaika •
mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.
Gudrus daktaras.
BOK
377.
Steger,
III.
217 S.E. 9th st., Dės Moines ,1a.
kinder-burgas. Štai ką my
Iždo Globėjai:
Susirinkimai atsibuna kas antrų ne
— Pasakyk man daktare, J. Vaitkus,
TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
Bok 374, Steger, III.
nina: kinder — vaikai;
dėldienį kiekveno mėnesio 1:30 vai.
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla
kaip
tas
atsitinka,
kad
taip
B. Povilauskas. Box 407. Steger, III. po pietų, K. of P. svetainėje, po No.
burg — padarytas, vadinas
Maršalka
—
A.
Salaseviče.
čiau
ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymų
504-506
E.
Locust
st,
Dės
Moines,
BOK 141, Steger, III.
Iowa
"vaikų pafiksytas”... Kam mažai tamistos gydomų liKAINA KNYGOS 20c.
Knygyno sekr. ir iždin. J. Damidaviče,
KREST KENDŽIŲ,
kala aukso cvekus Į vaikų jgonių miršta?
BOK
407.
Steger,
III.
o ji niekad nepamirš jus, nes
Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arba
sufiksytą medini stulpą su — Ve, reikia, brolau, tu i Knygius — A. Salaseviče,
kendžių gardumas priverčia jų
M.
GALLIVAN
C0
rėt
galvą.
Jei
matai,
kad
su
siunčiant pinigus, adresuokit taip:
j
BOK 141, Steger, III.
Kinderbugo gaiva, tai kala
jus mylėt. Reikalaukit visur ir
Užlaiko geriausį
:
ligoniu
blogai,
liepk
jam
va

.Organo užžiuretojas — A. Urbonas,
; visados Lowney’s Crest Ken
dėlto, kad parodyt, jog tai
BOK 475, Steger, III.
"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
džių. Jeigu negali gaut kitur,
žiuot
Califomijon,
kaip
aš
ELIŲ,
VYNĄ
LIKERIUS
IR
vaikų džiabas. Visur, kur
i Susirinkimai būna pirmų nedėldietai prisiųsk mums dolerį, o
KITOKIUS SKANIUS
nį kiekvieno mėnesio. 1 vai. po pietų
gausi vienų svarų geriausių
tik yra Džian Bamba, ten paprastai darau, o pamatysi ! pas
GĖRIMŲ.
p. A. Salasevičių. Knygos taip
Amerikoj išdirbtų kendžių.
kad
ir
tau
tų
ligonių
mažai
tokių kreizifonių nieks ne
gi sudėtos pas p. A. Salasevičių, kny Taipgi ir geriausio tabako Cigarų
Gerausias agentas Bostone.
gas gali gaut skaityt ir neprigulintiedaro ir Džian Bamba jo mirs.
Meldžiame
užeiti,
o
visados
ŠIDLAUSKAS
į Draugystę, bet reikia turėt palių-.
— Taip, tas tiesa... Bet jiavmą
rasite gražų patarnavimų.
kiems vaikams, no mader
nuo pilno nario Dr. V. Kudir
226
BROADWAY,
keno jie nebūtų, tokių fuliš ką daryt su tais, kurie ne kos Draugystes.
L,
SOUTH
BOSTON, MASS.
362-366 2nfl st, Se. Boston
darbo daryt neleistų. Džian turi už ką išvažiuot?
LIET. NEPRIGULM. KLIUBAS |
Bamba aukso cvekus, kurių — Saugokis tokius apsiChicago, III.
KELIAUJANTIS KR1AUCIUS
Prezidentas — Juoz. Kriščiokas,
j Kinderburgą sukalė dur imt gydyt
2027 Union avė., Chicago, III.
niai net trisdešimts tonų,
Siuvam visokius MOTERIŠKI S ir VYRIŠKUS RUBUS. Taipgi
Pirm. Pagelb. — Jonas Gružinskaa,
Rainkotg ir Siūty Dirbtuve !įį
Mokykloj.
923 W. 33rd pi., Chicago, III.
parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriaučiams
lieptų ištraukt, stulpą su
S.
Baracevičius
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR
rašt. ir organo užžiuretojas — j
arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorų perkant
Kinderburgo galva pastatyt Mokytojas: — Pasakyk Prot.
GERIAUSIA.
Petras Keniutis,
GRABORIUS.
pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Conn. val
man,
kokiu
budu
atsiranda
3238 So. Halsted st., Chicago, III j
ant kryžkelio, ant rankų už
Palaidoju visuose aplinkiniuose
Mes dirbame RAIKOTUS ir įĮ
stijas ir ant pareikalavimo pribunu rimr Reikale adresuokit:
Finansų
rašt.
—
Ant
Staniulis,
SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir (jį
miestuose.
rašyt j kur eina kelias ir rasa.
3220 So. Wallace st., Chicago, III
Vaikams. Dirbame dėl KRAU- jį!
Mokinys:— Žemė sukasi Kasierius — Kaz. šilas,
PATARNAVIMAS GERAS
iimVnnic 48 M i Ubu ry str.,
kaip toli j kokį pleisą.
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE
IR
PIGUS.
. Oi Ui KOTUS
\VORCESTER, MASS.
3342
So.
Halsted
st.,
Chicago.
NIAMS
iš
geriausios
materijos
Į
'
O ką Džian Bamba pada aplink savo ašį, kadangi ji
Didelį palaidoju už 45 dolerius,
Susirinkimai atsibuna kas paskuti
ir
pigiau
negu
kita
kokia
dirbtuvė
jjį
- - - ----------------------—---- —-------- -------------- ~-------- mažų už 15 dol.
rytų su aukso cvekais, tai nai didelė, o į 24 valandas nę subatų kiekvieno mėnesio, 7:30
Materijas mes imame iš dide- (J
valandų vakare, "Aušros” svetainė
turi
apsisukti,
tai
nedyvai,
lių firmų ir daug ant karto, to- j
jau jo biznis.
je, po No. 3001 S. Halsted st. Meti
dėl mes gaunam kur-kas pigiau jį
kad
iki
prakaito
sušyla.
nis
susirinkimas
pripuola
sausio
mėIr buk ’šiur, generole,
ir geresnę materijų, todėl galime (
nesij. Bertaininiai: Balandžio ir Spa
S ------- Iii i IP Įillf*
wr
•
ir pigiau padaryt.
nomber tiu, kad Džian Bam
Ar 4.1 un įsmUKU
avaiuva.
’in mėn. Pusmetiniai Liepos mėn
Lietuviai,
kurie
norite
tik
turėt
Geras atsakymas.
ba, ai beč jur laif, neleis tau
Angį* kalba yr« lengva lituokli, bet iia lengvamaa
STIPRIUS IR GERUS RUBUS
KUNIG. VYTAUTO
guli ant to KAS MOKINA. KO MOKINA IR KAIP
PIGIAI, visados kreipkitės pas į
stayti tokį paminklą. Bo — Kai manai, drauge, ką DIDŽIO LIET.
1
DRAUGYSTĖ,
MOKINA. Tamiata gali iimokti riae Angį* kalba
mus. Tolimesnieji per laiškų; o
American Schoot
kas butų jeigu kok kreizi- parašys man mirus ant to
liuoaoae nuo darbo valandose savo namuove. ui mai*
St. Charles, I1L
vietiniai ypatiškai.
of Languages
atlyginim*. Greičiausia, didžiausia ir pripažinta už
ful kaltų tau aukso cveką— namo, kuriame gyvenu nuo : Pirmininkas — R. Griciunas,
Parduodu Paminklus ir Kviet
Kriaučiams, Agentams ir Krau
geriausi*: Amerikoniška Mokykla, pasekmingai mo
♦
W. 6th st., St. Charles, 111.
kas. Užlaikau automobilius grei
tuvininkams sampelius pa
kina per pačt* visose dalyse Amerikos ir Kanados, ir
na padėkim kur į akį ar įva 20-čio metų?— klausia lite Pirm.579Pagelb.
Astrikaainm
— A. Urpolis,
kleaoea dienomis ir vakarais. Jei nori greitai itmokti
tam susinešimui. Atsitikus rei
siunčiama dykai.
Matyki*
5,3 2nd st., St. Charles, III.
Angį* kalbos, tai persitikrink apie mus* mokyki*
rytų kur autsaid iš užpaka ratas, skaitantis save tautos
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
pirm* negu pradėsi molui* kur kitur. Čia gali už
Turtų rašt. — W. Eidrugevič,
aš
pribusiu
greičiau,
negu
vieti

žvaigžde.
Trini ers Ralncaat Company
lio. Teik mai advais ir ne
baigti GRAMMAR ir HIGH sehosles karūna. Graži
121 Ben st., Geneva, III.
niai graboriai, nes mano automo
didelė iliustruota knyga yra siunčiama DYKAI. Rąžyk
— Parašysiu ant durų tris Kasierius — S. Vogulis.
DYKAI
norėk tokio paminklo, bo
G. A. Romanas, savininkas,
bilius stovi visados ant kelio.
platesni* žinia: (dėk kelias markes dėl prisiuntimo
47
W.
7th
st.,
St.
Charles,
III.
knyga*. Iškirpk ir prisinsk kartu šit* apgarainim*.
tau prikaltų tiek cvekų, kad žodžius — atsako namų sa D. L. K. Vytauto Draugystės mi
S. Raracevičius
3 Harrison Avė.,
0*eA<O,«.LNO<t
tingai laikomi paskutinį nedėldienį
American School of Languages
nei ant paskutinio Dievo vininkas.
25X Broad*ay. So. Boston, Mass.
kampas Essex St.
kiekvieno mėnesio. Metiniai susirin
174! W. 47th STREET
CHICAGO. ILL.
Telefonas: So. Boston 839-J.
sūdo į Džiovos pakalnę ne — Kokius?
BOSTON, MASS.
kimai būna Sw»l”i mėn., pusmetiniai
(

(
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—
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Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

P

)

galėtum ateit.

— ’Namas ant randos.’

Balandžio mėnesyje.

k E L E I V I >

Neturį
i
.
draugijos nuosavybe, e) tai laiškų. Pora buvo ir lietu labai vargingas.
sant susirinkimus, literatū viškai rašytų. Kaip žino kuo nė druskos nusipirkti. ::
APTIEKA
Lietuviai Kliaučiai
Teisingiausia ir Geriausia
į>
ros vakarus,
vaidinimus, ma, visi siunčiamieji į Lie Ir ištiesų yra daugelis ku- J
Sutaisom Receptus su di-. ’
Visokius Vyrams Drabužius
viendienes rinkliavas ir t. t. tuvą laiškai turi būti išver ne, jei dar ką turi, valgo
atyda, nežiūrint ar iš L
_ be į džiausiu
ausiu atyda,
Siuvame ant Užsakymu
L-«
't Lietuvos
atvežt
Išvalome, sutaisome ir išprusi
kaimvnus
ka
Įt
ie
t
,
uv
«
s
atv
«
ti
ar
amerikoniški.
3
•
skyriai prisilaiko visų esan sti vokiškai arba šiaip pe drUSkoS Pas
.
.
*
. * 1. Gyduolių galite gauti, kokias tik
name senus.
reiti
per
cenzūrą.
Kur
lai

čių
šiame
dalyke
teisių.
gauti
ir-gi
sunku,
neS
II*
^pasaulije vartoja, taipgi visados 3 •
Vienintėlč Kriaučių kompanija
1. Draugija vardu „Lietu-1 10. Visuotinis susirinkilietuvis aptiekorius.
So. Bostone, kur visame duoda
20. Kiekvienas draugijos škai ilgi, dėl stokos laiko, tie neturi; o kuris ir turi ką, į randasi
Galite reikalaut ir per laiškus, s į
vių draugija nukentėjusiems mas šaukiamas vald. kas. 3 skyrius
gerą ir gražų darbą už prieina
savo
uždaviniams
trumpina:
rašą
tik
turinį.
tai
taupina,
nes
nežino,
kas
į
o mes per ekspresą gyduoles at- Į >
mą kainą.
dėl karės gyventojams ag- mėn. ir dažniau pareikala
pareikala- I vykinti renka iš savo narių Rusiškiems ir lenkiškiems
siusime.
toliau
bus.
Darbo
pas
ūkiĮ
į
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ
ronomijos ir teisių pagalbai vus vienai penktai visų skaičiaus vietinę Valdybą laiškams jie turį vertėją.
EDVARD DALY, Savininkas h O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL
ninkus
maža
ir
pavasarį,
Į
teikti” ,turi tikslą nukentėję draugijos narių daliai: Vi
Todėl, kurie norit pasisiuiiint
18 Broadway, So. Boston. ■] gerą
kaip iš 3 žmonių. Lietuviškus ir latviškus lai nes gvvulių nėra žemei dir- :
siutą, išvalyt arba suprasit,
dėl karės ūkiai gaivinti. Sa suotinam susirinkime pir nemažiau
Galite
reikalaut
ir
per
laiškus
i
21.
Draugija
nustoja
vei

Ibti.
bti.
'
škus
siunčia
į
cenzūrą
ne-;
kreipkitės pas mus.
mininkauja
kiekvieną
kartą
vo siekimui įvykdinti drau
o mes per ekspresą gyduoles at į'
SOUTH
BOSTON CUSTOM
kus,
nesant
reikalingumo
jos
verstus.
Butų,
sako,
geriau
Dar
blogiau
dvarų
darbi

siąsim
’'
tam tyčia renkamas iš drau organizacijose, Visuotinojo
TA1LORING CO.
gija:
'**4-:-:-;-:
ih
:
ir tikriau, kad mes lietuviš ninkams. Musų dvarinin
278 Broadway, So. Boston.
a) Perka arklių ir galvijų, gijos narių skaičiaus ŽmO- susirinkimo nutarimu.
kiems
bei
latviškiems
laiš

kai
daugiausiai
dvarus
pali

b) teikia ūkio įrankių, c) igUS.
22. Likusiuosius nuo likvi kams turėtum vertėjus;pra ko ir išbėgo. Paliktųjų dva
rūpina sėklos, d j jieško pri I . Pastabą: Pirmiausia Vi dacijos draugijos pinigus ir šė, ar aš ko Berlyne nepri- rų šeiminikavimą apėmė vo
REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TREeinamo ir pigaus kredito nu suotinis susirinkimas susi inventorių, atsilyginus su rodyčiau? Aš buvau tuo kiečių valdžia. Pereitą ru !> mc
nrvvNi’Dinc” vda tildai t i i? to t iri a ir rua
kentėjusiems dėl karės, e) I daro iš steigėjų ir žmonių, visais interesantais, sušauk tarpu pats saviesiems, kol denį javus nuvalė, šį pava JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
steigėjai pakviečia tas likvidacijos Visuotinas nedaug laiškų tebuvo, apsi sarį užsėjo, bet darbą atliko ■ Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
rūpinasi, kad pašauktųjų !I kuriuos
•
o
karan šeimynų žemė butų ir kurie išreiškia noro būti susirinkimas atiduoda esan ėmęs patarnauti, bet veikiai daugiausia belaisviai ir ka )) rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35
tuojaus
apturėsite
dirbama, 1) steigia ūkio, su-; draugijos nariais. Tame su- čioms ūkio draugijoms arba iš Berlyno išvažiavau. Siun reiviai. Kad kuriuose dva
vartotojų ir kredito koope- isirinkime išrenkama pirmu- rateliams savo nuožiūra.
čiant pinigus, su pinigais ruose ir pasitiko ponų vie )
racijos įstaigų gavusi tam i tinė Valdyba ir revizijos koPrisiekusis advokatas Jo eina tam tikri kvitai, ant tininkai arba prižiūrėtojai, i )
tikrą valdžios leidimą, k) misija. Patvirtinus įstatus, nas Vileišis, Agronomas Vi kurių priimantieji pinigus bet tik paties pono nėra, tai
steigia vietos ūkio biuras tasai susirinkimas šaukia ktoras Ruokis, inžinierius- pasirašo. Tie kvitai esą pa-1 vistiek vokiečiai šeiminin
darbininkų ir darbo jieškan- mas nevėliau, kaip po dvie technologas Steponas Kai- skui grąžinami siuntėjams. ; kauja. Veda pajamų ir iš
čiujų reikalams tenkinti, su jų są vaičių.
ris, Inžinierius-technologas D-ras Kahn’as man pasa laidų knygas. Pajamų ma
teikia agronomijos ir teisių 11. Apie laiką ir visuotino Jurgis Čiurlis, Prisiekusis kojo, kad valdžia jiems ne ža, o išlaidos didelės... Taip
pagalbos patarimais vietos susirinkimo vietą Valdyba advokatas Augustinas Janu daranti jokių kliūčių, prie man Kaune pasakota.
žmonėms, nukentėjusiems praneša tam tikrais pakvie laitis.
’S
šingai — visur padedanti.
Kalbėjau su vienu Prūsų
nuo karės.
timais nariams, . suteiku
Jis pats nuolat važinėja į lietuvių kareiviu, kuris grį
Savo tikslui pasiekti — siems Valdybai savo adre
Lietuvą, buvęs veik visuose žo nuo fronto iš Lintupės
Draugija siunčia nusima sus, ir paskelbia vietiniuose chartinis šelpimo stovis ir Lietuvos miestuose ir mies apylinkių.
TREJOS DEVYNERIOS
nančių agronomų ir šiaip laikraščiuose.
arba
čiukuose
ir
dabar
tik
pirm
—
Kaip
ten,
—
sakai,
—
alpini)
reikalai
Lietuvoj.
TREJANKA
jau žmonių sodžių ir miestų
12. Jeigu į Visuotinąjį su
kelių dienų iš Lietuvos su žmonės vargsta?
Susideda iš 27 p-fiirią
icay ir šakny.
ūkių buviui tirti vietose, nu sirinkimą neatvyktų viena
grįžęs.
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
—
Vargti
tai
vargsta,
bet
(Tąsa
nuo
4-to
pusi.)
kentėjusiose dėl karės, ta penkta dalis visų narių, gy I
yra geriausiu vaistu arba karčiu
k
S
vynu dėl skilvio.
riasi su ūkio būreliais ir venančių Vilniuje, tai susi
Lietuvių Generalis Komi — Kaip ten dabartės su kur musų kareiviai gyvena
Gydo
visokias
skilvio
ligas,
nemalimą,
— jei yra vaikų, tai maiti
oS
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį,
šiaip jau žmonėms ir orga rinkimas esti neteisėtas, bet tetas Šveicarijoj, į kurį įei maistu? — paklausiau.
—
Bloga,
labai
bloga,
na.
Suaugusiuosius
ima
ir
dieglius
šonuose,
krutinėję
ir
nugaroje,
S
nizuoja vietoje gyventojams nevėliaus kaip po sąvaitės na ir daugumas Lietuvos
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
į
darbą
siunčia.
M &
atsakė
dr.
Kahn
’
as.
Lietu

visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
savitarpinės pagelbos viso šaukiamas antras susirinki dvarininkų, pradėjo tuo tar
voje blogiau negu Lenkijoje. — Ar moka už darbą po
pataiso apetitą.
kiais galimais budais.
mas, kuris laikomas teisėtu, pu tarpininkauti, pradėjo su Kaimuose dar šiaip-taip, bet kiek, ar tik taip duoda nors
VARTOJIMAS: Vieną pakelį šitų gydančių
2. Draugija gyvena Vil nežiūrint kiek draugijos na Lenkų Komitetu tarties, ža
augmenų užmerkti į vieną kvortą čysto spiruto
maistą?
miestuose
didelis
vargas
ir
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
niuje. Jos veikimo plotas: rių bus prisirinkę.
dėjo dalyką pataisyti. Kiek
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio
alkis. Netik žydams bloga, .— Duoda maistui bene po
arba mažiau.
Vilniaus, Kauno, Gardino ir
13. Visuotinasai susirin pataisė, negavau patirti.
vieną
markę
dienai.
Suvalkų gubernijos.
Paskaitęs laikraščiuose, bet ir jūsų žmonėms: nei
kimas renka ir papildo
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
3. Tikraisiais Draugijos draugijos Valdybą, patik kad popiežius paskyręs Lie prekybos yra; jokios nei už Mariampolės ligoninėje,
229 Bedford Avė, Brooklyn, N. Y.
M 9
Kampas North «-t<ą gatvii.
nariais gali būti abiejų lyčių rinti sąskaitoms ir kapita tuvai vargšams šelpti 10,000 darbio. Viskas kaip apmi kurioje užlaiko savo ser
— U
rę,
tai
iš
ko
žmonės
mis?
gančią
kraujalige
seserį,
H
.2
žmonės be tikėjimo ir tautų lams renka tris draugijos j lyrų, ir, patyręs, kad pini
•k
MM
M
skirtumo, turintieji teisės narius Revizijos komisijai, gai yra pasiųsti Gniezno ar- Tiek laiko! Dar lenkai tu darbavosi vertėja ir ligonių
1909 m. kovo 4. d. įstatų tris jai kandidatus ir spren I civyskupui, aš rašiau Prūsų ri pašalpai ir pinigų ir tai- prižiūrėtoja buvusi gimna
steigti ir stoti į draugijas, džia apie draugijos įstaty Lietuvos atstovams lietu I so virtuves, o lietuviai maža zistė p-lė Žečkauskytė, žino
kuriamas tuo įstatymu pa- mų papildymą ir pakeitimą, viams p.p. Steputaičiui ir teturi... Bloga jums, kad mojo dar iš Armino ir
pas jus nėra kam tuo užsi Kriaučiūno laikų mokyto
Siutus ir kitokius
sigaunant.
apie draugijos likvidavimą, Gaigalaičiui, kad jiedu teik imti.
Dabar mes juos šel jaus Žečkauskio duktė. Ji
4. Tikrieji nariai įstodami patvirtina sąmatą ir apy- tųsi apie tai pranešti Žemai
apie 20 nuošimčių pasakojo, kad jiedvi su ma
į draugiją įmoka vieną rub ; skaitąs.
Rubus
čių ir Seinų vyskupijų ad piame
lį ir nemažiau kaip 25 kap. j 14. Visi Visuotino susirin ministratoriams, kad šie pa mes duodame nežvdams, ma netik vargo, bet ir bado
musų ten dalinamųjų aukų mažiausi. „Dabar, — sako,
DUOKIT PASIŪT MUMS
kas mėnuo.
kimo ir Valdybos dalykai tu sirūpintų, kad ir tie pinigai daugiausia lietuviams.
— gaunu 15 markių mėne
5. Įstoti į draugiją nariu ri būt nuspręsti didžiuma nepatektų vienam pralotui
Užtikrina m. kad Jus sučėdysit pinigų
siui be valgio, tai abidvi su
Šis
pasakymas
bene
reiš

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
arba iš jos išstoti galima tik ;dalyvavusiųjų narių balsų; 1 Michalkevičiui ir Vilniaus
materiją iš gerųjų firmų ir primieruojam
duokreipiantis į Valdybą, kuri balsams lygioms pasidali ■ Lenkų Komitetui. Po kiek kia tiek, kad, vargui besi mama ir maitinavos
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau*
išvaizdos ir būna tvirtesni.
priima narius arba išbrau nus — pirmininkaujančio laiko gavau nuo p. Gaigalai platinant, vokiečių valdžia na ir arbata.’’
kaip
tai
matyti
ir
iš
Ludenkia iš narių skaičiaus.
Šiedvi prižiūrėtoji pami
balsas yra sprendžiamas. čio atsakymą, kad rašęs tuo
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO6. Draugijos turtą suda Valdybos posėdžiai esti tei dalyku į Kauną ir gavęs iš bergo apreiškimo, norėtų, nėjau, kad parodžius, kaip
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
ro: 1) tikrų narių įrašai, 2) sėtais, jeigu be pirmininko Hindenburgo kancelarijos kad aukos butų dalinamos Lietuvoje yra apmokami tie,
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM
aukos, 3) rinkliavos knygų i arba jo draugo ir sekreto vedėjo Ludenburgo madaug visiems gyventojams kartu, kurie ir gauna šiokį-tokį už
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
kvitomis ir tam tikrais riaus, dalyvauja nemažiau tokį atsakymą: kad pinigai, mažiau bojant tautybės ir siėmimą arba darbą.
DRAPANAS.
Draugijos narių tarpe pa kaip pusė valdybos narių.
skiriami Lietuvos gyventojų tikėjimo. Visa tat butų ge
„Naujoji Lietuva.
Tikras Jūsų brolis lietuvis
skleistais lapais, 4) pajamos
15. Draugijos pinigai turi pašalpai, bus suvartoti tik ra, bet biurokratiškas cent
nuo koncertų, lekcijų, pa būti sudėti draugijos vardu šelpimo reikalui, kad gal ralizavimas darbo į savo Afrikos šiaurvakarinė dalis
Ant, Januška
skaitų, mokslo pasikalbėji Valstybės Banke arba kre- lenkai pirma ir vartodavę rankas veda vis prie tų pa dabar jau visiškai belgu
222 W. BROADWAY,
mų, spektaklių ir t. t., kelia iito įstaigose pačiai Valdy šelpimo pinigus savo tauti čių vaisių — užkerta kelią rankose. Belgų generolo i
SO. BOSTON, MASS.
mų, gavus tam tikrą leidi bai pasirenkant; be to, tie niams tikslams, bet dabar aukoms ir atima norą pri Tambeuro armija sunkiai
Telefonas: So. Boston—21013
mą, 5) Nuo įrengimo rink pinigai tegali būti išduoda vyriausybė esanti šelpimo vatiniams žmonėms dirbti. spaudžia vokiečius.
I
Ne vien miestuose, bet,
liavų, kiekvieną kartą vietos mi. turintiems čekį arba raš- reikalus taip sutvarkiusi,
kaip
iš d-ro Kahn’o ir kitų
valdžios leistų. Visos Drau ?lį su pirmininko arba jo kad tai daugiau nebeatsižmonių pasakymų girdėti,
gijos pajamos liekasi Drau-!-1 raugo ai ba~kasininkc pa- kartotų.
ir
sodžiuose yra didelis var
gijos naudai.
■į rašais.
Berlyne yra žydų šelpimo
7. Turtu ir visais Draugi
16. Visokia koresponden draugija („Hilfsverein der gas, ypač ten, kame kraštas
jos dalykais privedžiotoju cija, paprasta, apdrausta, Deutschen Juden,” Stegli- labai karo sunaikntas, kaip
yra Visuotinasai susirinki piniginės perlaidos krasa ir tzen str., 12, Berlin). Pa apie Kauną ir Garleva, apie
mas ir Valdybas, esanti Vil telegrafu, siuntiniai ir kiti, staruoju laiku jie sudarė Kalvariją, Alytus, Padubyniuje ir susidedanti iš 12 na adresuoti Draugijai arba ^pecialę šaką Lenkų ir Lie siais ir apie Šiaulius...
rių, kurie iš savo tarpo dau Valdybai, paimama vieno iš tuvos žydams šelpti. To
Sunaikintųjų ūkių gyven
gumu balsų išrenka pirmi jos narių, gavusių Valdybos darbo vedėju ir prižiūrėtoju tojai, nujausdami nelaimę,
ninką, jo draugą, sekretorių įgaliojimą su pirmininko ar yra dr. Kahn’as, kuris ma jau tuojaus iš rudens, nepai
ir kasininką. Be Valdybos ba jo draugo ir sekretoriaus loniai išvedžiojo ir išrodė sydami vyriausybės įsaky
narių, renkami keturi kan parašu ir su Draugijos ant- man visą įstaigą. Dirba mų ir drausmių, vaikščiojo,
didatai tam pačiam laikui, spauda.
Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo,
biuruose apie 50 žmonių. važinėjo po apylinkes ir pir
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
curie pakeičia išstojusius
17. Draugija turi antspau Biurų išlaikymas atsieinąs kosi, kalėdojosi žiemai mai
vybės, Užkrečiamais Idgais, Lytiškai
lel įvairių priežasčių Valdy- dą su savo vardu.
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruoapie 1,000 markių dienai. sto. Kur ūkiai nesunaikin
Kožnas vyras turi pareikalauti utnu
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
jos narius.
18. Revizijos Komisija, iš Daugiausia aukų gauna iš ti, ten vokiečių kareiviai ėjo
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų.
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo,
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?
8. Valdyba renkama me- rinkta šių įstatų 10 ir 13 Amerikos, bet gauna ir iš keliais ir viską išrekvizavo:
Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
pams. Vieton išstojusių dėl paragrafų reikalavimais, vi kitur. Siunčią į Lenkus ir arklius, galvijus, kiaules,
riuose; galvos skaudėjimus; blogų avyrai negabi pri darbo ir ne galingi
petitą; sumigusi pilvą; atsiraugėjimus;
įvairių priežasčių Valdybos suomet gali tikrinti kasą, Lietuvą ir daliną valgio, avis, grudus etc.; paliko tik
aauduotis priimnumo gamtos—visi tie
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;
įarių, Visuotinasai susirin- kapitalą, turtą ir Draugijos drabužių, pinigų. Tarpinin tiek, kad žmonės galėtų per
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti;
<imas reikale išrenka nau- dokumentus, pranešdama kaują, siuntinėjant pinigus žiemą misti. Neiškultuo
didžios vertybes medikališkų knygų.
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin
US.
Visuotinam susirinkimui ką ir laiškus, draugijų ir pri sius javus komendantūros
nintas ir lengvai sujudintas; ner
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir
viškas, bamingas ir aržus; pasargis ir
y* J ;*
9. Į Valdybos narių kom yra atradusi gero ar negero. vačių žmonių siunčiamus įsakė kulti ir vežti vyriau
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
19.
Kiekvienoje
vietoje,
organizacijoms, ir pabriežė, sybei. Bet nevisi javus kū
petenciją įeina: 1) draugijos
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką
kapitalų valdymas; 2) ren kur nuolat gyvena nema kad už tai jie nuo savęs ne- lė. Kai-kurie sakė, nesą
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei
Kelias į Sveikatą,
žiau
kaip
5
draugijos
nariai,
kam
nė
kulti.
Tuo
dabar
ir
būti
vyras
tarp
vyrų
—
stipras,
resnas,
paskaitą jokių išlaidų, kad
gimas rinkliavų ir aukų su
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite
Stiprumą ir Energiją.
energitiškas vyras,
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir
am tikru leidimu; 3) aukų gali būti atidengtas, sutikus tai esąs labdarybės darbas ginasi. Prasikulia, kits ki
pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas
ta knyga parodys
ėmimas; 4) apyskaitų davi- valdybai, vietinis Draugijos ir visas jų išlaidas pasii tam parduoda ir barguoja.
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi
kelią.
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant konĮnas; 5) visuotino susirinki skyrius. Savo organizacijo manti draugija. Siuntinė Daugumas javus ir mėsą,
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius.
mo šaukimas: rengimas pa je ir visame savo veikime jimą jie turį kuogeriausiai kad vokiečiai nesurastų, už
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.
minėtų parap*. koncertų, skyrius prisilaiko draugijos sutvarkę — siunčia paštu kasė žemėse, ir ten pagedo
Įekcijų, paskaitų, mokslo pa įstatų ir valdybos instrukci arba, kame pašto nėra, per arba supuvo. Su ūkininkais,
Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
kaitų, mokslo pasikalbėji jų. Apie kiekvieno skyriaus vokiečių valdininkus ir t. t. kurių ūkiai išliko, dar vis
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.2O2 Maditon A Clioton St>.. Chicago, III.
mų, spektaklių ir t. t. vien- atidarymą valdyba privalo Tarpinikaudami jie skirtu šiaip ne taip.. Gyvenimas
Oodotlnasai:—Aš esu užinteresuotaa jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau
pranešti
Vilniaus
guberna

mo nedarą ir padadą vi jau normingesnis. Jei dar
lieninių rinkliavų taisymas;
gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
siems: žydams ir nežydams. kam kas liko, gali ir parduo
) draugijos įgaliotinių rin toriui.
Vardas ir pavarde............................. .
Pastaba: a) skyriai ne Tiesa, man parodė siuntimo ti, o viskas ir Lietuvoj jau
kimas ir organizacijoms pri
Adresas..................................................
turėti ir 8) apskritai visų turi teisės turėti nejudina pinigų knygas, ir ten buvo dabar, palyginant, brangu.
Miestas
Liuosininkų, vienok ir
draugijos reikalų sulig šių mojo turto, b) skyriaus gau daug lenkiškų ir lietuviškų
Stejtas
namieji pinigai skaitomi pavardžių. Parodė ir daug margninkų padėjimas esąs
statų vedimas.

Agronomijos ir Teisių
bos Draugijos Įstatai.
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Ar Esi Kankinamas
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Cambridge’uje atsidaro lie
Pasiteisinimo žodis.
h.
Ei, Vyr»i, Visi l’as
tuviams
vakarinė
mo

ji
"Keleivio” No. 33 tilpo iš
YUDEIK O! 11! i
kykla.
Brightono žinutė, kame ne
Jut nžlaiko gerą Resiaaraciją.
teisingai aprašoma mano y- ' Mr. H. M. Gerry, žinomas
visokios rųšies Alaus, Degtinės Į J
i
pata. Tenai pasakyta, kad Cambridge’aus lietuviams
Vyno ir Cigarą.
Paliko kunigo vaiką.
Y.
M.
C.
A
veikėjas,
prašo
vyčių
kapitonas
likos
nuteis

Pirmiausia ir parankiausia
Pereitos pėtnyčios vakare
i
mus
pranešti,
kad
5
rugsėjo
tas
2
mėnesiams
kalėjimai!
vieta lietuviams.
Homeopatijos
Hospitolio
Cammbridge’aus
kieme, prie Stoughtono gat už beprotišką važinėjimą (Sept.)
304 Broniai ir 259 0 StrHts
Young
Men
’s Christian Asvės, atrasta padėtas dviejų automobiliu. Girtas beva
SO BOSTON, MASS.
sąvaičių kūdikis. Prie jo I žiuodamas ką-tik nesuvaži- sociation atidaro lietuviams
vakarinę mokyklą, kur bus
drapanaičių buvo prisegtas nėjo kelių žmonių.
šitoks laiškas: "Brangus ku 1) Aš nesu buvęs netik vy mokinama anglų kalbos ir M
nige ir tėve! Aš palieku sa čių kapitonu, bet net ir pa pilietybės dalykų. Atidary- « Telephonc: Back B*y 4209
vo kūdikį. Žiūrėk, kad jis prastu "barabanščiku” ir mo vakaras bus po No. 820
DAKTARAS
gautų gerą prieglaudą, nes viršminėtą pasakymą skai Mass. avė., 8-tą valandą va
Lekcijos duodamos
aš pati negaliu jo aprūpin tau už įžeidimą mano ypa- kare.
Fr. Matulaitis
tos. šimtą sykių geriau pri- dykai ir vietos lietuviams
ti."
GYDO'VISOKIAS LIGAS.
Po laišku pasirašo "May." siimčiau vardą "valkatos,” patartina tuomi pasinaudot.
PRITAIKO AKINIUS.
Visviena kokiu tikslu Y. M. Valandoe:
Iš laiško galima dasiprotėti, negu "vyčio.”
2) Aš visai lengvai važia C. A. tas mokyklas steigia,
Nuo 1 iki 3 dieną.
kad tas kūdikis priguli kuni
Prince A'bert ga
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
vau.
o girtu manęs niekas o pramokti anglų kalbos
lima gaut visur,
gui ir pasirašusiai merginai. I
skardinėse
ir kre
kiekvienam
reikalinga.
nėra
matęs
ir
tada
nebuvau
419
BOYLSTON
STR.
Tečiaus nė vienas kunigas
pšely) už 5c. 19c
girtas.
Suite 419. 420 ir 421.
neatsiliepė. Policija atida— Žinoma, negaliu
o__ sa-|
ir augščtau.
Netoli didžiojo miesto knygyno,
vė kūdikį vaikų prieglaudon kyjt kad visai negeriu,, nes Šiomis dienomis Bostone
ir Kemėšis geria.
BOSTON. MASS.
ant Chardon gatvės.
vieši panelė Julė Rutkausthe national joy smoke
3) Delei 2 mėnesių kalėji kiutė ir Ona Keršuliutė iš
mo, tai abejotina, kas sėdės. Scrantono, Pa.
"Bažnytėlę šventino.”
Turi skoni, kuris skiriasi nuo visu kitu pypkei tabak
Pereitą panedėlį, po pietų, Aš su policmanu.nuo senai |
kokj kada rukėt. Užpatentuotas sutaisymo badas pra
einu pasižiūrėti Bostonan, buvau susipykęs ir policma- Aprašymas apie So. Bos T LIETUVĖ KRIAUCKA
šalina burnos sutinimą bei persimą. Jums patiks Prince
Albert geriau negu kiti, nes tai geras ir užganėdinantis;
Daėjus iki kampo Broadvvav nas jieškojo priekabių ir to-. tono sandariečių prakalbas
Ona Čepulionis
nes galite rūkyt be perstojimo ir nejaučiat liežuvio per
dėl
sulaikė.
telpa
šiame
numeryje
ant
ir Dorchester avė., matau
Siuvu visokias moteriškas
simo nei nesugadina burnoj skonį. Pirk Prince Albert
T.
Orsauskas.
4-to puslapio.
pulkeli žmonių stovint ir vi
tabaką tuojaus ir patirk pats, kad tai. ką mes sakome,
DRAPANAS
sų veidai atkreipti į South
yra faktu. Visose Suvienytose Valstijose nėra geresnio
Vasarines ir žiemines, pagal
rūkymui tabako. Ir jeigu visi pripažino jį geru, jus irgi
"Steišino" pusę. Manau sau. Juodveidis apiplėšė moterį.
naujausias madas ir už priei
Sąmoninga gaspadinė
namą
kainą.
neapsiriksite
pirkę.
pasižiūrėsiu f-1
--x
—
ir aš. kas ten Pereitoj subatoj Dorches- i visada turi savo namuose buteliuką
Visokį darbą gvarantuoju
Prince
Albert
tabakas tinka ir cigaretams vynioti ir i
D-ro
Ri^ater
io
tokio atsitiko.. Ir kaip aš teryje juodveidis apiplėšė 60
Už gerumą ir gražumą mano
P.vpkę.
| įi
darbo gvarantuoja mano
Raudonos skardinės iš
nustebau, kada išvydau atei- metu amžiaus moteri, Mary
PAIN-EXPELLER
pažįstami.
(9 11) j
rodo. kaip šis paveiks
nant nuo So. Stoties pulką Robert vardu. Ji buvo atė’ ’ Neabejojant:? bndas įtrinimui nuo
lėlis parodu.
ONA
ČEPULIONIS,
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winsto>Sdem, N. C
Reumatizmo, persišal"grinorių." Nejaugi.
ma-| j‘us
_ į; valstijos "ligonbutin at- skaudėjimo
Nejaugi, madimo, išsinarinimo ir tt.
252 4th St., So. Boston. Mass į
nau, karės laiku tiek žmonių. ]____
ankvti ligoniu ir grįžtant
Tikras tiktai su pažymėta marke
-hč-:-?:-:-:h-:-:croloin
o
tiro
vi
11
nt
?_•
*___ __
”
galėjo atvažiuot Amerikon! jaį namo
ant trr.
Walk Hill st. iš 25c. ir SOc. “ĮKĄRĄ
ris .to aptiekose arba
stačiai kuo
Prisiartinus arčiau, pasiro- įžmedžio iššoko juodveidi
F. AD. RiCHTER & CO.
v
Iii r. MATU O 8j
dė, kad tai ne "grinoriai,” fir pagriebęs
_
Telefonas, Diekinson 3995 Mjai; už2 gerklės 74-30 V.'aalun^toa Street, Ncw York. N. Y U U
Geriausias Lietuvio
bet kas-nors kita. Traukia parmetė ant žemės ir atėmęs•s
M. ANDRIUšIUTe.
į SALONAS IR RESTAURACIJA. į,'
apie du tuzinai vyrų ir mo- jš jos krepši su $7.50 pabėgo'
džiaugsis dažinojus. kad jų sveikata gali
>>( Sveiki geriausios rųšies gėrimai
(Andrews)
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų
AŽ
1210
S.
Broad
St.
Philadelphia,Pa.|
ji!
ir
užkandžiai.
Patarnavimas
prieĮJj
:
terų; vieni eina "saidvoku,” linkui Forest Hills kapiniu, MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.
systema bus pa-tebėtinai sustiprinta t. y.,
>)
lankus.
kiti viduriu gatvės be jokios
Nuo 9 iki 11 rito
•
jeigu tokie žmonės vartos
)!
;! '
2 4 po piet.
OFISO VALANDOS
ji'
Parankiausia
Lietuviška
užeiga.
įjj
tvarkos. Vienas vyrų velka Vaikas sudegė, o motina
8
vakaro
7
NEDELIOMIS • 9 11 rito
tokį didelį bubną. kad ištolo
/
/z
J. MATHUS
4 popiet.
gulėjo girta.
Z
/J
12 Broad*ay. So. Boston. Mass.
žmogaus už jo nei nematyti,
/
•>.!■ 1 "4
rodos, kad pats bubnas rita Charlestowne po No. 6 f
fci'į
—
h
'
si. Kitas vėl neša i maišą Wall st. kilo iš lovos ugnis.
•
)»
Įbrukęs nė tai triubą, nė tai Keturių metų vaikas, kuris
VAŽIUOK KUR TIK NORI
gulėjo
toj
lovoj,
sudegė,
o
jo
šautuvą, nė tai kryžių. Kiti
neša šiaip pundelius. Visi iš motina tuo tarpu gulėjo gir
rodo labai pavargę: moteris ta nieko nežinodama, kas
(Severos Nervotoną) .nuo pat prasidėjimo
jų nervą suirutės. Toji gyduolė yra visiš
apsiplaukavę, vienos skry čia dedasi. Vėliau policija!
Papirkau dar du nauju automobilius su minkštomis sėdynėmis ir su
kai atsakanti ir, vartojant nuo Įvairių
’’Shock Absorders;” labai gerai veža.
Galima važiuoti pažiūrėti
bėlė nuvirtus ant ausies, ki Iją areštavo.
nervu ligų, ji trumpame laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pageitos vos laikosi i užpakalį
daujautj palengvinimą nuo
Farmų,
Namų,
Lotų
Dykai.
Nelauk
vasaros,
nes tąsyk busime
Pienas
pabrango,
I
■ nusvirus, trečios užsmukus
užsivertę darbu, užsisakyk vasrir.iua
Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose vietose South
proto slėgimo
ant akių ir t. t. Ta stebėti-1 Viena pieno kompanija drabužius dabar, kada galim greičiau
Bostone, o dabar tiktai pradeda pirkti apie City Point, vėliaus pradės
ir pigiau pasiūti. Darbą gvarantuoju.
insomnijos
bei nemigio
na regykla man priminė, Apakėlė pusę cento ant pus- Taipgi aš turiu ir gatavų dresių vi pirkti Dorchesteryje ir kitose aplinkinėse geresnese vietose.
nervų išsėmimo
kaip, būdavo, per mus mies- kvorčių bonkų pieno. Kitos sokios mieros ir kainos prieinamos. b
Taigi, kodėl negalima ant syk padaryti didesnį žingsnį: pava
324 E STR, kampas Broadway.
histerijos
ir nerviškumo.
Kaštuoja si co
žiuoti toliaus ir pažiūrėti NAUJŲ, PIGIŲ ir su daug žemės
telį per Sekmines žmonės- kompanijos žada padaryti
SO. BOSTON, MASS
Rašykite ir reikalaukite musų eirkuHorių: “Severos Nervotonas”
NAMŲ FARMŲ IR LOTŲ.
maldininkai eidavo Vilniun tą patį. Ant kvortinių bon- sv
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.
"Kalvarijos"
apvaikščiot. kų kaina pasilieka ta pati—
Mes vežam visus dykai su visom šeimynomis Nedėliomis arba Papras
Severas Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Sevedienomis, tiktai duokite žinia į musų ofisą patįs, arba per savo
Keli airišiai stovėdami ir 9c. Puskvortinės bonkos, Hį; D-RIS ST. ANDRZEOSKlĮ tomis
ros. o tuorui apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara
draugus, o mes atvažiuosim prie tamistų durų išvežti ir aprodyti
tų sa\o apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:
Vienatinis lenkiškas
stebėdamiesi sako vienas i kurias pieniai pristatydavo
gražių naujų namų ir Vistų Farmų arti Bostono.
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
kitą: "Gee, look at the po-,žmonėms į namus, iki šiol Į DANTŲ DAKTARab
I
laks; they are coming fronrbuvo skaitomos po 4V> cenI ,{<
C;
Užtaisau
pasigadinusius
dantis
ir
old country.” Kitas aiškina, tų, dabargi bus po 5 centus,
Ii dedu naujus. Laiką gvarantuoju.
kad tas negali būt, nes jie to. ‘
- --------1315 Broadway,
So. Boston,u -*•'!
Mass,
Ištraukiu dantis be jokio skausmo |i<«
Tel. So. Boston 605.
9
(ji Geriausiai garsintis "Keleivyje.” nes nėra Amerikoje
didelio
^-i;- bubno negalėtų at- Vaiku darbas išmątu lauke.
sinešti iš "senojo krajaus."
„miesto, kur "Keleivio” nebūtų.
Gatvių valytojų ir išmatų ((176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.
Ir t. t.
vežėjų unijos savo susirinKada ta ”paroda” prisi ' kime priėmė rezoliuciją,
25,000 KATALIOGU DYKA!
Turėk Savo Namą!
artino, klausau, kad lietuvi reikalaujančią iš miesto val
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
Kam mokėt brangias randas namų
škai kalba—lietuviai! Pa- džios ir visų kitų valdžių, savininkams,
kada už tuos pinigus
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
mislinau, kad šiandien La- kurios tik turi teisę ir galę gali nusipirkt savo namą. PER PA rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
HRIUBŲ. ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
bor Day, tai gal ir lietuvių reikalavimą išpildyti, kad SKUTIMUS DU METU MES PAR SKRIPKŲ,
MENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietivis
DAVĖM
500
NAMŲ
LIETUVIAMS
kokis skyrius dalyvavo pa uždraustų samdyti vaikus,
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su /6 ir 102 raktais
už pusę milijono dolerių vertes Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
rodoj.
Prisiartinęs tyliai neturinčiusl4 metų amžiaus, : apie
ir jie visi užganėdinti
|
5x6’į. su 310 paveikslėlių. Kairia 50c. Reikalaukite visokio tavom pa
kurios tik pasaulyje
Gyduoles sutaisome
užklausiau: "Ar tai Bosto darban sąšlavynuose. Rezo Dabar mes turime daugybę geru tikrą lietuvi, o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigiau
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimų Rašykit tokį adresą:
priimtos ir yra
ir
prisiunčiame
ne parodoj buvot?” "No, liucijoje nurodoma miesto i Tik biskį įmokėk ir turi savo namą!
vartojamos.
visokias,
ne, buvom Norwoode, baž valdžiai ir SveikatosPriežiu- Mes parupir.am taipgi pirmą ir
antrą paskolą, duodame statymam: W. s. Waidelis
H‘ GRBROOKLYN. n. >
nytėlę šventinom....”
ros biurui, kad maži vaikai I < construction) paskolą ant lengvų iš
>
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
ir žemo nuošimčio.
b
Tai matot, Į ką musų ku samdomi rankioti sąšavy- lygų
Musų patarimas dykai.
Kalbam*
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
L E!CiCiCtXiOK: tž
nigai paverčia žmones. Sve nuose popiergalius ir kito lietuviškai.
timtaučiai žiuri kaip ant ko kius turinčius vertę daiktus. JOHN A. SMITH & CO.
Ypatingai geros šios gyduolės:
(Real Estate Exchange)
kių "sorkių.” Velka sušilę Tasai darbas jauniems vai
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e Tikra Lietuviška Trajanka 35c
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
bubnus ir triubas pėsti net kams yra vienu pavojin 18 TREMONT ST., Room 323.
MUSU PASIŪLYMAS JUMS NAUDINGAS.
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.00
BOSTON,
MASS
H
nuo So. Stoties, ir vis tai giausių darbų, nes išmatose
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 50c
>
pilna Įvairiausių ligų bakte
Pamoda plaukams.............. 20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
"Dievui ant garbės.”
kaus kvėpavimo .......... 1.00
Vaikų ramintojas .............. 2oc
Matęs. rijų, jauni kūdikiai netik LieiuYlszkas O-'a? M Z’iseima
Nuo suirimo nervų .......... 1.00 Gydu. nuo ”kornų’’ 15, 20 ir 25c
kvėpuoja baisiausiu dvo- ? Parmeater Si
Bobro lašai ...................... 1.00 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
Bastos, Mass
Nuo saulės nudegimo ____ 50c Proškos nuo nerviško galvos
Ekspliozija užmušė du dar- kiančiu, pilnu limpančių ii- 7sakias
ligas gy
skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
bininku.
igV oru, bet rankomis varto ; dau pasekm ngi*skanų ............................. 75c Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
X.
.
i
.
oU
.•šia'.. Ateiki' tieKraujo Valytojas .............. 1.00 Visokie kvepianti ir medikašalia Winchester-Woburn
:įičmoFoc
šm.at^s’ lzkad
jose jieškojus !' 3-ok
pas mane A
liški muilai .... 10, 15 ir 25c
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.0'1
)
D)
•.repais į viršiį ilk
Nuo Reumatizmo .......... $1.0l> I Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
kelio pereitoj sąvaitėj pirm turinčių fabrikantams vertę ce.kit
į
aptiena.
’
laiko ekspliodavo užtaisytas daiktų.
~ano <durve
__ .
ba
Perfumos visokių gėlių. 25c., 50c., 75c^ 81.00. $2.00 ir daugiau.
arba telefoną
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių
uilij dinamiti šūvis. ___
Ėks- Reikalavimas yra vietoj/ tos
duok o aš atesiu
paslaptingų ir kitokių ligų.
pliozija du darbininku už- tik ar jis duos pageidauja-1 Ofiso valandos
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas
mušė, o 3 sunkiai sužeidė. mus rezultatus — kapitaliz- Nuo 9 iki 11 ryte
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
'd
iki
Skylė uoloj buvo išgręžta n?° sistemoj negalima tikė- •nuo 1 iki.. 2 lt®t«ph.
sąžiniškai
patarnauta.
Richmond 2611-B
100 pėdų gilumo ir 6 colius ^esVISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
pločio. Ton skylėn sudėta
----------nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarų.
150 svarų dinamito, kad su- Antanas Ivaškevičius, ži-j
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim
jums ekspresu.
plaišius uolą. Bet priepuo- nomas So. Bostono lietu-į H. S. Stone, Oph D
lamai skylėn Įpuolė akmui viams namų ir lotų pardavi-'
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
Akių
ir užgautas dinamitas šovė, nėtojas, pereitoj sąvaitėj apSpecija lietas.
Visa uola išlėkė į padanges, sivedė su panele Jakimaviir užbėrė kelis žmones.
__ ____
• čiute.
'•
m.’Sn Bostone.
TOILET L4BARATORY
PROVIZORIUS
)
}
Per Labor Day P. Čapliko Rugsėjo 16 d. Unity Cam399 Brcadwav
} | UNC0L1N AVĖ, COR. WARREN ST., UT1CA, N. Y. h
226 Broadway, Rampas c »t. So. Boston, Mass.
gėrii#ų sąkrovoj kilo gaiš- pėj bus bendras liet, sociali- II |
B0ST0N- MAS<
i
ras.
stų kuopų piknikas.
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Tabakas kurį

Jus mylėsit

geriausiai už visus!
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I

PRINCE ALBERT

2.

Nerviški Žmones

§3 Dr. Ignotas Stankus, j

Severa’s
Nervoton
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