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Metas XII

Galicijoj tarp rusų ir vokiečių siaučia dideli mūšiai. Rumunai pradeda atsigauti
Rumunai jau sulaikė teutonų pirmynejimą ir pradeda mušti juos atgal. Italai pradėjo smarkiai laužtis per austrų eiles prie
Triesto; jie sakosi paėmę jau 38,835 austrų nelaisvėn. Graikijos pozicija neaiški: kuomet vienos žinios skelbia, kad ji eina
su sąjungininkais, kitos sako, kad ji rengiasi ant jų užpulti. Pranašaujama, kad karė trauksis iki 1919 metų. Sąjunginin
kai tikrina, kad vokiečiai bus sumušti, o vokiečiai sako, kad sąjungininkai suklups. Vokietija neteko 3,566,018 kareivių.
400,000 patronų. Kaip tas
apsaugoja pėstininkų gyvas Anglija išvijo Tarptau
tį, tai parodo atsitikimas,
Iš Graikijos ateina prieš
kur francuzai paėmė vokie tinės žinių Agentūros
Anglijos ir Francuzijos
taraujančių žinių. Vienos ’
čių apkasus ir 300 belaisvių,
laivynai nuolatos trukdo
korespondentus.
Tarptautinės Žinių Agen o iš savo pusės nuostolių tu
Kanados parlamentas da jų sako, kad sąjungininkai į ITALAI PAĖMĖ 38,000 siunčiamą jūrėmis Ameri
tūros korespondentas O. F.
AUSTRŲ SU VIR
bar svarsto paėmimą į val Įteikė Graikijos vadžiai ulkos krasą. Jie suima laiš Bartelli, kuris buvo Somos rėjo tik du sužeistu.
i
,
timatumą,
nes
paaiškėję,
1
i
Angijos valdžia paskelbė,
ŠUM.
džios rankas visų ginklų ir
kus,
parsiveža
juos
namo
ir
!kad
Graikijos
rojalistai
turi
fronte
prie
francuzų
armikad
ji išveja visus Tarptauamunicijos fabrikų. MinisPATARIA PAIMTI VO
Pastaruoju
laiku
italai
tenai cenzūruoja. Tas pat • ir mPatė
akim4is kai
padarę
su
karalium
suokalbį
uauaię ou
rkcvi
aiiuiu ouvnaiMi
,
i • •
«i
;
tinės
Žinių Agentūros (Interių pirmininkas pasakė, i prisidėti prie vokiečių. Jų pradėjo vėl smarkiai veikti, daroma netik su laiškais, J KIEČIŲ LAIVUS.
-1
veikia sunkioji francuzų ar
temational News Service)
kad tas fabrikas būtinai rei
nknooioma tein
ieira Ji. t’kslas dabar - paimti bet ir su laikraščiais, ir tilerija, aprašo savo Įspūdi
Londono "Times” pataria korespondentus iš karės
esą
planuojama
taip:
jeigu
kia paimti, nes karė trauksis
Triesto uostą. Lauzdamiesi aueniai
abelnai su visais siunumais.
siuntiniais. ta;n.
neutralėms valstybėms pa , lauko ir daugiau jų jau neda mažiausia iki 1919 metų sąjungininkai pradėtų labai prie to uosto pereitoj sąvai Tas netik trukdo krasą, bet. >r<nra
kartn
hnvn
„
Nors daug kartų buvau imti internuotus vokiečių , beįsileis. Anglijos valdžia
ir anksčiau negalės būt iš spausti Graikiją ir reikalau tėj jie paėmė kelis tūkstan podraug Įžeidžia ir Amen-!
ti, kad ji prisidėtų prie jų ir
atsilankęs francuzų fronte, laivus, kąįpo atsilyginimą ' nutarusi nubausti šitokiu
pildyti visi užsakymai.
čius
belaisvių,
kas
iš
viso
kos
patriotų
garbę.
Todėl
bandytų vieton karaliaus
bet niekados manęs taip ne- už paskandintus savo lai Į budu tą agentūrą dėlto, kad
padaro
jau
38,835
paimtų
šiomis
dienomis
Wilsonas
. . .
nustebino francuzų armijos vus vokiečių submarinais. ji iškraipydavo oficiales ži
VOKIEČIAI TIKISI ATSI pastatyti žinomą savo šali- italų nelaisvėn austrų. Ofi- nusiuntė
..
i
•
^^pninkams
vejkiumas įr pajiega, kaip Kaip žinia, vokiečių subma- nias apie karę ir daug ne
ininką Venizelosą, tai karaLAIKYTI.
cialis
austrų
pranešimas
sa

reikalavimą,
kad
jie
liautųsi
dab
kuome? ų lareivi/i rinai paskandino labai daug, teisingų žinių paduodavo iš
! liūs turi pasitraukti į šiaurę
ko:
"Odigės
klonije
musų
tai
darę
ir
pagoduotų
Su

Sąjungininkai, ypač ang palei geležinkelį ir paėmęs
laimėję musį buvo tik ką neutralių laivų, todėl anglai karės lauko.
batarėjos
atkreipė
gerai
nu

vienytų
Valstijų
teises.
AnJ
lai, nuolatos skelbia, kad si- savo kariumenę sukancentprasilaužę per vokiečių lini ir stebisi, kad neutralės val Iš tos priežasties šitos
statytą
savo
ugnį
į
prieši

glija
su
Francuzija
šitą
Wilstematinis ir nuolatinis jų ruoti ją Tesalijoj ties Trikajas Ablenkuro apielinkėje. stybės laiko savo uostuose agentūros perdėtinis dabar
ninko
kariškus
sandelius
sono reikalavimą tečiaus at
internuotus vokiečių laivus išleido šitokį pranešimą:
spaudimas turės galų-gale la ir apsikasus tenai lauk
i! "Sutraukta Pikardijoj ge- ir nevartoja jų.
ties
Reveretto
ir
Į
geležinke

metė,
nurodydamos,
kad
jo3
teutonų spėkas išeikvoti, tu ti pakol pribus vokiečių ar
"Tarptautinė Žinių Agen
ner. Focho artilerija ir techrės jų kariumenės dviasia mija. Pribuvus gi vokie lio stotį ties Calliano. Prie turi pilną teisę cenzūruoti nikalis prirengimas viso
tūra,
kaip iki šiol, taip ir to
nupulti ir pergalė bus sąjun čiams, susijungti su jais ir šininkas bandė atakuoti mu laiškus, nes juose gali būt mušlaukio užpakalio perei- VOKIEČIAI PAĖMĖ 400 liau gaus žinių ir gaus jų da
sų pozicijas Arsos klonyje, vedamas vokiečių susirašigininkų.
FRANCUZŲ.
anksčiau. Ji gaus žinių iš
!KaPdštam suoSK"
šituo atsakymu ,na Y1.8*“*- kas l’k .buv0 810Je
Vokiečiai tečiaus sako,
kareje
sugalvota
ir
padary

Iš Berlyno pranešama, Į geresnių šaltinių, negu An
Jo nuostoliai čia buvo patriotiški amerikiečių laikkad šitokia strategija, eik užkirtus, admirolas Du tas.
ta. Net prie Verduno ka kad pereitoj sąvaitėj Somos glijos Spaudos Biuras. Da
sunkus. Musų ranko- raščiai labai pasipiktino,
vojimu savo priešininko pa- Fournet,kuris vadovauja są labai
rės technika šitokio augšto fronte ir vokiečiams pasise romi mums Anglijos val
se paliko viena kanuolė.----------jiegų, sąjungininkai labai jungininkų laivyną, nusiun daug ginklų ir amunicijos.
laipsnio
nebuvo da pasiekus. kė. Mūšyje dėl Ablenkuro, džios užmetimai yra nepa
ATMUŠĖ ŠEŠIŠ SERBŲ
mažai atsiekė, ką parodo tė Graikijos valdžiai notą,
"Kitas dalykas, tai nepa vokiečiai paėmė dalį Ambos matuoti ir neprotingi. Mus
"Asiago
lygumoj
italų
kaUŽPUOLIMUS.
reikalaumamas,
kad
Graiki

milžiniški vokiečių laimėji
prastai geras kareivių ūpas. miško ir 400 francuzų nelai kaltina pavyzdžiui užtai,
reiviai prasilaužė per aust
mai. Centralinės valstybės jos policija butų pavesta są rų liniją, Įsiveržė Į jų apka Iš bulgarų sostinės Sofi Sakytum, kad kasdieniniai svėn.
kad vienam laikraštyje, ku
arba teutonai ir dabar da tu jungininkų kontrolei, kad sus ir pridarę jiems daug jos pranešama, kad serbai, sunkumai ir nuolatiniai pa
riam mes pristatom žinias,
kurie
persikėlė
per
upę
ČerGraikijos
piliečiams
butų
ri užtektinai spėkų ir gali
_
.
vojai tik ir kelia jų dvasią. VOKIETIJOJ BULVĖS viena žinia tilpo su antgalvesti kuodidžiausį ofensyvą. uždrausta nešioti ginklus, blėdies vėl sugrįžo į savo po ną, likos jau sustabdyti. Pe Šitas nepaprastas kareivių
viu: 'Londonas Liepsnose.’
NEUŽDERĖJO.
reitoj sąvaitėj serbai buvo entuziazmas paeina nuo to,
0 tas parodo, kad jų spėkos kad butų sustabdyta siunti zicijas.
Tuo tarpu nė mes, nė jokia
"Carso lygumoje mes paė padarę šešis užpuolimus ant
Pernai
ir
užpernai
Vokie-;
mas
karinės
amunicijos
Į
toli gražu da nėra išeikvo
mėm da 1771 belaisvių, tame bulgarų, bet bulgarai juos kad jie turi pilną pasitikėji tija išsimaitino vien tik ačiū į kita žinių agentūra antgaltos. Didelės vokiečių per Tesaliją ir leista vežti iš
vių laikraščiams niekados
mą savo artilerija, kurie per
Graikijos
tarPe 65 oficierius. Iš viso atmušė.
tam,
kad
ji
turėjo
daug
bul'
C ” J šitam
galės Transylvanijoj ir Bal tenai kviečius.
nerašo, tai daro pačios re
dabartinį ofensyvą pasiro
fronte
vių. šįmet gi bulvės Vokie- į dakcijos. Žinių agentūra
_ _ nuo
OOQO6- rugsėjo
kanuose, kuomet Somos ir ministeriai sėdėjo su genedė
esanti
netik
geriausiu
_____ tiktai
_______
Galicijos frontuose sąjungi ralio štabo viršininku iki n!es paėmėm 38,83a. belais- SAKO, CECILIAN PA
žinias.__
Ar žiginklu užpuolimui, bet taip tijoj neužderėjo. Jau dabar, pristato
j
vidurnakčio
tą
notą
besvartarpe
<26
oiicienus.
SKANDINTAS.
maisto
komisijos
prezidenn
j
a
buvo
neteisinga,
kurios
ninkai daro kuodidžiausias
gi didžiausia apsauga pėsti
tas von Batocki pranešė antgalvis Anglijos valdžiai
pastangas, taipgi aiškiai pa stydami. Ant rytojaus ta GRAIKIJOS KARALIUS
Kanadoj gauta žinių, kad ninkams."
rodo, kad nuolatiniu spaudi ryba vėl susirinko ir nutarė
Allan
linijos
garlaivis
”
CeĮsitaisius francuzams šitą Reichstage, kad Vokietijai nepatiko, nesakoma nė žoBIJOSI VOKIEČIŲ.
mu vokiečių spėkų išeikvoti visus sąjungininkų reikala
cilian” likos paskandintas artileriją, dabar jų pėstinin stinga bulvių. Šitą truku- džio. Žinia buvo teisinga,
Londono "Daily Tele- ant jūrių vokiečių submarimą jis aiškino tuo, kad pa nes 3 rugsėjo, po vokiečių
negalima, kaip lygiai negali vimus išpildyti. Po to Angkų nuostoliai sumažėję ant vasarį
lijos
pasiuntinys
Ttėnuoše
graph
”
korespondentas
pranebuvę užtektinai sė ■ zeppelinų užpuolimo, Lon
ma nupuldyt ir jų dvasios.
no.
60
nuošimčių.
Artilerija
pa

Suprantama, vokiečių ka- i atsilankė pas graikų užsie- neša iš Atėnų, kad pas Graidonas, ar bent jo dalis, ištieprastai stovi užpakalyje sa klų.
;nio
ministerį
Zalokotasą
ir
kijos
karalių
buvo
atsilanriumenė negali pradėti ofenDIDELIS MUŠYS PA
sų
buvo liepsnose.
vo armijos kur nors augšKANADA NETEKO
DANGĖSE.
syvo tuo pačiu laiku, kada ji tokiu budu naujas graikų kęs augštas diplomatas ir
"Kitas
užmetimas, koki
tesnėj vietoj. Einant karei
52,026
KAREIVIŲ.
veda j j kituose frontuose. Tą ministerių kabinetas likos teiravęsis, kada Graikija
I Anglijos valdžia daro Tarp
Pereitoj sąvaitėj 40 fran viams atakomis ji šaudo
gali suprasti kiekvienas, ku I pripažintas sąjungininkų le- prisidės prie sąjungininkų cuzų ir anglų orlaivų nulė viršum jų taip, kad šoviniai Nuo karės pradžios iki 11 I tautinei Žinių Agentūrai, tai
ir apskelbs teutonoms karę. kė pietų Vokietijon bom- užberia visą priešininko po spalių šių metų Kanada ne buk iškraipymas žinių apie
ris tik žino ilgumą frontų, ’ gališku.
Kita
žinia
iš
Graikijos
i
Karalius ant to atsakęs:
kuriuose vokiečiai turi ko
barduoti Oberndorfo mies ziciją ir jisai priverstas sė teko išviso užmuštais, sužei jūrių mūšį ties Jutlandija.
voti. Kuomet anglų frontas vra kaip tik priešinga šitai.; ”Aš veliju geriau netekti tą prie Nekaro upės. Šitoj dėti pasislėpęs apkasuose. stais ir prapuolusiais 52,026 Musų agentūra išplatinusi
turi vos tik 135 kilometrus Ji sako, jog Graikijos kara- Graikijos sosto, negu stum- vietoj randasi didelės Mau- Kada pėstininkai pribėga su kareivių. Užmušta išviso tą žinią kaipo vokiečių per
ilgio, francuzų 530 kilomet lius buvo atsilankęs minis- ti Graikiją į pavojų. As esu zerio karabinų
fabriko?. rankinėmis bombomis prie 11,706, sužeista 37,939, o galę. Bet juk tą patį pada
rų, vokiečiai mušasi per terių posėdin ir užreiškęs, įsitikinęs, kad į lo dienų Kiekvienas
rė ir visos kitos agentūros.
sąjungininkų priešininko apkasų, tuomet prapuolė 2,381.
1,700 kilometrų. Ir Balka I kad Graikijos ateitis prigu- Rumunijos daugiau nebus. orlaivis turėjo suviršum artilerija staiga savo ugnį
Visi gerai atsimena, kad pa
nuose, kur, sulyg sąjungi Ii nuo sąjungininkų, todėl Taigi jei Graikija išeitų ka- 2,000 svarų sprogstančios pertraukia, o pėstininkai
kol Anglijos valdžia išleido
VOKIETIJA NETEKO
ninkų, turi būt išrištas šios Graikija negalinti būti ii- rėn, nesulaikomos vokiečių medegos. šeši vokiečių or pradeda mėtyt Į apkasus
savo raportą apie tą mūšį,
JAU 3,566,018 VYRŲ.
iš- ' spėkos, nuveikusios Rumu- laiviai, kurie norėjo pastoti bombas, kurios sprogdamos
karės klausimas, centrali giau neutralė. Ji turinti išviso pasaulio laikraščiai iš
nės valstybės laiko iniciati- sižadėti neutralumo politi- niją, butų atkreiptos prieš sąjungininkų laivynui kelią, veik visuomet išmuša visus Anglai apskaito, kad nuo spausdino jau vokiečių pa
prisi-1 Graikiją ir jos likimas tuo- tuojaus buvo nušauti žemėn. vokiečius ir tada francuzai karės pradžios iki šiolei Vo skelbtas žinias. Tik tuomet
vą savo rankose. Tenai vei kos ir kuogreičiausia prisikietija neteko jau 3,566,018
____
,7.__ „jos
________
dėti prie sąjungininkų, tik met butų toks pat, kaip Rukimos____
Įstatymus
diktuoja
Potam pasirodė daugiau vo užima jų apkasus. Tokiu kareivių. Vien tik rugsėjo Anglijos Spaudos Biuras
savo priešininkams. Nežiu- pastarieji turį užtikrinti jai munijos ir Serbijos.”
kiečių orlaivių ir padangėse budu šautuvai ir durtuvai mėnesio nuostoliai siekia pabudo ir išleido savo paaiš
rint Rumunijos prisidėjimo,_____
reikalingą pagalbą, kad _ ____ ■
-■
kinimą. Kaltinti užtai Tarp
užvirė smarkus mušys. De kareiviams šiandien lieka
sąjungininkų planai Balka- priešininkas negalėtų jos ŠIMTAS FRANCUZŲ ŠO- vyni sąjungininkų orlaiviai, beveik visai nereikalingi 179,684 kareivių.
tautinę Žinių Agentūrą yra
nuose visiškai nenusisekė. užimti. Be to sąjungininkai Ij vtntttt
a
VINIŲ ddivč
PRIEŠ vtfk
VIENĄ
netik
neteisinga, bet ir kvai
sukapoti švinu iš vokiečių Tik antroji pėstininkų eilė,
VĖLIAUSIOS
ŽINIOS.
Taigi sąjungininkų tvirtini turį užtikrinti Graikijai sa-j
VOKIEČIŲ,
la."
kulkasvaidžių, nupuolė ši kuri eina tuojaus po pirmu
mai, kad vokiečiai su savo vistovybę dabar ir po karės, Gen. Nevelle, kuris veda tam myšyje žemėn. Prie to tinės. turi vartoti šautuvus Galicijos fronte tarp rusų
talkininkais jau nuvargę, t. y. nesimaišyti Į vidurinius Verduno apgynimą, pasakė prisipažįsta patįs sąjungi ir durtuvus, nes jai prisiei ir teutonų eina baisus mū i RUMUNIJA ŠAUKIASI
PAGALBOS.
yra niekas daugiau, kaip tik jos reikalus. Ir ministenų vienam Amerikos korespon- ninkai ir tą patį sako vokie na išvalyti priešininko duo šiai. Rusai ima viršų.
tušti žodžiai, sako vokiečiai. kabinetas pilnai sutiko su dentui, kad paskutiniuose čiai. Taigi išviso šitam oro bes, kuriose būna pasislėpę
Rumunija atsišaukė Į są
Žodžiu sakant, vokiečiai šitokia karaliaus nuomone, mūšiuose prie Verduno myšyje žuvo 15 orlaivių.
jungininkus
pagalbos,
nes
Rumunai,
išvyti
teutonų
_
„ .
. „
jo kulkasvaidžiai. Taigi veik
tikisi atsilaikyti ir aiškina Tai šitokios žinios ateina francuzų artilerija išleisda Berlynas sako, kad dide ; visą darbą dabartiniuose iš Transylvanijos, ant savo jai gresia Serbijos ir Belgipasauliui, kad jų spėkos da i iš Graikijos. Kaip tenai yra vo šimtą šovinių prieš vokie lių pasekmių šituo užpuoli mūšiuose atlieka artilerija, rubežiaus atsispyrė ir atsi- jos likimas. ___________
ne išeikvotos ir ūpas nenu- j ištikrujų, tai sunku pasaky čių vieną. Todėl esą vokie mu sąjungininkai neatsie ir tai daugiausia sunkioji grižę pradėjo mušti prieši
puolęs. Apie pergalėjimą ti.
RFTKALINGAS "KeleL
čiai ir negalėję nieko prie kė; 5 žmonės esą užmušti ir 1 artilerija, šautuvai varto ninką atgal.
sąjungininkų vokiečiai jau Iš Londono pranešama, Verduno padaryti. Tas rei ■26 sužeisti; mattrialės blė- jami labai mažai. Pavyz
viui” peras zeceris, kuris
nekalba.
I
mokėki
k^rtu dirbti ant Likad Makedonijoj, kur sąjun- škia, kad dabar francuzai dies esą padaryta ntdaug. džiui, vienam naskutiniuiu Teutonai sako, kad nuo
įi
SU
notvpe.
Atsišaukit tuojaus.
Vokiečiai tvirtina, kad gininkai buvo pradėję mušti turi šimtą kartų geriau su Sąjungininkai tečiaus tvir mušiu artilerija išsvaidė birželio iki 2 snaliu i
"Keleivis,"
Somos mūšiuose krito dau- bulgarus, pastaruoju laiku 1tvarkytą
• v* • artileriją, negu vo- kina, kad jie pridarė vokie 1.000,000 šoviniu, kuomet iš. nuostoliai pasiekė 1,000.000
So. Boston, Mass.
giau 1,000,000 sąjungininkų, viskas aptilo.
kiečiai.
čiams milžiniškų nuostolių. šautuvų iššaudyta vos tiktai kareivių.

Sako, Europos kare gal
tęstis iki 1919 metų.
. •

e^na^iFvokiečiais8

Italai smarkiai naikina
austrę spėkas.
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SĄJUNGININKAI ATME
TĖ AMERIKOS REI
KALAVIMĄ.

Francuzų didžiųjų
kanuolių darbas.
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;mo Fondas nėra siuntęs nie SIŲSKIME VISAS AUKAS melagingus skelbimus, tilpu sais atžvilgiais butų geras. . Prekėjų paniekinimas.
Atsišaukimas L.D.L Dr jos.
sius 'Vienybėje Lietuvninkų.’
”Moterų Balsas” yra mė
į LIETUVĄ.
Tik
ką
užgimusi
arba,
ge

kam nė cento.
kur jis stengiasi užkenkti Lie
Socialistai gi savo vardu
Kada socialistai reikalau
tuvos šelpimo Fondui rinki- nesinis laikraštis ir eina ma- riau sakant, išsivysčiusi pre- Gerb. Draugai!
aukų nukentėjusiems nuo gazrno formoje. Pirmas nuakėjų klesa tuojaus griebėsi
visai nėra aukų siuntę.
i
ja, kad trečdalis surinktų me
Jus, veikiausia, jau esate
karės
lietuviams
Lietuvių meris turi JGjpuslapių. Jį visokių apgavimų. Senovės
Tai kurgi dabar čia yra Lietuvių Dienoje aukų butų
IR VĖL ŽYDAI.
girdėję
apie Lietuvių Darbi
Dienoje.
redaguoja K. Petrikienė.
j žemdirbiai į prekėjus, kaipo ninkų Literatūros Draugiją,
tie d-ro Bielskio "žydai,” pasiųsta Agronomijos ir
"Mes, Ciceros Lietuvių Die
Pereitam "Keleivio” nu- kurie suima visas Amerikos
Progresyvė visuomenė tu lį apgavikus, žiūrėdavo su kuri įsikūrė pereitų metų
Teisių
Draugijai,
kuri
užsinos
rengimo komitetas, var rėtų šitą laikraštį būtinai
meryje rašėm, kaip "Drau socialistų surinktas aukas?
i didele panieka.
de Susivienijimo Liet. Drau
rudenį. Musų draugija da
gas” pamelavo, buk “ Kelei Šitą faktą pažangioji vi ma šelpimu nukentėjusių
paremti,
kad
pakėlus
tuomi
Kadangi senovėj daugu bar jau turi 2000 narių, su
gijų, matydami tokias šliupo
nuo
karės
žmonių
pačioj
vio” name žydų "iškala” ati suomenė turėtų gerai įsitė- Lietuvoje, tai tūli žmonės, melagystes, tilpusias laikraš musų moterų ūpą ir paska ma žydų taipgi užsiimdavo
simetusių į virš 60 kuopų po
daryta.
myti, kad žinoti ką atsakyti, priešindamiesi šitam socia čiuose, negalime užtylėti ne tinus jas prie didesnio vei prekyste, tai tas paniekini visas Suvienytas Valstijas.
pasakę teisybės lietuvių vi kimo. Toks laikraštis tarpe mas ir neapykanta palietė
Dabar mums prisieina iš- kada koks melagius d-ro
listų
reikalavimui,
sako,
Iš to greito draugijos ūgio
suomenei.
Dr. J. šliupas ap lietuvių labai reikalingas.
parodyt, kaip d-ras Biels Bielskio "faktais” pasi kad apie šitą draugiją nesą
i ir žydus. Todėl į žydus da- galima matyt, kad visuome
silenkė
su
tiesa,
tvirtinda

kis meluoja, buk Amerikos remdamas, pradės šmeižti
mas, jogei Amerikos lietuviai Jisai verste vers musų mo ! bar žmonės žiuri kaipo į ap- nė maloniai sutiko jos atsisocialistai visas surinktas Lietuvos Šelpimo Fondą ir jokių žinių ir gali būt, kad
negalėsią rinkti aukų nuken teris galvot apie savo reika ' gavikus.
ji jau nebegyvuoja.
dimą ir pritaria jos sumany
nukentėjusiems nuo karės | socialistus.
tėjusiems
nuo karės be kokio lus, rašinėti
straipsnius,
Pulkininkas Campbell pa tam darbui.
Musų kores
Bet
štai
ką
praneša
apie
ten leidimo Wilkes-Barre, A. ginčytis, o tas vis reikalau sakoja, jog kiekvieną Kur
aukas siunčia "žydams.” Jis pondentai praneša, jog da
tą
draugiją
atėjusi
dabar
iš
C.
komiteto.
Lietuvių Darbininkų Lite
pasakoja apie tai aprašyme bar bevažinėdamas d-ras sa
ja protavimo, lavina smege distano kilties perdėtinį ly
Petrogrado
"Naujoji
Lietu"Mes
gerai
žinome,
jog
šio
ratūros
Draugija yra užsisavo kelionės į Lietuvą vo prakalbose” pasakoja
miesto lietuviai nebuvo kvies nis ir platina pažiūras. Vie di "tlumočius” (vertėjas), briežusi savo tikslu leisti
į va:”
("Darb.” nr. 117). Girdi: šitą savo prasimanymą kai
niekinamos
ti į Wilkes-Barre seimą ir jo nu žodžiu, toks laikraštis — i paeinantis iš
"Šios draugijos įstatai bu
kio
įgaliojimo
tam
seimui
nė
tai
mokykla
musų
mote

”mane apstojo Kairys, D>- po tikrą faktą. Taip tvirti
kartos Panoa, nes, Kurdis storas moksliškas knygas,
vo rusu vyriausybės patvir
ra davę, negi delegatų siuntę, rims. Todėl mes jį sveiki tano žmonių supratimu, už kurios keltų darbininkų mi
mušavičius, Janulaitis ir kiti nęs W. Lynne ir kun. Kemė
tinti pernai vasarą. Jos na
kurie butų tenai išreiškę Ci nam ir linkime jam kuopuisocialistai, o kun. Dr. Bartušriai beveik visi liko vietoje,
siimti prekyste arba parda niose klesinį susipratimą, ši
cero lietuvių mintis ir norus.
ka kalbėjosi su kitais (tauti šis su Bielskiu (žiur. kores
taigi ir pradėjo darbą. Drau
vinėjimu yra labai pažemi draugija nori leisti ne ko
Cicero lietuviai (išskiriant ne- kiausio pasisekimo.
ninkais ir katalikais), prašo pondenciją iš W. Lynno.)
gijai pasisekė Įgyti kiek ište
kius menkniekius, ne brošiū
kuriuos klerikalus) neturi jo f Norint jį užsirašyti arba nantis dalykas.
manęs socialistai, kad pasa Tai yra naujas "skymas"
kliaus. ir todėl jos darbas,
rėles, bet rimtus darbinin
kių reikalų su YVilkes-Barre’s gauti pasižiūrėjimui, reikia
kyčiau Amerikos lietuviu so Lietuvos Šelpimo Fondui
ypač Kauno ir Vilniaus gub.
kiškus veikalus, kuriuos visi
Knygos.
Komitetu ir jokio paliudijimo kreiptis šiuo adresu: 229 N.
cialistams apie jų padėjimą šmeižti.
skyriuose, žymiai padidėjo.
bei prašymo nuo jo visai ne 6th str., Philadelphia, Pa.
ir veikimą, girdi ’jie ten Ame
Knygos žiloje senovėj bu draugijos nariai, mokantie
Šios draugijos pirmininkas —
Labai nesmagu mums
reikalauja.
,
rikoje su Bulota priešakyje
advokatas Jonas Vileišis, pir
vo
rašomos ant lentų, plau ji 75c. į metus gaus veltui.
Jo kaina metams $1.00,
turbut pasiuto, renka aukas šiuos karčius žodžius rašyti,
"Mes žinodami esant Lietu
mininko padėjėjas — inžinie
šų, molinių plytų ir tam pa Šiais metais Darbininkų
suvargintai Lietuvai, o su^ ypač šioje valandoje, kuo I rius Stepas Kairys, sekreto
vių Dieną paskirtą per S. Val pavienis numeris 10c.
našių dalykų. Paskui pra Literatūros Draugija yra
rinktus pinigus nesiunčia Lie met mes, bostoniečiai, pada
stijų prezidentą ir gavę nuo
rius—filosofijos d-ras Jurgis
dėjo rašyti ant išdirbtų gy sumaniusi išleisti puikų
tuvon, kad kiek ir siunčia, tai vę sau rankas ir, rodos, už
vietinės valdžios
leidimą,
šaulys, kasininkas — adv. Pe
tik žydams, nes Maitinimo ir
sparčiai
rengiamės
prie
jos,
liksas
Bugailiškis
ir
be
to
val

Skatytojų Pastabos. vulio odų, vadinamų perga- prieškarišką veikalą War —
gydymo draugija susideda iš miršę visus savo srovinius
idant toje dienoje surinkti
dybos nariai: d-ras Domaše
minu. Egiptiečiai paskui what for? Tą veikalą para
žydų ir vientik žydais rūpina nesutikimus rengiamės prie
juodaugiausia aukų badau
vičius. Mikas Biržiška, adv.
Philadelphijos "Public prasimanė rašyti ant tam šė žymus darbininkų veikė
si, taigi kas tik yra siunčia bendro darbo Lietuvių Die
jantiems musų broliams Lie
Aug. Janulaitis. Juozas Pakma tai draugijai tas viskas noje, bet negalėjom praleisti
tuvoje. Taigi šiuo mes pa Ledger” daro juokus iš tų tikro augalo, vadinamo pa jas, socialistas Geo. Kirpanys, Bronius Žilinskas, adv.
198 metais prieš trick. Tai bus stora, turi
tenka vien tik žydams, žydai tylomis, kuomet mums daro
smerkiame p. šliupo atžaga- žmonių, kurie skundžiasi dėl pirusu.
VI. Stašinskis ir Petras Kli
ir taip užtektinai yra šelpia
reivišką politiką.
mas. Draugija yra padavusi
duonos pabrangimo. Girdi: Kristaus gimimą Pergamo ninga knyga. Jos išleidimas
mi, kuomet lietuviai socialis ma toks neteisingas ir nie
savo
statutą
vokiečių
vyriau

““Daugelis kaltina trustus, karalius Attalus išrado val- dr-jai apsieis į $1,000. Bet
A. B. Liutkus,
tai. kad ir siunčia kiek tai tik kuo nepamatuotas užmeti
sybei patvirtinti.”
kad duona pabrango.' Bet lumą arba minkštą kailelį, ir nauda iš to veikalo bus ne
S. J. Tverijonas,
* žydų draugijai.* Daug daly mas. Noroms-nenoroms tu
Šitą
žinią
"Naujoji
Lietukam čia kaltinti tą, kas visai iš kurio darė knygų lapus, maža. Juo daugiau paplis
A. J. Sandrow,
kų pasakojo Lietuvos sociali rėjom jį atremti ir faktais
i
va
”
ima
iš
leidžiamos
Lietu

stai ir prašė, kad praneščiau parodyti, kad taip visai nė
nekaltas. Juk trustai duo I susukamus ant apvalio pa po plačią Ameriką ta knyga,
T. Bartkus,
Amerikos socialistams, bet aš
voje "Dabarties.” Taigi ži
tuo didesnė bus nauda dar
nos nekepa. Ar negeriau galio.
A. Drigot,
jiems aiškinau, kad tai bus ra. kaip d-ras Bielskis pasa nia turi būt tikra ir ji mums
I
Pirmutinės
spausdintos
bininkų vienybės ir susipra
L. Aleksandravičia, butų, ažuot kaltinus trustus,
bergždžias darbas, nes Ame koja.
parodo,
jog
Agronomijos
ir
knygos
spausdinosi
tik
ant
timo
idėjai.
pakarti keliatą duonos ke
A. Kisielius.”
I
rikos lietuviai socialistai yra
Teisių Draugija Lietuvoje
vieno šono, paskui lapų už Kadangi musų draugija
KONFISKAVO RUSŲ
toksai sutvėrimas, su kuMes norėtume žinoti, kaip pėjų. Turkijoj visuomet pakaliai
gyvuoja
ir
veikia.
O
kad
lipinosi vienas prie yra dar jaunutė ir didelių
IAVAV.
LAIKRAŠTJ.
riuom negalima susikalbėti.”
dabar d-ras Šliupas j’aučias? taip daroma, kada duona pa kito.
dirbančiais
joje
žmonėmis
Šitoj d-ro Bielskio pa Chicagoje ėjo rusų IAVAV. gali pasitikėti visos srovės, j Turim prisipažinti, kad brangsta. Ir duona potam Prieš atradimą spaudos, turtų neturi, kadangi kny
laikraštis "Raoočaja Rieč.”
gos išleidimas apsieis gan
visados atpinga.”
sakoj yra trigubas melas.
tai pripažįsta netik Ameri mums net gaila to seno žmo Kapitalistiškas laikraštis, visos knygos buvo rašomos. brangiai, tai Centro Komi
Kažinkas
įskundė
valdžiai,
Visų pirmiausia melas yra
kos socialistai, bet pripažįs gaus. Jis dabar įklimpo į kapitalistiškai ir kalba. Aš Spaudą atrado Johan Gu- tetas nutarė atsišaukti į tas
kad
tas
laikraštis
kursto
sa

tame, kad Amerikos lietuvių
ta taip-pat katalikai ir tau | tokią balą, kad mes nema- pasakyčiau, kad geriausia tenberg. Pirma knyga buvo draugijas, kurios užjaučia
vo
skaitytojus
prie
padegėsocialistai siuntinėja kamtininkai, ir tą patį patvirti itom, kaip jis galėtų iš jos iš- butų pakorus ne keliatą duo atspausdinta apie 1,451 m. darbo reikalams ir kurios
nors aukas. Amerikos lie jystės, užmušinėjimų. Ir du no dabar tik atvažiavę kun. lip£\
K .
- .
knygos buvo rašomos, gal malonėtų padėt mums
Bet neteisinga butų už vi nos kepėjų, bet keliatą tų josKol
tuvių socialistai nors ir ren to laikraščio numeriu pačto- J. Žilinskas su M. Yču.
buvo
neišpasakytai bran
są šitą nešvarų "skymą" ponų, kurie superka kviečius gios. Jeronimas, kuris mirė prie šios knygos išleidimo.
ka nukentėjusiems nuo ka je konfiskuota, o leidėjui
i
Šitaip
dalykams
stovint,
pranešta, kad ateityje risi
ir pakelia ant miltų kainą.
Mes prašytume tokių
rės aukų, bet siųsti jų patįs tam
mes stačiai nesuprantam, kaltint vieną tik Šliupą. Mu Tuomet duona tikrai galėtų 240 metuose, sako, kad jis draugijų paskirti War —
laikraščiui
skvriami
ra

nesiunčia; jie perduoda su štai turi būt kas sykis išver kodėl Amerikos katalikai su sų nuomone, Šliupas čia bu
nusibankrutinęs bepirkda- what for išleidimui tokią pi
rinktus pinigus Lietuvos sti anglų kalbon ir keliom tautininkais taip priešingi vo tiktai Įrankiu kitų ran atpigti.
aje
♦
mas knygą Origeno veikalą. nigų sumą, kokią atras ga
Šepimo Fondui ir tas juos iš
socialistų reikalavimui, kad gose. Laikraščiai, kurie pa Bostono lietuviai nutarė
Apie 872 m. Alfredas Di lima paskirti. Mes gi nesi
dienom
prieš
spausdinimą
skelbė Šliupo melą, o ypač
siunčia.
trečdalis
aukų,
surinktų
dysis
davė didelį dvarą už
priduoti pačtos viršininkui
Antras melas yra tame,! Chicagoje, o tas nusiųs juos bendromis spėkomis Lietu i kurie jį perspausdino kaipo Lietuvių Dienoj dirbti risi kosmogonijos knygą. Už eksime jums skolingi. Mes
kad Lietuvos socialistai \Vashingtonan cenzūrai per vių Dienoje, butų nusiųstai geriausi savo skaitytojams išvieno, ko nepadarė da nei knygas tankiai duodavo atsilyginsime- knygomis, ku
d-rui Bielskiui pasakojo to žiūrėti ir nutarti, ar galima Lietuvą Agronomijos ir Tei maistą, nemažiau nusidėjo viena kita didesnė kolonija. trissyk tiek aukso, kiek kny rios suteks tų draugijų
nariams didžios dvasinės
I Tas parodo, kad lietuvių kul
kias kvailystes, kaip jis rašo leist juos spausdint, ar ne. sių Draugijai tų žmonių už patį Šliupą.
ga sverdavo. Apie 1400 m. naudos. Jeigu kuri draugi
tūros
centras
ne
"stock
var

"Darbininke." Nors mes ne-Į Kitaip pačta laikraščio ne- vardais, kuriais pasitiki vi
dų” pilyje, bet Bostone. už knygą Anglijoje mokėda ja paskirs knygos išleidimui
SKANDALAS LENKŲ
galime dabar tų socialistų siuntinės.
sos srovės.
Turbut dėlto, kad čia yra vo tarp 30 ir 40 svarų ster 5 dol. mes prisiusime jai
TARPE.
apie tai paklausti, bet pats Laikraščio leidėjas ant to Sulyg musų nuomonės, ši
_______
10 egzempliorių musų išleis
mažiau "tautiškų užeigų." lingų.
protas neleidžia tam tikėti. atsako:
♦ * *
tas reikalavimas da perma- Amerikos lenkai savo par
tos
knygos. Jeigu kuri drau
Busimi žmonės.
Trečias ir didžiausis me
"Kadangi tokiomis sąlygo žas. Mes pasakytume, kad tiniais ginčais ir besišmeiži— mes
Sakoma, kad p. Yčas lip Vienas Amerikos evoliu- | gija
las yra tame, kad surinkti I mis joks laikraštis eiti negali ne trečdalį, bet visas aukas, mais viršija net ir lietuvius.
_ • • paskirs
• • 20$10
1 • •atsiųsim
jai
egzempliorių.
damas
laiptais
į
"Lietuvos
amerikiečių lietuvių pinigai ir kadangi tokie pačtos virši surinktas Lietuvių Dienoje,
Pastaruoju laiku jų taip Atbudavojimo" seimą labai cijonistas, prisižiūrėjęs dau Laukiame iš gerbiamųjų
ninkų
reikalavimai
yra
netei

gybei žmonių, ką prieš laiką
I
eina žydams. Mes tyčia
vadinami ”patriotai” su kle nuvargęs.
singi
ir
nesutinka
su
parem I reikia nusiųsti Lietuvon.
praplinka ir dantų netenka, draugijų greito atsakymo
kreipėmės į Lietuvos Šelpi- tais ant Suvienytų Valstijų Pabėgėliai Rusijoj kad ir rikalais pradėjo šmeižti so
Tas
turėtų
būt
įrašyta
is

ir pastebėjęs, jog tie daly ir malonaus pritarimo.
--mo Fondo iždininką p. Šid konstitucijos įstatymais, tai kenčia vargą, tai visgi jie cialistus ir visus pažangiuo
Centralis Komitetas:
lauską ir paprašėm parodyt mes atsisakom tuos reikala yra bent Uuosesrii, gali užsi sius lenkus, buk tie parsida torijon, kad busimoji karta kai plačiausia apsireiškia
žinotų,
kaip
jis
sunkiai
dir

L. Pruseika, pirmin.
tarp buržuazijos, tai yra
visus rekordus, kada, kur, vimus pildyt. Tečiaus taip dirbti, gali atsišaukti ir pa vę už pinigus vokiečiams ir
bo
dėl
Lietuvos
labo.
K. Liutkus, iždinin...
tarp tos klesos, kuri, sulyg
keno vardu ir kiek pinigą pasielgdami mes toli gražu prašyti paramos iš savo gi austrams varą agitaciją už
nemanom
laikraščio
leidimą
J.
Benesevičiutė, sekr.
yra išsiųsta. Iždininkas at pertraukti. Gyvendami Rusi minių Amerikoje ar kitur, teutonus.
^at
! Laikraščiai rašo, kad Darvino teorijos, labiausia Monev orderius ar čekius
skleidė knygą ir štai ką mes joj mes pripratom prie despo ir gauna da pašalpos iš įvai “'patriotai
i ” su klerikalais /-Lietuvos Atbudavojimo prisitaikiusi prie gyvenimo
aplinkybių, pranašauj’a, jog išrašykit iždininko vardu ir
atradom:
tiškos caro valdžios priespau riu šelpimo draugijų.
savo galvas guldo uz Rusijos seimo vedėju buvo
dos ir persekiojimų, ir čia
Pasilikusiųjų gi Lietuvoje carą ir \ įsą jo kazokiją^ o
Puskunigis, kuris busima žmonija bus visa pli siųskite sekretorės adresu:
Pirmutiniu siuntiniu Lie
mes mokėsime išleisti laikra žmonių niekas nešelpia ir baisiai neapkenčia vokiečių,
ka ir bedantė.
Miss. J. Benesevičiutė, 183
tuvos Šelpimo Fondas iš štį be pačtos cenzūros ir iš
i
visai nemokėjo vesti seimo.
Gal-but,
kad
taip
ir
atsi

Roebling st., Brooklvn, N.Y.
siuntė d-ro Basanavičiaus platinti jį be jos pagalbos." jie neturi kur nė užsidirbti, i todėl jų numanymu negali Man tas visai neįstabu,
vardu Vilniun 1,100 rublių, Įi Jei kitaip nebusią galima, nė paprašyti paramos iš sa būt niekingesnio darbo, kaip nes tankiai ir čielas kunigas tiktų. jei kapitalistiška civi
su nurodymu, kad tuos pini tai "Rabočaja Rieč“’ busian vo giminių gali. Jų padėji simpatizuoti vokiečiams, ir nemoka vesti susirinkimo. lizacija ilgai užsiliktų. Bet LIETUVIŲ DIENOS REI
turėkim viltį, kad plaukai ir
KALAIS.
gus perduotų Liet. Mokslo ti spausdinama ir platina mas turi būt be galo sunkus. todėl jie nuolatos kaltina so
Prof. Gnaiba. dantis pergyvens kapitalis
Draugijai, o ši kad išdalytų ma slapta, kaip tai daroma! Todėl, musų manymu, ame cialistus. Kai-kurie tų "pa
Kai kur jau visos lietuvių
tišką
civilizaciją,
kurios
vie

rikiečiai
labai
gerai
padary

triotų
“
’
laikraščiai
Chicagonuketėjusiems nuo karės Rusijoj su uždraustais raš
Socializmo priešai sako, tą užims augštesnė civiliza srovės išrinko savo komite
lietuviams. Tai buvo 14 tais. Amerika virsta į Rusi- tų. jei visas Lietuvių Dieno je išspausdino ir neva ”fak- socializmas yra svajone, ne cijos
tus ir šiokiu ar tokiu budu
forma ir apsaugos prie
je
surinktas
aukas
paskirtų
jtus,
”
buk
laikraščio
”
TeIegruodžio, 1914 metų.
Lietuvių Dienos jau
ją.
pritaikoma prie realio gyve žmones nuo išgimimo.
Lietuvai.
gram
Codzienny
”
leidėjas
Antras siuntinys, 1,500
ruošiasi.
i
nimo.
D-RAS BIELSKIS IR
Bostono lietuviai jau taip yra priėmęs iš austrų amba Kas-gi yra krikščionybės
rublių, išsiųsta Vilniun 7 lie
In- Bet daugelyje vietų, ypač
Įdomus supuolimas
DEŠROS.
ir nutarė. Su tuo sutiko ir sadoriaus ir pinigų už parsi idealas, jeigu ne besąmonin- dijoj buvo niekinama Panao, mažesnėse kolonijose, žmo
pos, 1915 metų, A. Bulotos!
"Darbininke" dabar d-ras katalikai, ir socialistai, ir davimą.
vardu.
giausia svajone apie pomy- o Lietuvoj žmonės neapken nės nežino kaip tą darbą
tautininkai,
ir
net
WilkesBielskis
plačiai
rašo
apie
Dabar,
kaip
praneša
Trečias siuntinys, 3,000 j
rinį gyvenimą, o tie ponai tą čia ponų. Ar nebus tik tarp pradėti ir nežino kur gauti
Barrių
komitetas.
savo
kelionę
po
Lietuvą.
j
”
Dziennik
Ludowy,
”
ap

rublių, išsiųsta Vilniun 3
svajonę bando realizuot per tų dviejų žodžių kokios gi-j informacijų. Todėl šiuomi
Taip-pat
sutiko
su
tuo
vi

Tarp
kitų
jo
literatiškų
"ga

šmeižtas to laikraščio leidė- 2 tūkstančiu metų.
pranešam, kad Lietuvos Šel
rugpiučio, 1915 metų, Jono :
minystės?
si
Montellos
lietuviai
ir
nu

*
*
♦
bumų,
”
randam
tenai
ir
ši

I
jas
atvyko
Chicagon
ir
trau

Vileišio vardu. (Vokiečiams
Negeriau žiurėjo į prekė pimo Fondo ir "Lietuvių
tarė
dirbti
Lietuvių
Dieno

tokį
žemčiūgą:
kia
teisman
visus
laikraš

tuo tarpu Lietuvą užėmus, ■
"Naujienos” sako:. "Šalin jus ir senovės romėnai. Su Dienos” reikalais reikia
"Pavaikščioję
sugrįžome je visi išvieno.
čius, kurie išspausdino tuos Šliupas iš padoresnių žmo lyg Cicerono, nieko doro ne-. kreipties pas Lietuvos Šel
tie pinigai vėliau sugrįžo.)
vakarieniauti, čia jau nežy
Mums rodos, kad visų tų ““faktus.”
Ketvirtas siuntinys, 1,000
nių draugijos!” Tik bėda, gali išeiti iš krautuvės. "Vi pimo Fondo pirmininką, semu, kad bent kuomet yra bu ginčų dėl Lietuvių Dienos
rublių, išsiųsta jau Petrokad jis neprisiskaito prie tų skas, kas yra krautuvėj, ne- ;i kančių adresu:
vusi karė: ant stalo pridėta
Mr. K. Gugis,
dešrų, rūkytas kumpis, pritai nebūtų buvę, jeigu šitą min PIRMAS MOTERŲ LAIK padoresnių žmonių.
gradan, durnos atstovo M.
pridera doram žmogui," ra-!
tį
butų
kas
iškėlęs
anksčiau.
*
*
*
syta
visokių
vaisių
ir
uogų,
Januškevičiaus vardu, su
RAŠTIS.
šė jisai, "nes prekėjai negali 3323 So. Halsted st,
arbata...
nurodymu, kad juos perduo garuoja
Chicago, III.
Viso
labo
mokytojas
Šal

praturtėti be apgavystės; o
"Moterų Balsas.” šitokiu
išvažiavo PROTESTUOJA PRIEŠ
tų "Globai," kuri šelpia Prū me''Pavakarieniavę
vardu dabar pradėjo eiti čius turėtų da pasimokyti kas gali būt daugiau nedora,
į Bliuvus. Keliai netaisy
ŠLIUPO "PASIDAR
Raulas ir Juras pririnko
sų lietuvius. Tai buvo ba
Amerikoje naujas lietuvių truputį logikos, nes net jo kaip apgavystė?”
ti, duobėti, taip ir jauti žmo
BAVIMĄ."
grybų,
parnešė ir atidavė
landžio 10, 1916 metų.
gus, kaip purtina tik ką su
"mokinami
vaikai"
tyčiojasi
Cicerono
pažiūrose
atsi

laikraštis. Jį leidžia Lietu
valgytas
dešras...
”
juos
Baltrui.
Baltrus valgo
kvailumo.
spindi viso senovės svieto
Penktas siuntinys, 16,077 I
Ciceros (III.) lietuviai iš vių Moterų Progresyvis Su- iš mokytojaus
« ♦
♦
Ir
visa
tai
reikėjo
kentėti
grybus, o Raulas su Juru
pažiūros.
rub., išsiųsta Petrogradan
nešė ir viešai paskelbė šitokį I| sivienijimas. Pirmą nuir.edėl
nuvargintos
tėvynės
la

laižosi
ir seiles ryja. Prašo
Labdaringieji
ponai
ir
po

Šiandien
gi
prekėjai
ir
vi

20 gegužės šių metų durnos
prieš d-rą šliupą protestą:* ' rį mes jau gavome. Jo tu
bo!
Baltraus
grybų, o tasai sa- j
atstovo Pr. Keinio vardu,
"Cicero Susivienijimo Liet.! rinys gana įvairus ir daro nios šelpia varguolius, o tie sokie sukčiai, jei tik jie tur-1
šeštas siuntinys, $5,000, j Socializmas yra ekonomi Draugijų komisijos susirinki-; gana gerą įspūdį. Tik tech ji vietoj jų turtų pasisavin tingi, oficialėj "visuomenėj” ko: Eikite vėl rinkti ir pririnkę pameškite man, tai
išsiųsta Vilniun 29 gegužės jos mokslas, religija yra me, atsibuvusiame 8 d. spalių i niškoji pusė turėtų būt ge tojus, atnešusius jiems nuo labai garbingi žmonės.
Stepo
Tverijono
bute.
1314
S.
j
geresnei
gausite
ir jus po šaukštą. Ir |
Mainosi gyvenimo sąly
šių metų Biržiškos, Vileišio utopija, atvaizdinanti ne
atlikta, t.
49th Ct., nutarta paskelbti.riau
nau auiKta,
t. y.
y.. geresnėj
geiesnej trupų, išmesti lauk iš savo
_ per ___
__ _ _
....
ir Šaulio vardais.
santį kraštą, nesantį gyve- viešai
laikraščius
sekamą spaustuvėj
moterįs ^turėtų namų, dagi bučiuoja jiems gos, mainosi ir supratimas Raulas su Juru skubina, bė
apie dorą.
Z. A. ! ga grybų rinkti.
Daugiau Lietuvos Šelpi- nimą ir negalimus daiktus.
protestą * prieš dr.“ J. šliupo jį spausdint, o laikraštis vi- rankas.
Sybilius.
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| BRIDGEPORT, CONN. Jie nesiskaitė su jokiais fak- nijo; dingo skirtumas tarpe
NASHUA, N. H.
Toliaus kun. Kemėšis nu
KEVVANEE, ILL.
tais
nė
laikraščių
oficijališskurdo
ir
kapitalo,
rodo, kur kiti fondai pinigus
Vienybė neįvyko.
Klerikalai — pranašai.
Margumynai.
ki pranešimai juos neintikisiunčia ir tvirtina, kad tos
Kam kalbėti tokias nesą
WEST LYNN, MASS.
M. Pankausko no. Todėl dabar mes ma mones? — Vilkai avis visuo Mūsiškiai klerikalai ne
Spalių 7 buvo teatras ir, Iš kunigo
_
draugijos yra žydų, nes jų
Triukšmas dėl Lietuvių Die viršininkai yra žydai.
balius surengtas LSS. 192 malonės jau 5 d. ‘rugsėjo ta- tom, kad pas juos nebuvo nė met skers, jei tik juos neiš juokais subruzdo veikti
nos.
Pirmininkas aiškina, jog kuopos. Buvo sulošta "Ne- po sutvertas vietos organi- kibirkštėlės noro bendrai šaudysi; išašudyk — nerei prieš socialistus, ypatingai
Spalių 8 vietos Lietuvių mes nesenai visi vienbalsiai norėjai duonos — graušk zatyvis komitetas, idant pri- veikti su progresyve visuo kės nei sargo ir banda savai- per savo laikraščius. "Drau
go” numerį, kur buvo
Dienos Komitetas buvo su nutarėme, kad neprisidėt nė plytas.” Lošimas pavyko; jaukus visą Bridgeporto mene Lietuvių Dienoje. Jie mi susitvarkys.
lietuvių
visuomenę
prie
ben

šaukęs visuotiną mitingą, prie vieno fondo dėl išvengi aktoriai, kaipo pirmu sykiu
nubalsavo ir atmetė socialis Mums amerikiečiams yra straipsnis angalviu ” 'Kelei
kad pasitart apie Lietuvių mo partyviškų ginčų.
dalyvavusieji scenoj, atliko dro darbo Lietuvių Dienoje; tų ir progresyvės visuome gana aišku iš siunčiamųjų vis’ ir žydai,” naktiniai paštoriai išnešiojo kuone pas
Dienos reikalus.
Kalba ir vėl d-ras Bielskis. savo roles gana gerai. Kuo idant užinteresavus svetim nės teisingą reikalavimą.
aukų nuo karės nukentęju- visus "Keleivio” skaitytojus
taučius,
kad
jie
sušelptų
Buvęs komiteto raštinin Reikalauja, kad pirmininkas pai liko keliatas dolerių pel
Kas dabar beliko daryt
vargušus musų brolius ir se pastariemjiem? Supranta siujų Lietuvoje, jų tvarky ir tokiuo budu "išplatino”
kas L Barysas atsisakė nuo atšauktų žodį "politikierius” no.
seris Lietuvoje, išmesdami ma, jie turėjo apleisti kleri mas ir yra aišku iš praneši savo "Draugą,” kurį matyt
vietos. Jo vieton vienbal ir ant galo sako: "Jei neno
mo per Žemaitę, Bulotą ir net ir švaresni katalikai
Spalio 8 buvo prakalbos, jiems didesnę auką.
siai išrinkta O. Žvingiliutė. rite siųst surinktų aukų į
kalus
ir
tautininkus
ir
pasi

kitus,
kurie visai ką kitą pa
Mitingas nutarė neprisi Tautos Fondą, tai verčiau surengtos T.M.D. kp. Kal Organizatyvis komitetas traukę veikti atskirai —taip pasakoja, negu kad p. Šal bjaurisi paimti į rankas.
dėti nei prie vieno Fondo, pasilaikykite pas save kiše- bėjo Martus. Kalbėjo apie laikė susirinkimus kas są- jie ir padarė. Jeigu klerika čius. Bet mes baltimorie- Klerikalai išnaudodami paš
bet rinkt aukas ir siųst pa niuje,” kad tik neaukautų Lietuvoj nuo karės nuken vaitė ir į kožną susirinkimą lai su tautininkais nedavė čiai lietuviai neatsisakėme tą dykai siuntinėja savo juo
tiems tiesiog į Lietuvą ten tiems fondams, kurių virši tėjusius, bet toji jo prakal vis pribuvo naujų delegatų vieno trečdalio aukų pasiųs ir neatsisakome šelpti savo dašimtišką lapą, o ko bijosi
pat, kur ir kiti Fondai siun ninkai "steigią sau saliu ba, tai buvo šiupinys be jo nuo vietos draugijų ir kuo ti nukentėjusiems nuo karės draugus, bet tiktai tuomet, siųsti krasa, tai naktimis
kio nuoseklumo. Tuos pa
čia. Tokiu budu bus išveng nus.”
pų. Matoma buvo visų karš per Agronomijos ir teisių kuomet mes matome tikrai, per savo agentus išplatina.
čius
žodžius
kartojo
po
ke

ta politikos ir liksis beparty- Publikoj neramumas... Be
tas noras pasidarbuoti dėl draugiją, kuria visa Ame I jog musų skatikai yra pri Veltui jų darbas. Čia ne
lis
sykius.
Pripliauškė
viso

viškas darbas.
papenėjimo. rikos progresyve visuomenė duodami ten, kur mes nori barbariškoji Maskolija ir
veik kiekvienas reikalauja kių melagysčių ir apie socia badaujančių
savo juodašimtiška agitaci
Viskas butų puiku, išsky balso. Pirmininkas neduo
Neliko nė vienos draugijė pasitiki, ir prieš kurią kleri me kad butų priduoti.
listus.
Girdi:
"Socialistai,
ja
jie visgi "bedievių” sker
rus keliatą girtų, o kartu ir da. Vienas stojasi ir aiški
lės, kuri nebūtų atsiliepus su kalai nė vieno užmetimo ne Ne visi baltimoriečiai ti
tai
yra
didžiausi
neprieteliai
fin. raštininką. Argi jau na, kad d-ras Bielskis ir kun.
noru bendrai dirbti tėvynės gali pastatyti, kad tai drau ki p. Šalčiui, kad vokiečiai dynės nesurengs taip kaip
musų
tautos.
Socialistai
ne

rusai juodašimčiai žydų
ivniečiai negali surast savo Kemėšis yra melagiai, nes
gijai nebūtų galima pasiti
labui.
sirūpina
nuo
karės
nukentė

stoję
karėn
apgynimui
Vo

skerdynes surengdavo, o
tarpe blaivo žmogaus? Tas jis žino, kad Draugija, kuri
Spalių 3 d. jau pribuvo nuo ■ kėti. O socialistai ir pro- kietijos; jie netiki ir netikės nuostolių sau visgi nemaža
jusiais
ir
net
stengiasi
pa

daro labai nemalonų įspūdį šelpia nuo karės nukentėju
gresistai, turėdami glėbius
kenkti tiems, kurie rūpinasi trylikos draugijų (ir kuopų)
p. Šalčiaus išvedžiojimus, padarys, nes "Draugo” lei
ant visų lietuvių.
sius ir kuriai Liet. Šelp. Fon tuom reikalu. Kada aš at 29 delegatai. Šiame susirin argumentų prieš klerikalų įkad
tai yra labai gražu pa dimui katalikai nevisados
Mitingui pasibaigus, kaž das siunčia pinigus, nėra žy
kime ir prieita prie galutino Lietuvių Draugiją, kuri jau sižiūrėti į plaukiamus pini bažnyčiose aukaus savo ska
važiavau
Amerikon
ir
pra

kas atnešė raštelį, kuriuomi dų. Ten komitete yra J. Vi
nutarimo skvrtis ar bendrai gana atsižymėjo savo netei
pranešama, kad neužilgo (4 leišis, kurį jis gerai pažįsta dėjau pasakot koksai vargas veikti. Socialistai ir pir singu šelpimo darbu, jie ne gus per lietuvių verteivių tikus, tai ir musų klerika
vai.) pribus kun. Bartuška kaipo karštą tautietį ir ka dabar yra Lietuvoje, tai so meiviai pakėlė klausimą, gali eiti bernauti pas kleri rankas (o patiems būti jų lams Dievas neskolins pini
gų, kad tą savo šlamštą
ir dr. Bielskis. Kadangi bu taliką. Daugumas prašo cialistai ir jų spauda išjuokė kad vienas trečdalis visų su kalus, kuriems daugiau rupi vergais).
mane
:
'Naujienos
’
pasakė,
vo jau ta valanda, tai publi balso. Užeina kun. Kemė
Darbininkų obalsiu yra "Draugą” ilgai leist galėtų.
rinktų aukų butų pasiųsta jų politika. Todėl Bridgekad
Lietuvoj
nėra
vargo,
ten
Apie mėnuo tam atgal čia
ka nei iš vietos nesijudino. šis ir prašo publikos, kad
nukentėjusiems dėl karės porto trylikos draugijų iš visų šalių darbininkai vie
Kalbėtojams tečiaus nepasi balsuotų, ar duot rinkt į T. žmonės veseilijas kelia.” Ir per tas draugijas, kurias nu išrinktų 32 delegatų 12 atsi nmintės, arba darbo vaisius buvo atsibeldęs paleistburdaugiau panašių dalykų pri
nis Račkus, kad nuo pagrin
rodant įnešta, kad pakelti F. aukas, ar ne.
rodys L. Š. Fondas ir LSS. metė ir prisidėjo prie pro priklausio tiktai darbinin dų išburnojus ir išniekinus
pliauškė
apie
socialistus.
diskusijas. Bet nespėta pa Suirutė. Pirmininkas daDėl šio reikalavimo ir susi gresyvės visuomenės. Jie kui ! Darbininkai, apginki socialistus. Jam visgi reik
Pabaigus
jam
kalbėt,
vieti

duot temos, kaip štai ir sve leidžia prie balsavimo, ir 45 !
rėmė dvi grieštai viena kitai reprezentuoja 6 didesnes ir me pirmiausiai savo luomo tarti ačiū už "Keleivio" gar
čiai. Kun. Bartuškos nėra, balsais prieš 21 nutaria, kad II niai socialistai užprotestavo priešingos nuomonės.
pažangesnes vietos draugi reikalus, o paskui paliuosuobet jo vieton atsilankė kun. nei vienas centas iš Lynno prieš jo tas melagystes. Ki
jas. Prie tų delegatų prisi sime viso pasaulio tautas iš sinimą; katalikai, kurie da
lo
karštos
diskusijos.
D.
P.
Katalikai
sutraukę
visas
neskaitė "Keleivio,” užsira
Kemėšis.
nebūtų išsiųstas į fondus, Berukštis gavęs balsą pasa savo globas, sąjungas, są- deda ir L. Š. F. skyrius. Tai po tautinio patrijotinio jun šo jį ir skaitydami pamato,
Jonas žėkas.
gi Bridgeporto progresyve go.
Pirmiausia kalba d-ras bet tiesiog į Lietuvą.
kė:
”
p.
Martus
pasakė,
kad
jungėlės,
vyčius
ir
kitas
kokiais keliais kunigai ka
visuomenė nepaisant jokių
Bielskis. Jis pasakoja, ką' Dar kartą d-ras Bielskis socialistai nesirūpina nu
"šventas"
draugijėles,
žino

talikus
veda.
matęs, būdamas Lietuvoje, j užlipa ant estrados ir pasa
gązdintojų jau pradėjo savo
MONTELLO, MASS.
kentėjusiais
nuo
karės,
bet
ma,
jie
sudarė
didelį
skait

D-ras Bielskis yra visai ne-( ko, ką siųsite patįs kitur,
darbą savarankiai dėl Lietu
Šiomis dienomis kitas
Lietuvių Dienos reikalais. koks ten klerikalas parapi
iškalbus, tečiaus apipiešė tai pasilaikykite pas save ki- štai faktai: L. š. Fondas, ku lių savo delegatų. Bet tie vių Dienos.
gana liūdną dabartinį Lietu šeniuje tuos pinigus, tai bus rį remia daugiausiai sociali žmonės, tie delegatai yra to Mes manom, kad progreVietos klerikalai su san- jinėj svetainėj "kritikavo”
stai,
surinko
aukų
nukentė

ki,
kurie
nesugebia
pasekti
vos padėjimą; daugumui la geriaus.
nutarė bendrai socializmą. Girdi, "jus dar
jusiems šelpti netoli $30,000, platesnės visuomenės bėgan syvė Bridgeporto visuome dariečiai
veikti
dėl
lietuvių
sulyg nu bininkai prisidedat prie so
bai liūdna paliko.
nė, kuri savo mintimis gyve
Stojasi vienas iš publikos
Ant pabaigos primena, ir išvadina svečius už tokią o Gelbėjimo Fondas, kurį at čius viešojo gyvenimo reika na, rems musų darbą ir pri rodymų Wilkes-Barres kon cializmo ir brukate tenai sa
kad jie šį vakarą rinks au kalbą nenaudėliais. Dar stovauja tautininkai ir net lus. Juos negalima nė kal sidės prie jo. Tai yra dar ferencijos lyderių. Dabar vo sunkiai uždirbtus centus,
Martus, surinko tiktai virš tinti už jų paklaidas, nes jie
kas ir siųs Tautos Fondan, kartą kun. Kemėšis lipa ant $10,000.
bas dėl musų badaujančių ypač sandariečiai šaukia į kad socialistų vadai galėtų
Taigi
aišku,
kad
jas
papildo,
vedami
tam
ti

kuris tuojaus pasiųs į Lie strados ir aiškina, kad lynbrolių ir sesučių sušelpimo. vienybę socialistus, girdi, iš to susikrauti sau turtus.”
tuvą. Kiek galėdamas Tau . niečiai labai klysta, kad vei- socialistai daugiaus rūpina krų elementų . Ir šiame su Taigi draugai j darbą!
broliai, rinkim ir siųskim Matyt vargšui skauda širdį,
nuo karės nukentėjusiems sirinkime (3 d. spalio) iš ka
tos Fondą giria, o kitus Fon ikia atskyrai ir pagrasina: si
V Pestinykas. aukas į vieną įstaigą, ne kad jau žmonės pradeda at
negu
tautininkai."
Tada
talikų
ir
tautininkų
tik
du
svarbu, kaip ir kam ten jas skirti pelus nuo grudų, ne
dus visai pažemina.
i jei jus rinksite aukas per
Pirmininkas K. Preitis, ;■ Lietuvių Dieną, tai jums tas Martus pašokęs kaip nuo ža delegatu radosi, kurie šieksunaudos, bet tik Lietuvoj. krauna kunigams ir jų klap
BALTIMORE, MD.
rijų suriko: "O nuo ko tas tiek galėjo apgrabalioti bė
pasiremdamas tikką visų su bus negalima.
Negana to, da jie miesto ro- čiukams bei gaspadinėms
aukas
socialistai
surinko,
ar
gančius
lietuvių
reikalus.
Tautininkų
prakalbos.
sirinkusių nutarimu, griež Pirmininkas atsako: "pa
tužėj persistatė visų vietos turtų, bet organizuojasi,
ne nuo geros širdies žmo Nuo jų ir priklausė tos spė Spalio 1 d. Barry’s svetai lietuvių
tai užprotestuoja surinktus žiūrėsime.”
vardu ir išgavo lei prenumeruoja socialistiškus
nių?” Berukštis jam atsa kų skaldymo pasekmės. Jie nėje buvo surengtos prakal dimą toje
pinigus siųsti Tautos Fon i Galų-gale kįla betvarkė. ko:
dienoje rinkti au laikraščius ir knygas, o ku
"Žinoma,
kad
nuo
žmo

t.
y.
Sagevičius
ir
R.
Adžbos
per
Liet.
Taut.
Sand.
ir
dan ir už pažeminimą kitų Daugumas pasikelia ir kal
bet tautininkai ar iš ki gauskas aklinai laikėsi Wil- T.M.D. Kalbėjo p. Šalčius kas. Ir kvietė visas draugi niginius laikraščius prisiei
fondų pavadina d-rą Bielski i basi. Pirminikas apleidžia nių,
kad prisidėtų prie jų, na dykai dalyti ir tai nieks
konferencijos ir kitu Jo kalba kai-kurie jas,
"politikierium,” nes žemina, estradą, sakydamas, kad mi- tur kur paėmė tas aukas?” kes-Barres
bet progresyviškos draugi neima.
Martus jau čionai neturėjo užsispyrimo.
iš
klausytojų
užsiganėdino.
jos
jų pakvietimą atmetė. O "Žiūrėkit" — šaukia tasai
kas ne jo.
mitingas užbaigtas.
atsakyt, tada pradėjo vėl Prisieina net paminėti ko Štai, ką jis pasakojo: "So
"Gerbiamieji lynniečiai — Žmonės namo eidami kei ko
prisidėjo
prie Liet. Šelpimo atsiprašant kalbėtojas —
nesąmones pliaukš kiais "argumentais” jie gy cialistai Suv. Valstijose ve
sako pirmininkas — tasai kia svečius už suardymą vie visokias
ti, taip kad aprašyt laikraš nė savo pusę, tikriau sakant, da žmoniją prie tautiško Fondo šios: šv. Roko drau "tie socialistų vadai susi
žmogus važinėjo po išterio- I nybės.
tyje permažai vietos yra. skaldymąsi. Ponas Adžgau- bankruto; jiems rupi tiktai gija su 600 narių, L. T. Na krauna sau turtus ir spjau
tą Lietuvą, matė tenai visas
draugija apie 1,300 na na ant socializmo!... 'Kelei
Vėliaus svečiai atsilankė Ne geriau pasielgė ir pra skas stengėsi intikinti, kad darbininkų luomo reikalai; mo
baisenybes, matė kokį vargą
rių, L. M. D. apie 100 narių, vis’ už $100,000 pasistatė
kenčia musų giminės ir pa pas kai-kuriuos komiteto kalbų pirmininkas p. S. Za- mes net neturim nė tiesos Europos socialistai kitokie: Vienybės dr-ja apie 300 n., sau namą ir pamatysite, kad
žįstami, matė kaip Lietuvos narius namo ir dabar jau tie viackas, tautininkų "lyde skyrstyti aukas, nes prezi Šiandien ištikus europinei Birutės — apie 300 n., LSS. tasai Gegužis, Michelsonas
žmonelei vargo ir nelaimių Komiteto nariai atsisako ris.” Atsistojęs prieš publi dento proklamacija buk rei tragedijai kaip socialistai, 17 kp.— 40 n., Piliečių Kliu ir kompanija tuojaus pames
prispausti tiesia savo ran nuo bendro darbo, o ketina ką pasakė, kad kada tai per kalauja, kad aukos eitų Rau taip ir kitų pažiūrų žmonės, bas — virš 300 narių. Minė socializmą.” Ve, mano, kad
kas pas mumis, prašydami tverti Tautos Fondo skyrių. F. J. Bagočiaus prakalbas donajam Kryžiui, o Raudo pametė savo insitikinimus, tos draugijos remia L. Š. "Keleivis” panašiais budais
pagalbos, ir atvažiavęs da Likusieji gi nežino kas pra socialistai surinko 60 dolerių nojo Kryžiaus skyriai, ku- pametė luomus irveikia ben Fondą ir "lietuvių dienoj" kaip kunigai iš žmonių su
bar čia šitas žmogus niekina dėt.
aukų nukentėjusiems nuo | rių jie turi 225, aukas išda- drai. Gi čia, Amerikoje, mes, rinks aukas po jo vėliava! rinko tiek turto. Ar neišBeje,
laike
mitingo
likosi
kitus fondus, o giria tik jam
karės, bet nežinia kur jie ■ lys be musų nurodymų. Bet tautiečiai ir klerikalai, ku Taip jau L. Š. F. pagamino mintingiau, ponai klerikalai,
nutarta,
kad
pasamdyt
Lyn

patinkamą, nors ir kiti fon-,
juos padėjo. Drg. P. Beruk ■oponentai nurodo, kad Rau rių yra didžiuma, duodame tam-tikrą laišką (prašymą) bus vietoj nesąmones pasa
no
vieną
teatrą
ir
sušaukt
dai tą patį darbą atlieka. į
štis paklausė jo, ar jis skai donas Kryžius tik tarpinin- jiems perdidelę valią bei anglų kalboje dėl išgavimo kot, patiems jums imties už
didelį
susirinkimą;
pakviest
Todėl tokį žmogų, pagal
to "Laisvę,” jis atsako, kad i kaus, t. y. persiųs aukas ten peršvelniai su jais apsieina leidimo iš miesto valdžios. socializmo mokslo skelbimo,
kalbėtojus
iš
miesto
virši

mano supratimo, aš drąsiai į
skaito. Tada Berukštis už kur nurodys Amerikos Cen- me, paveizdan, Wilkes-Bar- Tad šios draugijos pasirašė tuomet ir jus susidėsite sau
ninkų,
kad
tokiu
budu
pirvadinu politikierium. Pas
klausė, ar jis nematė pagar tralis Komitetas. Taipgi res seime.”
po tuo prašymu. Tik Pil. tūkstančius,
pasistatysite
miaus
negu
bus
Lietuvių
Štai, ką tik žmogelis spė Kliubo pirmininkas Skučas puikias spaustuves, o socia
mus to nebus. Mes rinksi
sintas aukas su aukautojų perskaito prezidento proklame aukas patįs be jokio fon Diena, supažindint svetim vardais. Zaviackas užsigy ■ maciją ir čia nė žodžio nėra jo peršokti Europos rube- atsisakė pasirašyti, nepaisy listų vadai nebus jūsų va
do pagalbos, kad išvengus taučius, kas tai yra lietuviai. nė nematęs. Tada Berukš- pasakyta, kad būtinai turė žių, neturėdamas jokios damas draugijos nutarimo; dais, bet draugais. Matyt,
nesmagumų ir politikos, bet i Bet dabar kaip matytis, tai i tis paprašė publikos, kad at tų būti visos aukos R. Kry nuovokos apie darbininkų tris-syk daugiau balsų buvo, kad "Keleivis” darbo žmo
neklausysime tų, kurie šia nieko nebus, nes svetainė ir silieptų "Laisvės” skaityto žiui siunčiamos. Paskui p. judėjimą, suspėjo jau išnie kad pasirašytų. Mat jis san- nėms nemažai naudos neša,
me darbe nieko neduoda, tik vėl jau paimta visuotinam jai, kurie matė, kad aukos Adžgauskas reikalauja skai kinti socialistus ir užtai, kad dariečių vergas. Tad pasi jeigu už jį moka pinigus ir
atima kąsnį duonos nuo Lie mitingui, kurį šaukia neži buvo pagarsintos. Iš publi tyti tą pačią proklemaciją, jiems rupi darbininkų luo pylė balsai: "Prašalint pir skaito, o "Draugo” ir dykai
tuvos vargstančių žmonelių. nia kas.
kos atsiliepė dauguma bal kur anglų kalboje, mat jam mo reikalai, o ne kapitalis mininką.” Tautiečiai vėl duodamo nieks nenori imti.
Jei
šitas
darbas
suirs,
tai
Ir laike Lietuvių Dienos su
sų, kurie matė, kad aukos ten kitaip reiškia. Perskai- tų. Aš tikiu kaipo grynas šaukė: "Tu laikyk sostą Taigi neraudokite, kad "Ke
rinktas aukas siusime ten, minėti kalbėtojai pasiliks buvo pagarsintos. Tokiu bu-,■ čius: ”Contributions may be tautietis, kad tautos tą-syk kaip caras!” Smaliukas pa leivis” pusę namo "atidavė
pas lvnniečius žinomi kaipo du ir tam nepavyko diskre addressed to the American pasiliuosuos, kuomet darbi šokęs ir prabilo: "Jis negali
kur ir jie siunčia.”
žydams iškalai įsitaisyti” ir
vienybės
ardytojai.
Pasipila griausmingas del
dituoti socialistus prieš pu Red Cross, Washington, D. ninkų luomas numes nuo sa pasirašyti, L.Š.F. pinigai ei draugams nėra vietos mitin
Lipčius. bliką. Tai mat kokiais biau- C.,” Petrauskas išaiškina, vo sprando kapitalizmo jun na Kiaulėnų revoliucionie
nų plojimas.
____________
___ kad tie žodžiai lietuviškai gą? O kad vieną tautą ”pa- riam !” Potam maršalka gams laikyti, bet paverskite
Užeina ant estrados kun.
Nuo Redakcijos: So. Bos riais cįrankiais
musų tautidabartinius šlamštus
Kemėšis ir prašo žmonių, tone visos lietuvių srovės su ninkaf kovoja prieš socialis-i reiškia: ”Aukas galima siųs liuosuoti” padarant ją ”sa- pirmininką prašalino ir jo savo
socialistiškais laikraščiais,
i ti Amerikos Raudonajam vystove” valstybe nesuda vietą užėmė vice-pirminin- tarnaujančiais
kad nesibaidytų politikos ir sitaikė ir dirbs Lietuvių Die- tus, ar tai ne begėdžiai ?
žmonių rei
(Kryžiui, Washington, D. C.” rant tautų sandaros, butų kas Dudonis, ir pasirašė
Tautos Fondo, nes tai esąs noje visi išvieno; tokiomis
kalams,
o
pamatysite,
kaip
vienatinis Fondas, kuris ne- pat išlygomis susitaikė jau Spalio 9 kalbėjo dr. Biels- Nestebėtina, kad tam, kuris mažu nuopelnu, paveizdan, Tuomet tautiečiai kumščiai'’ žmonės juos rems ir dės pi
tik šelpia nukentėjusius nuo ir Montello lietuviai. Labai kis su kun. Bartuška, bet kitos kalbos nepažįsta, jam paimkime Belgiją, Graikiją, grūmojo į socialistus. Šic nigus, kad socializmo idėja
karės, bet kartu rūpinasi ir ir labai butų negražu, jei man neteko būt jų prakal- ir visai nežinoma, ką tie žo Serbiją ir kitas valstybės, Pil. Kom. mitingas buvo 5 plėtotųsi ir darbininkiški išišgavimu Lietuvai Autono- Lynno kolonija pasirodytų bose, bet kaip girdėjau nuo džiai reiškia — juk visi ži ką jos šiandien turi ir kur dieną spaliu.
siliuosavimo idealai greičiau
mijos. Kitų Fondų viršinin- tokia nekultūringa, kad pa kitų, tai jie neužkabinėjo nė no, kad p. Adžgauskas ang jos yra?
Kliubo narys Petras butų atsiekti,
Pakol jus
lų kalbos nepažįsta.
kai už surinktas aukas stei- siduotų dviejų žmonių agi- jokios srovės.
Toliaus, kalbant ką-nors
to nepadarysite, veltui siegia sau saliunus. "Žiūrėkite tacijai ir suardytų tarp sa- Nashuaje ir vėl prasideda Kitas jų "argumentas,” (o ypač mokytojui "Saulės"
Nuo Redakcijos: Musu lojatės, keikiate ir prana— rodo į d-rą Bielskį — šis vęs vienybę tokioj valandoj,
tai iš "Vienvbės Lietuvnin ”kursų,” kuriuos jis taip la korespondentas aprašo čia
žmogus buvo Lietuvoj. Jam kada ji daugiausia reikalin- streikai. Šiuomi kartu strei kų" d-ro Šliupo iškraipy bai išgyrė) apie dalyką jau jau pergvventus nenutiki šaujate, viskas jums niekelionė labai brangiai atsiė- ga. Mes tečiaus turim viltį, kuoja ”fandrių” darbinin tos socialistų mintįs ir bega nereikia manyti, kad ameri mus. Pereito i sąvaitėi Mon kais turi nueiti.
Dėdė Šamas.
jo ir vis tai turi užmokėt kad W. Lynno lietuviai dirbs kai, reikalauja pakėlimo mo- liniai užsipuldinėjimai. Jais kiečiai yra taip naivus, kad telloj buvo sušankta* b°nd
Tautos Fondas. Todėl ir šį vienybėj, kaip buvo iš pra- kesties ir pripažinimo uni vadovaudamiesi musų opo galima pasakvti jiems to ras susirinkimas ir nutarta
kartą surinkti pinigai turi džios nutarę, ir nepadarys jos. Streikuoja ir lietuvių nentai pasistengė intikinti kius dalykus, kaip pav.: ka veikti Lietuviu
v1'
Šlinnas susidėjęs su veid
būti pasiųsti į T. F., o ne ki- sarmatos nė sau, nė kitiems keliolika.
savo pasekėjus, buk socialis rei iškilus Europoje, viso- siems iš vieno tnk^mfc
mainiais ir melagiais ir pats
tur.”
lietuviams.
Korespondentas. tai nori sau trečdalio aukų, kių pažiūrų žmonės susivie- išlygomis, kaip i Bostone. tokiu-jau paliko.
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iškart, šįryt, šiąnakt, kit
Kas mums rašoma.
kart, kitiemet, dieumyly,
beje, kadangi, niekas, juoba,
bemaž, berods, beveik, dėlto,
Montello, Mass.— Spalių
kaitomi
žodeliai, nebetekę Paaiškinimas S.LA. Pildan-, paskolą butų likę ne bankai, 8 d. kuniginiai su sandariemeksti,
grimsti,
srėpti,
čirp

Lietuvių mokytojų suva
ne kokiai svetimai mums >
čiajai Tarybai.
žiavimas, įvykęs pereitą žie ti, kvėpti... Magdė, migdė, savosios prasmės ir kirčio:
korporacijai, bet musų pa-j’čiais turėjo savo prakalbas.
tuojau,
juojau,
nejau,
čiarigdė,
trugdė,
Įaugdamas,
S.
L.
A.
organe
"Tėvynė

mą Voronežo mieste (Rusi
Kalbėjo keli anglai apie „lie
prauzdamas, jau, tėjau, tiekjau, šiaipjau, je” (39 num.) p. Varašius čių organizacijai.
joj), išrinko komisiją rašy bėgdamas,
tuvių
dieną.” Toliau kalbė
L. M. D. paskolos prašy
taigi,
betgi,
irgi,
kurgi,
jau

kalba,
kad
buk
Pittsburgo
šviezdamas,
veizdamas...
bos vienodinimui. Šitą ra
mas galėjo pasiekt S.L.A jo „Ateities” adm. Vitaitis,
_ •> "Lietuvių Mokslo Draugija
šybos komisija, kurion įnė- lauksiu, bėksiu, kvėpsiu, dir- gi, nejaugi, kaipogi, kiekgi
P. Tarybą visa sąvaitę pir aiškindamas, buk socialistai
jo visi žymesnieji lietuvių psiu... srėpk, kvėpk, megsk, bene, mažne, kuone, kuogi- kaltina SLA. už nesuteiki ma, bet pakol apėjo kryvu-i stato tokias išlygas, kurių
mą jai paskolos, ir užsipuokalbos žinovai (Būga, Jab prausk, gerkšk. grimsk, ne, kurgine...
lės keliu, galėjo pasivėlint nėra galima išpildyti, jie
lonskis ir kt.) turėjo paskui šviesk, trokšk, veisk...
Pastaba.
Reikia rašyti: lanti ant visai nekaltos vpa- viena sąvaitę, bet tame vis partyviški ir t.t. Da kun.
Petrograde savo susirinki Pastaba. Bus rašoma ne nelaimė, netvarka, nedar- tos.
gi didelio skirtumo negali Urbanavičius kalbėjo ir-gi
mą ir svarstė lietuvių rašy sč ir zdž, bet šč, ždž. Pavyz bas, negeras, nedirba... „Dėl Ve, jei butų pasiguodęs, I būti. Juk jeigu S.L.A. anot veik tą patį. Jis sakė: „Pil
bos vienodinimui. Šita ra- džiui : išvirkščias, gulščias, to" gali būti rašoma ir kad L. M. Dr-ja užsipuola p. Varašiaus užtikrinimų vūzai nenori vienybės.” Iš
mo nutarimai dabar tilpo valščius, priežaščiu, prauš- I dviem žodžiais, jei to reika „visai nekaltą ypatų," visgi duoda paskolą tautinių na publikos girdėjosi šneka:
„Naujoje Lietuvoje." Many čiau, meščiau... gergždžia, lauja sakinio prasmė, lygiai da bent vyriškiau išrodytų, mų statymui, tai tą paskolą „kunigai pilvūzai ir yra, jie
dami, kad jie gali būt įdo pavyždžiui, vabždžiai...
kaip ir "kuogeriausias, visų bet dabar įsikibęs į mamos galėjo suteikti ir sąvaitę lai Lietuvoj ir čionai suardė
mus musų skaitytojams, Taigi sveikojo žodžio prie geriausias.”
žiurštą ir norėdamas, kad ko vėliaus prašymą gavęs. vienybę!” Dabar progresyperspausdinam juos čia išti balsių rašybai vartojame
ta
mama apgintų, vaikiškai Įstatymai link paskolų juk vė visuomenė aiškiai pama
Atskirai reikia rašyti: ne
tė, kad socialistai nėra par
garsini principą.
sai.
tik, bet ir; ne gieda, bet rė įpasakoja jai, kad nepriete nelikos pakeisti.
Rašybos komisija sprendė Tik nesveikiausiems į(nu- kia; ne laimė, bet nelaimė; liai ir pačiai mamai už jo L. M. Dr-ja nesulaukda tyviški rinkimui aukų. Jie
trupėjėliams) ir nesveikie ne geras, bet piktas; kai kas, darbelius kailį išpers.
remia bepartyviską L. Š.F.,
šiuos dalykus:
ma
atsakymo
iš
S.L.A.
P.
__ ,__
kažin kas. ____
kana kas,
kas Tokia apsigynimo taktika Tarybos, kontrakto spiria ir jie žino, kad ašarose paI. Kokia turi būti musų siems žodžiams naudojamės________
kilmine
rašyba
:
be
maža.
—
nors,
bet
kas,
bet
kaip,
bet netik kad negali būt pasek ma priversta buvo kreipties pludusius, mirštančius iš ba
rašyba;
II. Kuriais principais ei bemaž, tada — tad, tatai — kame, bet kur, by kas, by minga, bet labai ir labai pai su paskolos prašymais prie do reikia gelbėt, nežiūrint
kokių jie pažvalgų butų. O
tat...; užsakė, kryžkelis, kaip, by kur, by kame, jeib ka ir juokinga.
nant lengviausia rašyti;
bankų. Juk ir pats p. Vara klerikalai su tautininkais ir
įkas, jeib kur, jeib kaip, jeib L. M. D. nekaltino, nekal šius paaiškino mums, kad
III. Brūkšnelių vartoji drutgalis...
Neliezdamu
paties
minėkame, šis tas, vienas, kitas, tina ir nemato mažiausio S.L.A. duoda paskolą tik ta tame dalyke yra partyviški.
mai;
tojo principo, B. Masiulis ir!tas pats, iš mažens, iš pra- reikalo kaltinti Susivieniji da, kada svetainė pabudavo6 spalių tūlas Breiva nu
IV. žodžių kėlimas;
mą
už
nesuteikimą
paskolos.
L.
Noreika
pasiūlė
šią
rezo'
džios,
iš
durno,
iš
netyčių
iš
sinuodijo
gazu.
Priežastis
ra^
V. Svetimųjų žodžių
ta. O paskolos prašymas
Jeigu
už
apvylimą
L.
M.
liuciją
(jai
pritarė
ir
K.
Butiesų,
iš
tikro,
iš
tolo,
iš
kur,
saužudystės
—
girtuokliavi

šymas;
bankai paduotas ne anks
Dr-jos
reikia
ką-nors
kal

Tesą m a maža musų iš po, iš už, be galo, be to,
VI. Kiti sumanymai.
čiau kai keturios sąvaitės mas ir nesutikimas šeimyni
tinti,
tai
tik
patį
p.
Varašių.
škam gyvenime.
tautos
dalelė
ir
nežinome,
dėl
ko,
bet:
todėl,
ris
dėlto,
Pat pradžioje buvo kalba'
nuo šio laiko.
kuris
L.
M.
Dr-jai
įkalbėjo,
kaip
tvarko
rašybos
reikalą
ne
vienas,
vis
vien,
ris
tik.
Kliubo narys Petras.
ma apie priežastį, dėl kurios
Kaslink L. M. D. sekreto
Mokytojų Suvažiavimas ra musų tautos didžiuma Lie gan greit, maž daug, laumė kad svetainės statymui pini riaus, tai p. V. kabinėjasi j
Cleveland, Ohio.— Mirtos
do reikalinga išrinkti tam tuvoje, kuri jau turi savo ragana, pluša dirba, žiuriu, gų duos SLA. Draugija su prie jo dėlto, kad neturi prie
prato,
kad
paskolą
galima
tikrą Rašybos Komisiją, ir mokyklų — pradedamųjų, žiuru. redaktorius leidėjas,
ko kito kabinties. Gaišina Choras statė scenoje 4 aktų
gaut
kada
nori
ir
kiek
reika

vidurinių
ir
net
aukštąją.
kur
ne
kur,
kada
ne
kada,
apie Ras. Komisijos tikslą.
man laiką, žinodamas, kad dramą „Mirtos Vainikas.'’
linga.
Paskui
Pil.
Tarybos
Dėl
to
mes
nedarome
ir
ne
kas,
kurie
ne
kurie...
Kad ir turime vieną ben
jo mažai teturiu, turėdamas Atvaidino neblogai. Buvo
sprendime
apie
paskolas
IV.
drą rašybą, bet dėl kai-ku- turime teisės darni grieštų
daug darbo kitiems reika- Mirtos choro dainų taipgi ir
(žiur.
”
Tėv.
”
N39)
jau
visai
B. Rimkaus solo. Publikos
atmainų
ir,
nustatę
tik
di

žodžius
keldami
skirsto

rių dalykų vis dar tebesvy• lams atlikti.
kas
kita
kalbama,
būtent,
buvo
pilna svetainė. Pelno
džiausius
neaiškumus,
palie

me
skiemenimis;
pvz.:
ožys,
ruojama. Dėl to vienos kny
P-nas Varašius gerai ži
kad
paskola
duodama
tik
gos rašoma vienaip, kitos — kame senąją rašybą — kil- skiemenimis; pvz.: o-žys,
no. kad panedėlyje ir utar liko apie 200 dolerių.
tuomet,
kada
svetainė
jau
minę,
kuri
Įsigalėjusi
musų
sau-lė,
var-lė...
T. T. R.
kitaip, neminint laikraščių,
ninke buvau pas jį bankoj, o
Skirstyti žodžius galime gatava. Suprantama, kada nedėlioj L. M. D. pirminin
kurių rašyba dažnai buvo raštuose.”
Grand Rapids, Mich.—
mainoma. Taip tverti to Nevienodai tariamų gar dviem budais: garsiniu ir namas bus gatavas, ta pas kas liepė man parašyt da
kola
mums
nebus
reikalin

kilminiu.
liaus nebegali.
Patįs svy sų rašybai lengvas ir tikslus
raštišką užklausimą ar p. Rugsėjo 24 d. LSS. 51 kuo
ga;
pinigai
reikalingi
mums
Garsinis
būdas
reikalau

principas
—
transkribuoti
ruodami, kaip gi pagaliaus
Varašius gavote kokią ži pa statė scenoje veikalą
dabar,
kada
70
nuoš.
reikia
ja,
kad
pirmas
skiemuo
baivaikus mokysime rašyti ? rašomosios kalbos tarmė
nią iš S.L.A. P. Tarybos rei- "Svetimas Dievas” ir kome
kontraktieriui
už
atliktą
Mokyklos reikalas liepte (gyvoji ar susidariusi). An ktųsi balse ar diftongu. Rit i
ikale minimos paskolos. Jei diją "Svetimoterystė.” Su
darbą
užmokėti.
Dr-ja
pa

Pertraukose
minis
reikalauja,
kad
butų
tras
principas
gali
būti
—
mums liepia nustoti svyra
gu ta žinia jau buvo, tai lošta gerai.
sitikėdama
p.
Varašiaus
už

vus — patiekti vieną visiems tarmių taikinimas ir trečias keliama, remiantis žodžių
reikalinga buvo da buvo kuopos choro dainos,
tikrinimu ir tikėjosi gaut kam
dialogas "Povilas su Dėde"
rašybą. Dėl to Mokytojų — daugumos principas. Šis etimologija.
klausti raštu?
tą
paskolą
savojoj
organi

nepraktingas,
antrasis
—
Suvažiavimas, turėdamas
Vientisiniai žodžiai reikia
Netiesą p. V. kalba, saky ir deklamacijų. Ačiū kuni
zacijoj.
Ir
su
tuo
planu
mie

visa tat galvoje, išrinko tam persunkus, pirmasis, liezda- kelti garsiniu budu: pvz.:
damas, kad esu jam sakęs gėlio pasirupinimui surengt
lai
sutiko,
nes
nuošimčiai
už
mas
jau
pačios
kalbos
daly

tro-ško. var-kšas, o-ška. ku
tikrą Komisiją ir pavedė jai
esu gavęs iš S.L.A laišką. tą patį vakarą prakalbas,
publikos nedaug buvo, bet
nustatyti rašybą, kad jąją kus, negali būti be gramati pstas, čiau-ška...
Tai yra tiesiog melas.
Sudurtiniai žodžiai reikia ekonomis, ekonomingas; is Ar p. V. visą tą maišalie- kuopai liks da šiek-tiek pel
butų jau ir visi mokslo va kos visas išdėtas. Todėl Ko
misija
pataria
laikytis
bal

kelti per sudurimą kilminiu torija — istorinis, istorin- nę darė dėlto, kad yra prie no.
dovėliai rašomi.
Susitvėrė Čia L. D. L. D.
II sių ir pusbalsių rašybai budu; pvz.: už-tiko, pus gos (istorinės knygos — is- šingu svetainės budavojiKriaušaičio
gramatikos:
toričeskija
knigi,
knigi
po
rublis,
per-ėjo.
at-aušo...
kuopa.
Susirašė 22 nariai.
mui?
Rašyba, Komisijos supra
istoriji;
istoringos
knygos
—
V.
timu, nėra imokslas
1_1 1kalbos
—1'- - - reikia rašyti: labiau, rupiau,
Aš neapsiriksiu sakyda Išrinkta valdyba ir pradeda
pažįsta,
drįsta,
rista
(visti),
istoričeskija
knigi,
t.
e.
izKomisija
pataria
svetimų
M. Matys.
etimologijai ar tarmėms na
mas, kad svetainė jau perei ma darbuotis.
tįsta
(nosis
ištįso),
lįsti
(len

obilujuščija
istoričeskimi
žodžių
vartoti
kuo
mažiau

grinėti ; ji tėra tam, kad vie
tais metais butų buvus už
Lewiston, Me.— D. L. K.
naip visi rašytume, ką sako du), skųsti, siųsti, šunų, kad sia, stengties, kad daiktvar- faktami), klasinis, klasin- baigta 4 ar 5 tūkstančiai do
Gedemino
draugijai 4 d. spa
i padarytų, išėjo lauko artų, džių kilmininkai
atstotų gas (klasinis veikalas —• lerių pigiau, jeigu ne o. Va
me ar manome.
Iš rašybos reikalaujame, melstis, sakytis, įdėti, įsek- būdvardžius, o darantis būd klassičeskoje proizvedenie; rašiaus pasistengimai ir pai lio kalbėjo F. J. Bagočius.
kad ji butų lengva rašyti ir ti, išėmus: pjauti, spjauti, vardžius — sekti šitais pa klasingas veikalas — proiz niojimai dalykų (reikalui Padarė didelį įspūdį.
vedenie, imiejuščeje, izobilu- esant galėsiu visa tai gyvais
5 d. spalių kalbėjo A. Mar
skaityti, kad butų: a) vieno bjaurus, tvinsiu, tvinsta, pa tarimais :
žinsiu,
sensiu,
tinsiu,
trinsjuščeje
dostoinstvami
klaS'
ius
apie Lietuvos vargus.
a) Svetimieji žodžiai su
da, b) sisteminga ir c) kiek
faktais išdėstyt), nes perei
tu,
tinstu,
kirmija,
dalija.
sufiksais: ai, ar, ii, y v, at, ut, sičeskago proizvedeniia).
galint vienu, visiems Įmano
tais metais ir materiolas ir Aukų surinkta 27 dol. Agi
VI.
Pastaba.
Rašomosios
kalreikia vartoti su galūne us;
mu, principu vykinama.
darbininkas buvo daug pi tavo už grįžimą Lietuvon ir
Savo
nutarimams
Įvykin

■ bos fonetika neskiria garsų: pvz.: detalus, normalus, ide
gesnis. Jeigu visa tai sto kūrimą ten pramonijos.
II.
ti, Rašybos Komisija nuta ri prieš p. Varašių, tai svei
Kaip per vienas, taip ir
ir ų nuo
Ligi šiol sveikųjų vienti- ;i
į-„nuo
— y v.y.
— ū. , - Todėl alus, rejalus, populerus, nai
rė:
1)
Kad
"Lietuvių
Bal

per
kitas prakalbas vyčiai
sinių žodžių priebalsiai bu- Jiems skirti naudojamės vus, cirilus, pasyvus, pozi
kai manant jau geriau butų
sas
”
ir
„Naujoji
Lietuva
”
pasirodė
vyčiais esant. P.P.
principu: onalo.
analo tyvus, negatyvus, objekty
vo rašomi įvairiai: vienų — analogijos m-.™™tylėti ir nebandyti neteisy
grynąja garsine (Kuršai ginėse gramatikos formose, vus, intensyvus, privatus, pradės rašyti naująja rašy bėmis save teisinti ir kitus
tis), kitų — grynąja kilmine kur vartojama ą (a ilgoji) apsoliutus, vulgarus ir t.t. ba, kai bus paskelbtas tuose kaltinti, nes tie kaltinamieji Orient, III.— čia likos už
(Jaunius) ir dar kitų —mai ir ę (e ilgoji), ten rašome ir Terminų reikalui čia varto laikraščiuose Komisijos po visus užmetimus turi kuo muštas slaptoj smuklėj liei tuvis Aleks Kazlauskas. Be• spųru, tįstu, lįja. gija, pūva tina galūnė inis; pvz.: civili sėdžiu protokolas, o „Dva lengvai atmušti.
šyta rašyba.
sios
Reikalų
Sekcija
prie
L.
rau,
tižau
ir
šąlu,
gęstu,
nis, negatyvinis, centralinis,
Nesmagu yra riešai dabar kazyruojant susivaidijo ir
Kilminė rašyba neskiria
D.
C.
K.
n.
d.
k.
š.,
’
’
"Leidi

ginčvties, bet kad tamsta, p. priešininkas šovė į Kazlaus
garsiųjų priebalsių nuo ati spuru, tįstu, lįja, gįja, pūva rejalinis... kaip kad sako
Piktadaris
tinkančių jas begarsių, ku (pusta, pūna), būva, (bū ma: bendrinės pievos, ruk- mo Komisija prie L. D. auk. Varašiau, iššauki, esmi pri ką ir užmušė.
nesuimtas
į
M.
m.
m.
š.
’
’
ir
„Maskvos
na),
kįla,
šilą,
bįra,
įra,
skįštiniai obuoliai, atsivestinė
verstas tart šiuos keliatą žo
rios stovis prieš kitą priebal
Mokytojų
Sekcija
prie
L.
Nepaimamas Verdunas.
la,
dįla,
pievą,
gervę,
žmo

karvė,
mergautinė
skarelė
džių, kad priminti tamstai,
sę arba žodžio gale. Dėl to
K.,„
nelaukdamos
paskel

gų,
medį
ir
t.
t.
Visais
neir
k.
jog ne vien tik tamsta gali
randasi margumo: gūšta ar
Rockford, III.— Spalių 14
atsitikimais,
Kuomet šitais būdvar biant protokolo, tuojaus ims su pagalba plunksnos dėmes
gūžta, ankštas ar angštas, analoginiais
d.
LSS. 75 kuopa statys sce
kipšas ar kibšas, spraksi ar išskyrus kai kurias galūnes džiais norima išreikšti, dai i ją vartoti; 2) visiems ki nuo savęs nubraukti. Su to
spragsi, auksas ar augsas, j su ų (gervių, kad mitų), ra kto vidaus ypatybė, reikia tiems laikraščiams („Rygos mis dėmėmis nenori ir ne noje B. Vargšo veikalą „Ga
kliuksi ar kliugsi, gurkšnis usome tuos ilguosius balsius pakeisti galūnė — ingas: Garsui," "Šv. Petro ir Povi mato reikalo pasilikti ir tie, dynės Žaizdos.”
principingas lo Parapijai” ir užsienio), kuriems tamsta tas dėmes Spalių 1 d. L.D.L.D. su
ar gurkšnis, mirkčioja ar raidėmis y ir ū, nesistenk- idejalingas.
'
darni
įtikti
visoms
tarmėms
:
rengė prakalbas. Kalbėjo
žmogus, „idejalo principo kurių atstovų nebuvo Komi- dedi.
mirgčioja ir t. t.
1
sijos
posėdžiuose,
išsiunti

Garsinė rašyba tuo ski- ' pvž.: akys, trys, jūs, gra- žmogus" (plg. poteringasj nėti protokolo kopijas, tikė J. Blažaitis, L. M. D. Sekr. drg. P. Grigaitis.
Musų dukaunasis dūko ir
katinas, maldingas žmo
riasi nuo kilminės, kad ji žis, skystas, rūšis ir t.t.
damos,
kad
ir
jie,
norėdami
III.
keikė
tą pačią dieną sociaigus)
;
subjektingas,
objek!
pripažįsta esamąjį kalboje
A. ŽILINSKAS LAVVvienodai
rašyti,
sutiks
var

Įvairus
kalbos
žodžiai
žo

stus.
Mat jo biznis visai
tingas
raštas
(plg.
išmin

skirtumą tarp garsiųjų ir
RENCE
NEBUVO
toti
nustatytąją
rašybą.
nuo koto smunka. Ką-tik
priebalsių. Čia deliai gali būti rašomi vienu tingas darbas, iškalbingus
begarsių
AREŠTUOTAS.
išdėstytoji
rašyba
Komi

i
sudurtiniu
žodžiu
arba
skyparengia vyčiai bei klerika
žmogus,
gėdinga
mergelė).
principas kuri priebalsį gir
i
sijos
priimta
visais
spren

Į
rium.
Brūkšnelių
vartojilai
— nieks nenusiseka. So
Mums
rodosi,
galima
saky

39-tam „Keleivio” nume
di, tą ir rašyk, nesigilinda
džiamaisiais
balsais
prieš
jmą Komisija rado nereika ti ir praktingas žmogus,
ryje tilpo iš Lawrence, cialistai visados publikos tu
mas į žodžio etimologiją.
du.
Jeigu
visuomenė
jai
linga.
daiktas
(plg.
nertingas
ark

Mass.,
žinutė, kame buvo ri kupinai.
Rašybos Komisija, eida
pritartų,
tai
musų
kalbinin

S. J. Traškulis.
pasakyta, kad policija areš
Vienu žodžiu reikia rašy lys, vaikas).
ma šituo principu, nutarė:
kai
p.
Jablonskis
ir
p.
Būga
tavo ir nubaudė 11 lietuvių
b) Iš svetimųjų daiktvarLietuvių kalbai lengvesnė ti: 1) sudurtiniai žodeliai,
prieš
ją
neprotestuotų.
To

Waterbury, Conn.— Rug
garsinė rašyba, turint šitą nebetekę savojo kirčio, iš džių su nekirčiuota galūne: dėl Komisija pavedė rašy už pardavinėjimą svaigi
sėjo
30 d. LSS 34 kuopa tu
taisyklę: vientisiniame svei vaizdos ir prasmės: kažin ikas, ika, ija, Komisija pata bos klausimą spręsti pačiai nančių gėrimų. Tarp nu
baustųjų buvo paminėtas ir rėjo balių su skrajojančia
kame žodyje greta tegali (kas žino), šiandien (šią ria daryti būdvardžius ši visuomenei.
Antanas Žilinskas. Bet da krasa. Už laiškų daugumą
stovėti Begarsės: p, k, š, s, t, dieną), sudieu (su Dievu), taip: atmesti tą galūnę ir,
bar pats A. Žilinskas mums dovanas gavo U. Segevičiuč, c, arba garsiosios b, g, ž, tuojau (tuo jau metu), kuo einant musų kalbos dvasia, Rugp. 5 d., 1916 m.
praneša, kad tas netiesa. tė — auksinį žiedą; V. MiJablonskis,
z, d, (dz, dž). Pavyzdžiui: met, tegu, negu, jeigu, arba, jungti — inis, ingas arba
Jis sako, jog su panašia pa lučiutė — metams „Laisvę”
lakštas, ankštas, aukštas, (tuo jau metu), kuomet, te iškas; pvz.: praktikas —
Kaz. Būga,
varde buvo nubaustas len ir M. Kratavičiutė — me
rukštus, baikštus, gerkšti, gu, negu, jeigu, arba, beje, praktiškas, praktika — pra
Tumas,
kas,
Anthony, Zelensky. Ko tams „Moterų Balsą.”
trokšti.... kregždė, žvaigž kadangi, niekas, juoba, be ktinis, praktingas (praktin
Laukaitis,
Balius kuopai atnešė apie
respondentai suprato, kad
dė, trogždamas, prungžda- maž, berods, beveik, dėlto, gas žmogus); kritikas —
L. Požėla,
tai lietuvis Žilinskas ir taip 170 dol. pelno.
B. Masiulis,
mas, žvargždus... plaktas, išties, sulyg, šiapus, anapus, kritiškas, kritika — kriti
Davatkos sūnūs.
parašė į laikraštį.
danktis, bėkti, slukti. aukti, anašal, atgal, pagal, užriš, nis, kritingas; ekonomija —
L. Noreika.

Rašybos komisijos nutarimai.

ffdemika ir
— Kritika.

I

i
i

Montello, Mass.

L. Tau-

tos Namo draugija rengia
iš eilės jau trečius fėrus T.
N. naudai. Pereitais metais
ferai atnešė gražaus pelno.
Šiuo žygiu kreipiamasi į
Montellos ir apielinkės lie
tuvius, kad paremtų rengia
mus fėrus kas kuo ir kaip
gali, nes tai kultūros darbas.
Tautos namo palaikymas,
tai palaikymas lopšio musų
apš vietos.
Fėrų gasp. S. Stripinis.
Dės Moines, Iowa.— Rug

sėjo 28 d. čia buvo diena
svaigalų naikinimo. Sulyg
teisėjo H. Utterback įsaky
mo sunaikinta 3,944 kvortos
alaus, 720 kv. degtinės. Nai
kinimą svaigalų išreikalavo
Anti-saloon League draugi
ja ir moterų organizacija.
Naikino daužydami bonkas
ir bačkutes kūjais ir akmenais. Tik ar tuomi išnai
kins girtuoklvbę?
Blaivininkas.
Dayton, Ohio.- Čionai ap

sivedė Z. Gudelis su Katre
Ambrazaičiute. Kunigas net
pamokslą bažnyčioje pasa
kė, girdi Gudelis yra stulpu
tikėjimo, o Ambrazaičiute
plyta tikėjimo. Mat vienas
jų vytis, kita davatka.
Nuo 21 iki 27 d. spalių čia
bus prakalbos, kurias sa
kys kun. M. X. Mockus. Ka
talikai dabar jau ne pavo
jingi.
P. Gecauskas.
LowelL, Mass.— Lietuviai

lenkai ir portugalai sužino
ję, kad Juozas Smitas, kuris
1912 metais pasekmingai ve
dė čianykštį audėjų streiką
ir kuris dabar kaipo I.W.W.
unijos narys plieno trusto
naguose, Mesabos kalėjime,
laukia kapitalistų teismo,
puolėsi visi gelbėti jį. Tuo
tikslu portugalai surinko
jau 100 dolerių, lietuviai ma
no sudėti 50 dol., lenkai su
dėjo 40 dol.
Lai gyvuoja darbininkų
solidarumas!
Pinavijo žiedas.
Scranton, Pa. — L. Š. F.

vietinis skyrius šaukia kon
ferenciją delei Liet. Dienos
aukų rinkimo sutvarkymo.
Konferencija Įvyks 23 d.
spalių, panedėlio vakare
Lincoln Hali svetainėje po
No. 1520 N. Main avė.,
Visų Scrantono ir jo apielinkių pirmeiviškų draugijų
atstovai kviečiami ton konferencijon, nes
reikalas
svarbus, apeinantis kiekvie
ną, kas beturiu save skaito.
Šios šalies prezidentas pa
skyrė mums visiems lietu
viams dieną, kurioje galime
visur rinkti aukas nukentė
jusiai Lietuvai, todėl priva
lome risi, kas gyvas, sukrus
ti ir imties už darbo.
Kadangi laikas trumpas
dėl sušaukimo draugijų mi
tingų, kad atstovus rinkti,
tai kviečiame tų L. Š. F. re
miančių draugijų preziden
tus ir sekretorius pribūti
konferencijon, kad galima
butų imtjes tuoj už darbo.
Taipgi ir pavienės ypatos
maloniai užkviečiamos kon
ferencijoj dalyvauti, nes bus
svarstoma, kaip parankiau
ir pasekmingiau butų gali
ma aukas rinkti. Dėlto kiek
vienas sveikas patarimas la
bai geistinas, kad surinkus
kuodaugiausia aukų nuken
tėjusiems musų broliams
Lietuvoje.
Visus nuoširdžiai šaukia
vardan nukentėjusių L. Š. F.
skyriaus valdyba:
C. S. Pūras, pirm.,
S. P. Šonas, sekr. II,
J. A. Antanaitis sekr. II.
Mėnesinis susirinkimas.

Dr-tė D. L. K. Gedemino,
Pittsburgh, Pa. laikys savo
mitingus nuo 9 vai. ryto po
No. 142 Orr st. Pirmas mi
tingas įvyks 29 spalių, šių
metų.
(41)
Dr-tės Valdyba.

VIRDEN. ILL.
Aš Prince Stasiulevičienė pajieškau
REIKALAVIMAI.
kuroras Hoyne non tuo pn- Newarko Progresistai gavo Per Bulotų
ir Žemaitės prakalbas, savo vyro Chalio Stasiulevičiaus, mel
Mokinkis Amato!
rodyt, kad miesto valdžia,
REIKALINGAS Choro Vedėjas.
26 d. rugsėjo nukentėjusiems nuo ka džiu tavęs, Chali, sugrįžti. Gali pa
rašyt laišką Vaitulionio adresu: Box j Choras gyvuoja antri metai. Moky- REIKALINGI VYRAL Ar uždirbi
rės surinkta $22.15.
leidimą aukas rinkti.
t. y. policija, majoras ir kiti
Aukavo: Juozas Kuzmickis $5.00; 562, jis man perduos. Noriu tau ką ! tojui pragy venimui užsiėmimą yra gerai? Jei ne, mokykis siut čeveryv
.valdininkai užlaiko paleisJ. Staliga, F. Blazis, K. Anutis, P. pasakyt, dėlto jei negrįžsi, būtinai [ įvairių. Galintis mokyti dainų ir kus. Mes išmokiname vyrus ir mo
(42) chorą vesti malonės greit susižinoti teriškės amato per vieną iki šešių
Jašukinas ir Yuškevičia — po $1.00; atrašyk.
Kruvinas streikas Bayonnėjjtuvystės urvus, pirkliauja,
I šiuo adresu:
(41) sąvaičių laiko. Sekančias darbo rųšia
, -r . Da rugsėjo 24 d. Nevvar- E. Lankauskienė, D. Petrikienė, P.
Prince Stasiulevičienė,
gyvuoju tavoru, įpaiai
--1
J. T. Jankus,
išmokiname už sekančią užmokestį:
Crystal Falls, Mich.
Klonionienė, J. Vasiliauskas, K. Ka
o
įvyko
visuotina
konfe114 Glenwood avė., Binghamton, N.Y. ”Inition Cutting” už $25.00; "Up.
SUž VĖRĖ JUSI POLICIJA ^emberystės namus ir varo
daitis, J. Diglis, K. Petrauskas, S. Japer Stitching” už $5.00, $10.00 ir
irencija Lietuvių Dienos rei- siukonis, J. Bindokas, J. Katulis, A. Pajieškau pusbrolio Teofiliaus VeŠAUDO VYRUS IR
purviną ir įstatymais drau- 1 kalais. Konferencijoj pri Vanagas, K. čečiavičius, J. Močiu- ber, taipgi ir kitų savo pažįstamų. I REIKALINGAS Lietuvis Bar be ris, $15.00; "Vamping Course” už $25.00:
MOTERIS.
Aš esmi Kauno gub., Vilkmergės pa- kuris norėtų užsidėti biznį. Yra la ”McKay stitching” už $35.00; "Hana
i džiamą biznį. Prokuroras buvo 77 delegatai, kurie at kaitis ir M. Diglienė — po 50c. Kar vieto,
Kovarsko parap. Meldžiu at- bai tinkama tam bizniui vieta, o visa lasting and Pulling” už $15.00;
tu su smulkiomis aukomis surinkta
3 žmonės nušauti ir daugiau labiausia varosi prieš poli- i stovavo 28 draugijas. Susi $22.15.
sišaukti.
me mieste nėra nei vieno lietuviško ”Edge Trimming” už $25.00; "Edg*
(43)
Jonas A. Weber,
cijos viršininką Healey iri rinkimą atidarė A. Stanke- "Žiburėlio” naudai surinkta aukų % St. Anthony
barberio. Tame pačiame name yra Setting” už $20.00.
kaip 100 sužeista.
(Rašykit angliškai.)
Hospital,
$5.00. Aukavo: J. Kuzmickas $1.00;
pirtis,
tai
barbernė
galima
įtaisyt
Bayonnėj, New Jersey būtinai nori įkišti jį kalėji-i vičia (dešinysis), apreikš S. Yuškevičius 55c. ir K. Anutis 50c.
Denver, Colo.
Lynn Shoemaking School,
pirmos klesos. Platesnių žinių kreip
Kartu su smulkiomis aukomis $5.00.
Lynn, Mase.
kitės:
vastijoj, vėl sustreikavo Ro man.
(42) 702 Washington st,
damas, kad visų pirmiausia
Pajieškau draugo Kazimiero Banio,
Yuškevičius.
K. M. RAMUTIS,
kfelerio aliejaus dirbtuvių Dabar klausimas kįla, ko bus perskaitytas VVilkes- P. S. AukųJonas
čia butų buvęs daug Kauno gub., Šiaulių pav.. Triškių mie 565 Lafayette st„ Bridgeport, Conn.
Lynn, Mass., rugsėjo 6, 1916.
gyveno Philadelphijoj. Meldžiu
šiuomi liudiju, kad aš lankiau Lynvergai ir pasiliejo ją krau dėl valstijos prokuroras taip Barrių protokolas, ir kas su daugiau, jeigu ne ta aplinkybė, kad sto,
pačiu laiku čia kilo kasyklose atsišaukti ar kas jį žino malonės pra
REIKALINGA 250 Darbininkų į no čeverykų mokyklą, 702 Washingjas. Įdukusi policija, ginda- sujudo? Policijos viršinin- juo nesutiksiąs, turs išeiti tuo
streikas, kas labai pakenkė.
J. Y. nešti.
darbą geležinės rudos kasyklose New ton st., Lynn, Mass., per 14 dienų ir
Kazimieras Kibartas,
ma kapitalo reikalus, šaudo kas sako, kad prokuroras tai laukan. Užklausta jo, kas
Yorko valstijoj. Mokestis $2.32 į 8 mokinausi dirbti ant McKay siuva
424 N. lOth st.,
Philadelphia, Pa. I valandų dieną naujokams, gi paty- mos mašinos. Tuomet man buvo duo
žmones kaip karės lauke, daro politiškais išrokavi- i
rusiems darbininkams mokama dau ta vieta pas čeverykų fabrikantą BePajieškau Petro Munkuno, Kauno giau. Yra proga dirbti viršlaikį jei verly, Mass., ir aš dirbtu. Aš galiu
Didžiausis kraujo pralieji- mais. DataTlrtmašf^ki-'ii igaiioJ° ‘“P >««>««• J*
gub., Panevėžio pav., Pašvintinio pa norite. Kelionę iš Bostono apmoka teisingai rekomenduoti šitą mokyklą
mas buvo pereitoj seredoj, mai ir prokuroras nori būt P®^ki.n.a- kad Jie *dešinite’
rap., Rainučių sodžiaus. Turiu svar me. Jei išdirbsi du mėnesiu, tos lė- visiems, kas tik nori gerai išmoku
'
taifri
1) ture^ savo
nepaprastą
,
SKAITYTOJŲ ŽINIAI
bų reikalų ir meldžiu atsišaukti.
kada darbininkai susirinko vėl
-1 išrinktas,
D. Benkua,
laigi reikia
remia Jkonferenciia
ir
nutare
taio
į šos bus dovanotos. Galite gaut bur- amato.
konferenciją ir nutarę taip "Keleivio” skaitytojai kada siun
Jonas Petraitis.
jdą pas savuosius žmones už $4.50 są- 6 Swan st.,
Haverhill, Mass.
prie dirbtuvių apkalbėti sa- kaip nors atkreipti į save vi- elgties.
čia pajieškojimą į Redakciją, būtinai 1818 Wrights Alley, S. S.,
I tei. Kreipkitės į
Pittsburgh, Pa.
vo reikalus ir podraug pa suomenės domą, reikia pa- ; Socialistai pataria pirmi turite prisiųsti ir tą juostelę, kuri
FINN’S LABOR AGENCY,
užlipinta ant laikraščio su jūsų var
27 Washington stM
Boston, Mass.
Turėk Savo Namą!
saugoti, kad skebai neitu sirodyt dideliu teisybės ap-i ninkui laikytis šiokių-tokių du,
neprisiuntus juostelės pajieškojiPajieškau savo tėvo Antano Kuišio,
i Kauno gub., Raseinių pav., Tauragės
dirbti. Policija įpuolė tarp gynėju. Ir šituo ve tikslu ji- i susirinkimo taisyklių, bū mai nebus talpinami.
Kam mokėt brangias randas namų
REIKALINGAS Darbininkas. Dar savininkams,
Pajieškojimai merginų, pirkimai, parap., Markučių sodžiaus, 15 metų
kada už tuos pinigo*
žmonių ir pradėjo lieti laz sai ima policijos viršininką tent: iššaukti draugijų de- pardavimai
bas
prie
vežėjo
senoms
popieroms
ir kitokie pasiskelbimai, kaip Amerikoj.
Meldžiu atsišaukti,
gali nusipirkt savo namą. PER PA
rinkti.
Alga
$11.00
sąvaitei.
Atsinors ir "Keleivio” skaitytojams dy ar kas apie jį žino pranešti, nes tu
domis per galvas visiems iš už sprando.
SKUTINIUS DU METU MES PARi šaukit pas:
| legatus, išrinkti prezidiu kai
netalpiname. Už tokius pasigar- riu svarbų reikalą.
DAVĖM 500 NAMŲ LIETLVIAM8,
eilės. Negana lazdų, išsi- i
D.
DE
STEFANO
CO,
sinimus skaitome po 2c. už žodį
mą, o protokolą palikti į die- kiekvieną
apie už pusę milijono dolerių vertes,
YČAS
IR
KUN.
ŽILINS

83
Damrel
st.,
So.
Boston,
Mass.
1030
North*9th
st.,
East
Št.
Louis,
III.
arba po 50c. už sykį.
traukė revolverius ir pradė
ir jie visi užganėdinti
,nos tvarką. Vardašaukis Siunčiantsykį,pagarsinimus
ir kartu
KAS SKIRIA $100
Dabar mes turime daugybę gerą
jo šaudyt. Viena moteris Ii- i
GERAS
BUČERIS
nori
darbo.
Ga

Pajieškau
giminaitės
Onos
Žindukitokius
reikalus
į
Redakciją
visados
! atlikta, bet daugiau prie jo
namų ir lotų ant lengvų išmokėjimą.
DOVANŲ.
liu
kalbėt
vokiškai,
angliškai,
lenkiš

kos užmušta ant vietos, o
rašykit kiekvieną reikalą ant atski laičiutės, Kauno gub., Kamajų par.,
kios tvarkos neprieita. Ne ros
Dirbt galiu ant Tik biskį įmokėk ir turi savo namą!
popieros, tad visados gausit grei Kakšių sodžiaus, gyveno Chicagoj. tu- kai ir lietuviškai.
Mes parupinam taipgi pirmą ir
keliasdešimts žmonių sužei Mums pranešama, kad ku tvarko
pirmos
rankos.
(42)
,
riu
svarbų
reikalą
ir
meldžiu
atsitesnį
patarnavimą.
progresyviškų drau
antrą paskolą, duodame statymam*
FR. ALEŠIUNAS,
sta, keliatas iš jų taip sun nigas J. Žilinskas su Yču pa gijų sąryšis, susidarantis Mainant adresą būtinai reikia pri ' šaukti.
1244 Fourth st..
So. Boston, Mass. (construction) paskolą ant lengvų iš
Aleks Strumskis,
lygų ir žemo nuošimčio.
kiai, kad nėra vilties jiems skyrė S100 vertės dovaną iš 12 draugijų, padavė rezo siųst SENĄ ir NAUJĄ adresą, kitaip , 255 Broadway,
So. Boston, Mass.
laikraštį permainyt negalime.
BOSTON, MASS.
tam,
kas
Lietuvių
Dienoj
su

pasveikti. Ant rytojaus po
PARDAVIMAI.
Musų patarimas dykai. Kalbam*
"Keleivio” Administracija. I Pajieškau švogerio Kazimiero Girliuciją,
kurioj
reikalaujama
lietuviškai.
licija padarė kitą tokį už rinks daugiausia aukų.
. džiuno, Kauno gub., Telšių pav., Pasriovių
lygybės
ir
kad
tre

PARSIDUODA Bučernė ir Groserpuolimą ir vėl kaip proto ne
Pajieškau Jono Petrausko, jis gy- luknes sodos, Skuodo parap., prieš 3 nė, per 6 metus toje vietoje laikiau
JOHN A. SMITH & CO.
dalis aukų butų nusiųsta veno
pirmiau Providence, R. I., Ju- metus iš Montrealio išvažiavo Chica- biznį. Parduodu todėl, kad pasista
(Real Estate Eschange)
tekusi daužė galvas, šaudė, M. TRAKIMAS AREŠTUO čia
Lietuvon.
Dešinieji nė gir- I raičių sodos, Šilalės parap., taipgi pa- gon. Kas apie jį~ žino malonės pra čiau savo namų kitam mieste ir tenai 18 TREMONT ST. Roorn 323.
TAS
BAJONNĖS
laužė saliunus katrie buvo
persikeliu gyvent. Kreipkitės šiuo
mano draugų ir pažįstamų, aš nešti.
. dėti nenori apie rezoliuciją. i jieškau
STREIKE.
Kazimieras Stankus.
'adresu:
(41)
paeinu iš Kauno gub., Raseinių pav.,
atdari ir areštavo ją savi
241 St. Charles st.,
Tuomet
sąryšio
delegatai
STAN.
KERŠIS,
Šilalės
parap.,
Girininkų
sodos.
Aš sakau
Anglą laikraščiai paskelninkus. Per šitas dvi die
Montreal, Canada.
: 14 Warren st.. East Cambridge, Mass.
Antanas Vidmontas,
(41)
įsukįla
ir
demonstratvviškai
i
nebūkite
nas, kaip praneša pačių ka- bė, kad Bayonnės streike li,BOX 93,
Štili
River, Conn.
Pajieškau draugo Frano Baltriuko, i PARSIDUODA Forničiai gerai už
i
apleidžia
konferenciją.
Su

panašus
pitalistų laikraščiai, 3 žmo- kos areštuotas M. F. Traki
Pajieškau A. Sabaliausko, Kauno gyveno Indiana Harbor, Ind., Pano- laikyti, 5 kambariams, parsiduoda pi
sodos, Ginteliškės parap. Taip giai iš priežasties prasišalinimo vy
nės likos užmušti, o daugiau mas, streikierių komiteto ėję i kitą ruimą jie tariasi gub., Vilkmergės pav., gyveno Bronz- tienų
į šitą!
N. Y. Turiu svarbų reikalą ir gi švogerio Jurgio Razgaus, gyveno ro. Pamatyt galima kožnu laiku.
kaip 100 sužeista, iš kurią pirmininkas, už '“kurstymą rinkti aukas skyrium. Spa ville,
MARIJONA RUBIKAS,
(42)
meldžiu atsišaukti.
(41) Aurora, III., Žabelių sodos, Platelių i
parap., abu Kauno gub., Telšių pav. 41 Gatės st„
So. Boston, Mass.
keliatas turės da mirti. Tarp orie riaušių’’. Kapitalistų lių 2 buvo sušauktas deši
T. Šeibok,
Meldžiu
atsišaukti.
Rochester, N. Y.
užmuštu yra vienas jaunas laikraščiai rašo, kad jis ra- niųjų komiteto taip vadina 152 Rauber st.,
Franas Krasauskas,
(42)
mas
mas-mitingas
dėl
pri

advokatas, kuris nieko ben- gino vesti streiką iki ”pas- sirengimo prie L. D. Kal Pajieškau savo vyro, Viktoro Ru- 241 St. Charles st., Montreal, Canada. I
biko, kurio ir paveikslų čionai pa
dra su šituo streiku neturė- kurinio lašo kraujo ir pasPajieškau Kazio, Vaclovo ir Jono
duodu. Kelios suvaitos atgal jis iš
ewT]
bėtojai
buvo
net
3
ir
visi
sėRatašinskų.
Suvalkų gub., Mariampojo. Nušauta moteris taipgi kutinės uncijos kūno.” Kavažiavo iš So. Bostono darbo jieškomoteris
lės
pav.,
Šunskų
kaimo.
Yra
laiš

■
jo
neapykantą
prieš
socia

ti ir iki šiol neturiu nuo jo jokių žiABTFORD irVaikinai,
prie streiko neprigulėjo, da palicija jį suėmė, kilo
IĮ
kas nuo jų giminaitės Konstancijos
merginos!
’
nių.
Aš
palikau
viena
su
1
metų
Garbavičaitės iš Rusijos. Meldžiu
Trečias užmuštas žmogus riaušės. Streikieriai norėję listus. Jie tvirtino, buk so | kūdikiu ir kenčiu didelį vargą.
RAILR0AD CO.
Išbandykite mus
(42)
Rubikienė,
(42) atsišaukti.
buvo atrastas ant gatvės su nušauti policijos kapitoną, cialistai tautos priešai, išsi- 41 GatėsMariona
toaletines
preparaci
,New
Haven,
Conn.,
Oct.
3,
1916.
Stasys
Barzdaitis,
st.,
So. Boston, Mass.
M. F. —
Trakimas
vra gerai! ^mėliai ir kitokie; kad toperšauta galva ir kas jis "
-BOK 256,
Loupurex, Pa. i AKCIONIERIAMS:—
jas. Geriausi daiktai
• fotografas.
kiame svarbiame momente Pajieškau sesers Emmos RitteriuI Šiuomi paskelbiame, kad New York, dėl panaikinimo sauyra, nesužinota.
žinomas lietuvių
Pajieškau sunaus Barro, Kauno j New Haven ir Hartford gelžkelio lerudžių spuogų ir vi
kės ir brolio Edvardo Ritteno, Kau
negali
išsižadėti
savo
parti

Kaip paprastai, taip ir
no gub., Raseinių pav., Švėkšnos pa ' gub.. Šiaulių pav., Lūkės miestelio, Bendrovės metinis susirinkimas įvyks sokių plėmų ant vei
jos
ir
eiti
pas
juos
bernauti.
NEW
YORKE
MINIA
SU

rap. ir valse., gyveno Chicagoj. Mel i Meldžiu jo paties, ar kas žino apie jį seredoj, 25 d. Spalių, 1916 m., prasi
dabar policija ir kapitalistą
(42) dedant nuo 12 vai. dieną sekančiais do. Geriausi išdirbi
džiu
atsišaukti.
(43) pranešti.
Kaip dr. šliupas melavo,
DAUŽĖ 10 KARŲ.
Leonas Kasparavičius,
laikraščiai kaltina streikieniai dėl padailinimo išveizdoa.
Miss Julia Ritteriutė,
reikalais:
taip-pat
ir
tie
kalbėtojai
19 Fellow Court.,
Roxbury, Mass.
315
Walnut
st.,
Newark,
N.
J.
1)
Apsvarstyt
ir
paimti
veikmėn
Naudingi pamokinimai kaip užlai
Spalių
13
naktį
New
Yorrius už šaudymą. Visi su
metinį bendrovės raportą, taipgi klau kyli švarią, dailią išveiz.dą dykai.
tvirtino,
kad
tą
dieną
aukų
Pajieškau pusbrolio Baltromėjaus simus, kurie šiame susirinkime atsi
žeisti ir užmušti esą strei- ke minia žmonių pradėjo
Pajieškau brolio Antano Kazlausko,
Atsišaukite pas
Kauno gub. ir pav., Stakų parap., Bartusevičiaus, Kauno gub., Sere ras iš kitų raportų.
kierią kulipkomis, kurios bombarduoti ant Madisono, niekas negalės rinkti be cen- Raudonio
vaisė. Kibartų kaimo, taip džiaus valsčiaus. Stalioreičių kaimo,
2)
įgalioti
išleisti
paskolą,
nevir

tralinio
komiteto
leidimo,
o
TOILET
LABORATORY,
buvo taikomos į policiją. Tik Lexingtono ir Lenoxo gat
gi pusbrolio Antano Masaičio, Sere gyveno N. Y. valstijoje, taipgi pajieš šijančią $700,000 vertybės septy
pusseserės Onos Bartusevičiūtės niems metams 5 procentu tokia su Cor. Wirren st. & LIicoIb in. Utici, N.Y.
reikia stebėtis, kaip tos tai vių viršutinius gatvekarius. jeigu kas neklausys, tai bu džiaus parap., Pikcunų kaimo. Mel jikaugyveno
Bostono apielinkėj, jie pa tartim, kad jei butų ant bendrovės
džiu
atsišaukti.
(41)
siąs
net
"injunetion
”
prie
tįs arba kas juos žinotų, meldžiu pra nuosavybės uždėtas morgičius, kad
komos į policiją kulipkos ne Pakol pribuvo policija, 10
Juozapata
Kazlauskytė,
(42) ši paskola lygiai kaip ir kitos butų
pataikė nė vienam policma- karų likos sudaužyta. Mat tuos išimtas. Tą kvailą gra 610 Columbia Avė., Baltimor-e, Md. nešti.
AR PRALEIDI PINIGUS
Jonas
Bartusevičius,
apsaugota, ir kad paskola butų išmo
Boston, Mass. kama dalimis po $100,000 metams iki ant bandymų? Jeigu jus norite
nui, bet vis patiems streikie New Yorke streikuoja gat sinimą tautininkas Liutkau- Pajieškau draug J. M. Leono, pir 84 Salėm st.,
skas pakartojo 5-kis sykius. miau gyveno Utica, N. Y. Turiu la
išbandyt ant jūsų plaukų, tai yra
visa bus išmokėta, o pelnas iš šios
riams. Šitas faktas aiškiai vekarių darbininkai.
Pajieškau Mikolo Beliako, Jokūbo paskolos turi būti sunaudotas naujų daug vaistų, su kuriais galima
Bet
štai
progresyvių
bai
svarbų
reikalą,
būtinai
reikalas
parodo, kaip begėdiškai po
Šerno ir Katrės Davidonaičios, pinui
susižinoti, todėl meldžiu atsišaukti, du Panevėžio pav., Navikų kaimo, pasažierinių stočių budavojimui ir daryt ekspirimentus. Bet jei jus
norite, tai kas yra patvirtinta
pataisymams New Haven mieste.
licija ir kapitalistą spauda PITTSTONO LIETUVIŲ draugijų sąryšio išrinktoji ar kas žino pranešti.
Davidonaičia Radviliškio miestelio.
komisija nuvyko 10 spalių
3) Išrinkti board-direktorius sekan Iper kelioliką metų kaipo geras
Stepas Inčiuras,
DIENA RENGIAMA
meluoja.
Meldžiu atsišaukti, nes jų jieško iš
vaistas, tai pabandyk DERMAUtica, N. Y. Lietuvos Rusijon nuo karės pabėgu tiems metams.
i miesto valdybą, perstatė 516 Wiley st.,
3 LAPKRIČIO.
FUGA. Jis sustabdys slinkimą
Turbut nė vienoj valstijoj
4)
Padaryt
transakcijų
kitų
apy

si Emilė Beliakytė.
vartų, kurios atsiras pirm šio susi plaukų galutinai, sustabdys nie
savo giminių ir pažįsta
nepralieta tiek darbininku Į Musų progresyvis ele dalyką ir miesto valdyba mų,Pajieškau
J. Davidonis,
žėjimą, išgydys pleiskanas ir už
aš esmi Suvalkų gub., Seinų pav., 926 Wallace st.,
Philadelphia, Pa. rinkimo.
kraujo, kaip New Jersey. mentas rengia Lietuvių Die davė leidimą rinkti tą dieną Lazdijų
Jei netiesa, pi
Šiais reikalais iki šio bendrovės su augs plaukai.
parap., Jesenauskos kaimo.
aukas
ant
gatvių
ir
visur.
nigus
gražinam.
Yra tikėtina,
sirinkimo
bendrovės
knygos
liekasi
Meldžiu
visų
atsišaukti.
Kiek tik buvo tenai pasta ną tiktai ant 3-čios dienos
Pajieškau pusseserės Elzbietos Mi- uždarytos nuo 11 d. iki 25 d. Spalių kad trumpame laike Dermafuga
Jonas čiževičius,
Šiomis
dienomis
įvyks
da
siulaitės-Paulauskienės,
Kauno
gub.,
ruoju laiku streiką, nei vie lapkričio vakare, Lietuvių I
210 Slocum st.,
Kingston, Pa. Šiaulių pav., Triškių parap., Leilienų mėnesio, 1916 m.. įskaitant abi dieni. viena iš geriausių gyduolių negu
Sulyg board-direktorių padavadiji- kokios kitos tos rūšies. Prisiųsk
nas neapsiėjo be darbininką , Knygyno svetainėje. Drg. viena konferencija ir bus
sodos, gyveno Brooklyn, N. Y. Yra
10c. stampomis arba sidabrinį
ARTHUR E. CLARK.
Pajieškau draugo Juozapo Nikšo, svarbus reikalas. Meldžiu atsišaukti. mo
galutinai
nustatytas
aukų
kraujo praliejimo.
; V. Kapsukas kalbės VH-tam
Sekr. i dešimtuką, mes prisiųsim probą
Petro ir Antano Valinčių, Motiejaus
Mrs.
Eva
Lukošienė,
i-------------------------------------------------------------------ir paaiškinimą jūsų kalboje. Ad
Gendroliaus ir Jono Bražo, visi Steg- 1338 So. Sheridan Rd..
Dabar Bayonnėj streikuo I Rajonui ir Lietuvos šelpi- rinkimo planas.
resuok:
(40)
vilių kaimo, Batokių vals., Kauno gb.
Spalių
22
d.
Pet.
Plikaičio
Waukegan, m.
ja šių kompanijų darbinin i mo Fondo skyriui. Aukos
Meldžiu atsišaukti, ar kas žino pra
Mokinkis
sint
Czebatus
kai: Standard Oil Co., Tide- Į bus renkamos Lietuvos Šel- salėj, 103 Jackson st., bus nešti.
APSIVEDIMAL
Jonas Mišeikis,
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.
ARGIL SPECIALTIES Co.
ater
Oil Co.,
Todėl
kiek- didelės prakalbos, kalbės d. 8436 Vincennes
—— Oil Co., Vacum
--------------pimo Fondui. Todėl
kiekPajieškau apsivedimui merginos,
avė.,
Chicago, III.
,
Mes
išmokiname minėtą amatą nuo
Pruseika
ir
kiti.
Po
prakal

BOX 37, (Dept 12)
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, geistina,
Pacific Coast Borax Co. ir {vienas, kuris jaučiasi esąs
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatiš- Į
PHILADELPHIA, PA.
Pajieškau draugų Stanislovo Stra I kad mokėtų nors kiek anglų kalbos. kai arba rašykite.
(46)
General Chemical Co. Iš vi- progresyviškų, privalo atsi- bų bus tartasi apie aukų vinsko
Aš
esu
28
metų
ir
turiu
valgomųjų
ir
Antano
Balučio,
seniau
jie

Aš Alena Kostovska, pasiro
Mamos Sūnūs. du gyveno Tacoma, Wash. Jų pačių ' daiktų krautuvę. Su atsišaukimu
GOODYEAR SHOE SCHOOL,
so streikuojančių esą apie lankyti į tas prakalbas ir rinkimą.
i meldžiu prisiųst savo paveikslų, kiek- 146 Court st..
meldžiu
atsišaukti
ar
kas
žino
mel

Brockton, Mase.
12,000. Veik visos čia pa aukauti bent vienos dienos
' vienai duosiu atsakyma.
(41)
dau visai publikai akyse.
džiu pranešti.
AUKOS
A.
Ur.
minėtos aliejaus kompanijos savo uždarbį nukentėju
Joe Gavėnas,
Montreal, Canada. DVYLIKA LEKCIJŲ AN
Tacoma, Wash. 363 Bentville st..
yra Rokfelerio kontroliuo siems nuo karės musų bro LIETUVOS ŠELPIMUI. |Sta P. Box 63,
GLIŠKOS KALBOS
jamos.
Pajieškau puseserės Izabelės NaPajieškau apsivedimui merginos,
liams.
Lengvai ir parankiai sutaisytos,
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SKANDALAS CHICAGOJE.

CHRISTOPHER. ILL.
vickiutės-Kušinskienės, Suvalkų gub., butų geistina, kad butų Suvalkų gu kurias išmokus turėsit gerą pradžią
I
Bulotų ir Žemaitės prakalbas jos pačios atsišaukti ar kas apie jų bernijos, Garlevos parap., nuo Mau išmokt KALBĖT Ir RAŠYT ANGLIŠ
I APSISAUGOKIT VAGIŲ. I 5 Per
d. spaiių šių metų surinkta čia į žino meldžiu pranešti.
ručių, kur yra mano tėviškė. Čionai KAI. Jeigu netikit tam išradimui,
aukų L. š. Fondan $22.50.

,

Konstancija Janavičiūtė,

turiu gerą darbą. Su pirmu laišku perskaitykit pirmą lekciją ir persiApie mėnuo atgal Ona Aukavo: K. Ivanauskas — $3.00; J.; 2147 Russell st.,
Detroit, Mich. meldžiu prisiųsti savo paveikslą. tikrinsit ar teisybė. Prisiųskit 10c.,
ir V. Bogdanskiai, F. Zaveckas, M.-------------------------------------------------- Kiekvienai suteiksiu atsakymą ir pla o tuojaus gausite lekciją.
Chicagos miesto valdyboj Morkūnienė iš Elizabeth, N. Cibinis.
(41)
J. Astrauskas, M. Žemaitis, I Pajieškau Laurino Šlopinio, Kauno tesnes žinias.
(41)
MONTELLO
CORRESPONDENCF.
didžiausis skandalas. Vals J., pajieškojo savo vyro P. J. Cienavičius, P. Bumuntas, J. Gir-, gub., Šiaulių pav., Lygumų parap.,
Joseph M. Skučukas,
SCHOOL,
V. Bielskis. F. Šimkus. J. Ar- Vilnaičių sodžiaus. Jo paties ar kas BOK 164,
Stanhope, N. J.
tijos prokurorui Maclay Morkūno. Ir neužilgo gau- džius.
žuolaitis, A. Barr, A. Raulinaitis — kitas jį žino meldžiu pranešti.
MONTELLO, MASS
Hoyne paliepus pereitoj są !na meilų laišką, po kuriuo po $1.00; K. Mačiulis, J. Ambrozaii Pajieškau apsivedimui lietuvaites
Antanas Laucis,
J. Armolavičia. M. Macejauskas, 82 Witt st.,
Detroit, Mich. i nuo 1S iki 21 metu amžiaus, aš esu
CIGARETŲ KUPONAI
vaitėj Chicagoj majoro ofi pasirašo koks tai apgavikas tis.
V. Petrauskas, O. Mičiulienė ir F.
' 22 metų, gerai išsilavinęs. Mergina
Išmainomi
ant vertingų dovanų.
jos
vyro
t
P.
Morkūno
vardu
se likos padaryta krata ir _
Ciesnavičius — po 50c. Viso labo
Pajieškau dėdės Jono Gutausko, turi būti darbininkų klesos. mokanti
Mes turime sandėlyje virš ”>><’ skir
$22.50.
skaityt
ir
rašyt.
Platesnes
žinias
su

Kauno
gub.,
Vilkmergės
pav..
Vižanų
paimta daug dokumentą, , ir prašo atleidimo užtai, kad
mane išgelbėjo nuo varginan
Nuo parengto SLA. 161 kuopos ba parap., Dusinių kaimo. Turiu svar teiksiu per laišką. Su pirmu laišku tingų daiktu ir priimame visokiu- čiųKas
ligų? Salutaras Bitteris.
Ai
kuponus. .4 tsilankyi.it ir pamatykite
kuriais manoma apšviesti jis ją pametęs ir žada dau- liaus
pelno liko $35.45. Pridėjus prie bų reikalą ir meldžiu atsišaukti.
į meldžiu prisiųsti savo paveikslą.
musų daiktus. Neimkite patįs siūlo per praeitus 4 metus buvau vos tik
surinktų
pasidaro
$57.95.
John
P.
Walter.
Jonas
Gatauskas.
miesto valdžios korupciją, giau to nebedaryti. Girdi,
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo
"Žiburėliui” čia-pat suaukauta 9 do 2334 W. Oakley avė.,
Cleveland. Ohio. mų premijų, mes esame vietos agen pilvo
Chicago, III. Gen. Dėl., P. O.
ir dispepsijos. Mažai tegalėda
tais
visų
didžiųjų
kompanijų.
Visi tie dokumentai likos dabar man labai sunku gy leriai
<
?
>
55c. Aukavo: J. ir V. Bogdanvau valgyti ir suvalgytas maistas su
BERNSTEIN & SON,
Pajieškau apsivedimui merginos,
pristatyti prieš grand jury, venti; buvau sužeistas, tris skiai. A. Barr, J. Brazaitis, M. Že Pajieškau pusbrolių Jono ir Anta laisvų
Boston. Mass teikdavo man daug nesmagumo — at
pažiūrų, ne senesnės 30 metų. 40 Beach st..
maitis, J. Aržuolaitis. K. Ivanauskas no Podžiunų, Kauno gub., Debeikių
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
kur pašauktas ir pats majo mėnesius gulėjau ligonbu- —
po 81.00; K. Raulinaitis, F. Zave i parap., Kalterisčių kaimo. Taipgi Platesnes žinias suteiksiu per laiškų.
rgirnas vidurių. Diegliai suimda
gu
F
. pusbrolio Zigmo Kavaliūno Duokiškiu Su pirmu laišku meldžiu prisiųst sa
ras Thompson su privatiniu tyje, dabar neturiu nei vie-| ckas, V. Mačiulis — po 50c. Kartu
vo
po krutinę, šonuose ir strėnos*.
— $9.55.
P.L. HOLLANDER t CO. Niekus
; parap, Pamalaišės viensėdijos. Tu- vo paveikslą.
aš negavau pagalbos dėl savo
savo sekretoriumi Fitzmor- no cento pinigų ir negaliu, su smulkiomis aukomis
F. Zaveckas.
Geo. Kuzmicki.
1 riu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
REIKALINGI
RANKOMIS
MEZGĖ

P.
S.
Baliaus
pelnas
nėra
perduotas
75
East
Merrimack
st.,
roorr.
19,
šaukti.
risu. Kiti City Hali valdi parvažiuoti namo. Atsiųsk^
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
JAI ir KAROLIUKŲ VARSTY
Bulotai, tik vien čia suaukauti pini
Lowell. Mass.
Jonas Gatauskas.
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
ninkai ir policijos kapitonai man, miela Onyte, pinigų, gai.
TU
AI.
F. Z.
2334 W. Oakley avė.,
Chicago, III.
Atsišaukit pas.
(?) jau gerai jausties, gerai valgyti ir
Pajieškau apsivedimui merginos,
buvo pašaukti po bausme ir tai parvažiuosiu ir daugiau
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
MISS SCOTT,
CLINTON. I0WA.
Pajieškau draugo Vlado Lankelio nuo 18 iki 25 metų amžiaus, nežiūrint
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
turėjo atsinešti su savim vi to nebedarysiu.
Rugsėjo
j . čia ir Andriaus Gusto, abu Kauno gub., tikėjimiškų įsitikinimų. Su pirmu
_ _ 24 d. š. m. atvykus
_
Penktos Lubos,
liu pažint ir palikau laiminga naudo
sus savo rekordus apie pa Bet nepasisekė tam apga-1 pas savo pažįstamus drgui J. Bie- žeimės parap., Kuigalio sodžiaus. Jų laišku meldžiu prisiųst savo pavei 48 PARK SQUARE,
BOSTON. dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00.
iiauskui.
susirinkę
daugrai
suaukavo
kslų.
Platesnes
žinias
suteiksiu
per
pačių
ar
žinančiujų
meldžiu
atsišaui
.Galima gauti geresniuose sali u nuošė
leistuvystę, gemblerystę ir vikui vargšę moterį apgau L. š. Fondan $5.25.
jkti.
| laiškų.
lir aptiekose, o kur negalima gauti,
A
GERA
PROGA!
saliunus. Vieno tik polici ti. Matyt, kad tai bus dar-į Aukavo: F. Žirvida. F. BradulsJuozas Kloses,
A. J. Stanelis,
kreipkis pas:
(?)
Kiekvienas
gali
išmokti
kis. B. Brazauskas ir P. Samoška — 691 54th avė.,
West Allis, Wis. ' 710 Michigan avė., Detroit, Mich.
jos viršininko Healey rekor bas
paties
apgaviko,
apie
barzdaskutystės amato, plau- SALUTARAS CHEMICAL INST.
A.. avuevicia
Konevičia ir
J. DienausBieliausi •toMTr
y •
• m i
• 1,0no $1.00; ja
ir u.
rėdymo, manikiurijos ir
Žolės nuo visokių blogumų.
dų atvežta du didžiausi mo kurį Keleivyje buvo jau kis po 50c.; A. Brazauskas 25c. Viso Pajieškau Leonoros Rudavičaitės, Pajieškau apsivedimui merginos, tĄįrjgy kų
t. t. į gana trumpą laiką; 1709 S. Halsted St.. Tel. Canal 641?.
Kauno
gub.,
Telšių
pav.,
Novarėnų
nuo
18
iki
24
metų
amžiaus.
Su
pir

torais varomi trokai. Visi rašyta. Taigi moteris, ku- 5 £01- ,25c- ......
.
P. J. BALTRĖNAS, Prof.
parap., ir valse.. Balanėlių kaimo, gy mu laišku meldžiu prisiųst savo pa mažais iškaščiais. Mes mokiname
žinias
suteiksiu I
« vyrus. Rašykit informa- į
šitie dokumentai-rekordai rios pajiesko savo vyru per Lietuvoje tariu širdingą ačiū auka veno bene Bostone. Meldžiu atsi- ’ veikslą. Platesnes i.'....
Chicago, III.
_ _____
Icijų.
(?)' Aitą apgarsinimą turėtų perskaiJ. B.
šaukti, ar kas žino apie ją pranešti. per laišką.
dabar perkratinėjami prieš laikraščius, turėtų būt at- vusiems.
NossokofFs Barber School.
Itvt kiekvienas, išsikimt ir pasilikt
Pinigai priimti ir perduoti L. Š. F.
Miss Katre Mikštaitė,
(43) i
Tony Papell,
grand jury. Valstijos pro- sargios.
M.PJ. iždininkei.
Pittsburgh, Pa 5315 Duncan st,
Pittsburgh, Pa.
Detroit, Mich. 1202 Pcnn avė.,
.—„.‘.„1.
J. G. Gegužis 315 Walnut st..
Newark, N. J. 330 15th st..
i

i

i
i

K ILKI VIS

HUMORISTIKA,

duoda jiems viskės Šėles, Vieno nori, kito reikalauja.
kiaulės kojų, jaučio jaknų Vyras:— Ona duok vaka
ir veršio smegenų. Dončiu rienės?
vori, tas yra šiurting gerai, Pati:— Negali palaukt?
bo netrukus visi tie parapi Vyras:— Ne, nes noriu
jos saliuno kostumeriai pa miego.
siliks pašėlę jaučiai su ver Pati:— Nori miego, o va
šio protu ir kitoki animalai karienės prašo, vietoj kad
be ragų ir pasigėrę vaikš eit ir gult.
čios ant visų keturių kaip
kiaulės. Ai beč jur laif.
Paklaida.
Jų negalėsi suvaldyti ir
Kada buvau jaunas ir ne
neiškypisi orderio. Jie vis patyręs
kad iš
ką išgers, išmuš, pinigų re- mintingųmanydavau,
ant svieto
dzisteryj neliks ir daugiau yra labai žmonių
mažai,
o
gerų mištopo jiems negalės nupirkt,
lioniai. Dabar gi, kada per
ir jus matot, kad parapijos gyvenau
daug skausmo ir
saliunas po dukaunos asa- apsirikimų,
manau, kad iš
bos apieka turės padaryt še- mintingų žmonių
rifsel, ai bečiu laif. Dėlto o gerų labai mažai. milionai,
dont vori bois. Kypikit sa
vo burnas streit ir nedary
kit tokių monkibiznes, kaip
tie durniai, ką saliunus baž
nyčioj atidaro. Dacol.
Jurs truli,
Džian Bamba.

i i i
GROMATA
DŽIAN BAMBAI.
Dauggalis Džian Bamba!
Mes Amsterdamo saliunČikai gavom nuo Jūsų malo
nybės, ponas Džian Bamba,
atsakymą ant musų kveščino, bet jau tu-leit, bo musų
parapinis po globa dukaunos
asabos saliunas jau atsida
Trumpas atsakymai
rė 18 dieną septemberio. O
kad tu butum matęs, Džian Jaunikis:— Puiki šian
Bamba, kiek kostumerių tą dien diena, malonu butų pa
dieną buvo parapijos saliu- sivaikščioti.
ne, tai mes sakom tau, kad Panelė:— Tamsta nori pa
nei Šidlavoj, nei Alvite per sivaikščiot?
zupelnus atpuskus tiek svie Jaunikis: — Skaityčiau
to niekad nieks nematė! sau didžiausia laime.
Džizuskrais, per septynioli Panelė:— Tai ko tamsta
ka eilių turėjo muštis žmo čia sėdi, o neini pasivaikš.AK NORI. KAD MERGINOS
gus, kad prisimušt prie ba čiot?
MYLĖTŲ?
ro. Tiek svieto!
Iš pajieškojimų.
Jeigu
taip, tai nusipirk
Sakoma, kad tu, Džianai,
Pajieškantis
apsivedimui
nors esi forst klas suliunkvperis, bet tiek kostumerių merginos, gauna labai ne
savo gyvenime niekad nėši gražios „bobos” paveikslą.
matęs, kiek mums prisiėjo Jaunikis mandagiai nurašo,
matyt čia rait po savo nose kad butų viskas gerai, jeigu
KREST KENDŽIŲ,
parapijos saliune. Šurpu- tik kandidatė j pačias butų
o
ji
niekad
nepamirš jus, nes !
Iiai ėjo per musų kūną, ro dailesnė ir laibesnė.
kendžių gardumas priverčia ją
jus mylėt. Reikalaukit visur ir
dos, kad blakės ant jo savo Atsišaukusi įžeista atpyšvisados Lewaey’s Creet Ken
kina
jam
šitokio
turinio
at

maniebrus darytų. Dabar,
džių. Jeigu negali gaut kitur,
tai prisiųsk mums dolerį, o
Džianai mielas, jau mums ti virą laišką: „Durniau, ar
gausi vieną svarą geriausių
manai,
kad
jei
bučiau
daili
krai stojas galas. Bo tik tu
Amerikoj išdirbtų kendžių.
Gerausias agentas Bostone.
pamislyk, dukaunas liepė ir jauna, duočiau tau penkis
tūkstančius
už
ėmimą
ma
savo zakristijonui, kuris ba
ŠIDLAUSKAS
rą kypina, duot kostume- nės už pačią?
ii
226 BROADWAY,
.SOUTH BOSTON, MASS.
riams ne tik keturis rozus "Gud-bai!”
didesnius skunerius alaus ir
Kaip sugriešijai, taip ir
šelemis pardavinėt viskę,
pakutavok.
ale da savo kostumeriams
Kada persisaldai
Kunigas Protbukis kartą {trink kaklą, krutinę ir apačias kojų
duoda raugytų kiaulės ko
jų, jaučio jaknų ir net ver prie pokilio vakarienės pa
D-ro Ricbter'io
<
Tel. Richmond 311.
DENTISTAS
ffi
šio smegenų. Mat nori, kad pasakojo mums šiokią anek
PAIN-EXPELLER
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR i«
Dr. Wm. A. Green
butų gudresni, turėtų ver dotą:
Vienatinis lenkiškas
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo
Dr.
I.
Ganzburg
—
Po
atlaidų
Kalvarijoj
GERIAUSIA.
259 HANOVER STREET,
šio razumą.
Tikras tiktai su pažymėta marke
Įį DANTŲ DAKTARAI
BOSTON, MASS.
“ĮKĄRĄ”
Labai gerai at
Mes to visko savo kostu einu per bažnyčią ir žiuriu 25c. ir 50c. buteliuk**
( Užtaisau pasigadinusius dantis ir (. Gydo visokias moterų ir vyrų ligas
visose epiiekose srb*
(( i
(
I
lieka
darbą
su

stačiai nuo
< dedu naujus. Laiką gvarantuoju. ' I Mano specijališkumas, tai gydy
meriams duot negalim ir guli kryžium išsitiesus bo
rištą su danti
F. AD. RICHTER & CO.
( Ištraukiu dantis be jokio skausmo < '
mas užsisenėjusių ligų.
<
mis ir jų ligo
matom, kad mums kaput! ba, tik ne taip kaip reikia, 4-80 VV'ashlugton Street. Nevv York. N. V
1i
Visokis patarimas dykai.
I
i
176
HARRISO
N
A
VE..
BOSTON.
mis,
už
žemes

Dėlto mes savo mitinge augštielninka. Paspyręs su
[((
nę kainą, kaip
nutarėm ir išnešėm lauk sa koja sakau jai, kad pado | LIETUVĖ KRIAUČKA. | bent kas kitas Brocktone. Pil
nas užganėdinimas gvarantuojavo rezoliuciją, kad parmu- riau atsigultų, o ji pakėlus
Mes dirbame RAIKOTUS ir
mas. Mokslas ir patyrimas Ru <«
SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir W
Ona Čepulionis | sijoj
fyt Amsterdaman šv. Petro galvą atrėžia:
ir Amerikoj yra geriausiu- *
Vaikams. Dirbame dėl KRAUliudytoju to. Ateikite patįs per
lenciūgų išradėją kriaučių — Tegu klebonas manęs
TUVIŲ, AGENTAMS ir P AVIE- į;
sitikrinti.
Siuvu visokias moteriškas
.L
NIAMS iš geriausios materijos $
Siauraprotį arba kad ir tė nemokina, ba aš žinau ką
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
DRAPANAS
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė ĮjĮ
darau.
—
Kaip
sugriešijau,
vą Kazimierą kapuciną, ma
Materijas mes imame iš dide- (jį
64 W. Elm street
įf lių firmų ir daug ant karto, tožu jie prisiekdins tuos para- taip ir pakutavoju.
Brockton, Mass.
((dėl mes gaunam kur-kas pigiau (ii
pijonus, kad jie negertų.
įj ir geresnę materiją, todėl galime j j
Iš kareivio laiško.
«ir pigiau padaryt.
Mums rodos, tai bus geras
Vasarines ir žiemines, pagal «:į(j Lietuviai, kurie norite tik turėt M
naujausias madas ir už priei- T;
musų kerštas už musų saliu- „...0 dabar pranešu tau,
namą kainą.
<Į1
1
Seniausias
rusiškai-amerikoniškas & > STIPRIUS IR GERUS RUBUS
! PIGIAI, visados kreipkitės pas J.
nų nubankrutijimą. Kito-, Magde, kad aš iš prasto sal-Į— Visokį darbą gvarantuoju -? j
Gydytojas Bostone
-- « mus. Tolimesnieji per laišką; o (■'.
Už
gerumą
ir
gražumą
mano
į
;
kio kelio mes nerandam, tai doto likau jau staršu. Da
jj vietiniai ypatiškai.
Dr. B. L. BERNARO
t j Kriaučiams, Agentams ir Krauklausiame tavęs,
ponas bar pucuosiu poną kapito darbo gvarantuoja mano
pažįstami.
(9 11) <k
jj
tuvininkams sampelius pa195 Dorchester st.,
So. Boston.
Bamba, gal tu mums duosi ną, ponią kapitonienę ir pa
ONA ČEPULIONIS,
siunčiame dykai.
Musų
specijališkumas
yra
pri<£
gerą advais, kaip tą dukau- nelę kapitoniutę, ko ir tau
| 252
4th St.,
Mass |+
vatiškos
moterųSo.ir Boston.
vyrų ligos.
M. GALLIVAN CO
ną saliuną nubostyt, kad jis iš ščyros širdies žičinu...”
Travelers Raiiiccat Ccmpany
Priėmimo valandos: nuo 1 iki 3
Užlaiko geriausį ......... iI
ir nuo 6 iki 7 vakare.
neatimtų iš musų kostumeį!
G. A. Romanas, savininkas,
i
Telefonas So. Boston 864.
st
<1>
ELIŲ. VYNĄ LIKERIUS IR
Didžiausia nelaimė.
rius.
Juozas Zupkauskas.
S 3 Harrison Avė.,TeL: 2787-J.ft
KITOKIUS
SKANIUS
Sudiev ponas Džian Bam Vaikas atbėgo smuklėn
kampas Essea St.
GĖRIMŲ.
Dr.
David
WMASS.
Rosen
ba,
S
BOSTON,
šaukt tėvą ir sako:
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų
Telefonas,
Dickinson
3935
M
Saliuninkų prezidentas
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
— Tėtuk, greičiau eikš naMeldžiame užeiti, o visados
Rusiškai ir Vokiškai.
Benediktas. namo, mama labai apsirgo.
rasite gražų patarnavimą.
GYDO VISOKIAS LIGAS.
Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečin savo tautiečius
— Tuojaus pareisiu, tik 362*366 2nd st., So. Boston
Valandos:
ir
draugus ateiti pamatyti mane, kuomet jums reikės
DŽIAN BAMBOS
išbaigsiu savo bonką.
Nuo 8 iki 10 ryte. Ne
x
Siuto,
Overkoto, Papuošalų ar čeverykų. Aš pats jums
2 iki 3 dieną, nuo 7
PATARIMAS.
— Ir Jonukas įpuolė Į
visuomet patarnausiu kuoatsakančiausiai. Aš širdingai
tt
8 vakare.
dėkavoju Jums už Jūsų paramą praeityje, kartu tikėda
Well bois, šiurting jus skiepą, labai susimušė, ne
221 HANOVER STREET,
mas paramos ir ateityje.
BOSTON.
MASS.
esate dideliame trobelyje. gali pasikelt, jam koja nu
S. Baracevičius
Aš niekad tiek trobelio net lūžo.
Musų Rudeniniai ir Žieminiai Naujos
_ i.
—
Tegu
pabūna
skiepe,
ir su savo Keide ir beibuku
GRABORIUS.
-K
Mados Siutai ir Overkotai
nesu turėjęs. Ai beč jur laif. kol aš išgersiu ir parėjęs
Palaidoju visuose aplinkiniuose
4miestuose.
Aš turėjau daug galvot per namo iškelsiu.
jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir madų,
PATARNAVIMAS GERAS
kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis kainomis. Ne
skaitęs jūsų prezidento Be — Iš bačkutės iškrito kra
T
IR PIGUS.
T
laukite
iki praeis pusė dėvėjimo sezono, bet ateikite dabar
nedikto peiperį. Bet aš sa nas ir alus bėga, pilna stu- Didelį palaidoju už 45 dolerius, -L
ir
išsirinkite
sau Siutą ar Overkotą, nes dideliam įvai
REIKALINGI
VISIEMS,
TODĖL
KURIE
JŲ
TURITE
mažą už 15 dol.
kau jums, jus padarėt fuliš ba pribėgo.
rume yra iš ko pasirinkti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
misteik. nešdami rezoliuciją, — Po šimts perkūnų! Ko
sezone.
MES NUSIUNČIAME VISUR:
kad pas jus atvažiuotų Siau dėl tu neužkišai, kvailas
KARĖS BELAISVIAMS Į VOKIETIJĄ;
SIUTŲ IR OVERKOTŲ KAINOS NUO $9.75 IKI $30.00
raprotis su savo švento Py- vaike, kodėl man to tuojaus
UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE,
Mes taipgi užlaikome visą eilę Vyrų Papuošalų,
jeigu turite dabartinį jų adresą;
terio lenciūgais arba kapu nesakei?!
SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ.
PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ,
Ir užmovęs drūčiai ant
cinas. Bo kapucinas kasČEVERYKŲ KAINOS NUO $3.00 IKI $7.00.
kurių turite adresus;
žinkur reksais ir gambutsais galvos kepurę leidosi bėgt
■Mes
gvarantuojame,
jeigu kuomi nors busite neužganė
SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA
andliavoja ir sunku jį ant namo.
Parduodu Paminkius ir Kviet
dinti,
tai
mes
apmainysime
arba sugrąžinsime pinigus.
PABĖGO Į RUSIJĄ.
kas. Užlaikau automobilius grei
i
svieto surasti, o kriaučius
tam susinešimui. Atsitikus rei
LAIVAKORTES j visaa pasaulio dalis geriausia gaut pas nūs.
Panašumas.
Siauraprotis savo švento
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus
aš
pribusiu
greičiau,
negu
vieti

Pyterio lenciūgais visus jū Pasogas, tai kaip kad mė niai graboriai, nes mano automo
padarome atsakančiai.
sų parapijos saliuno kostu- nulis.
bilius stovi visados ant kelio.
merius nepriris prie polių, — Kaip tai?
F. J. BASOČIUS
S. Baracevičias
662-672 WASHINGTON ST„
boston mass
kad į saliuną neitų. Antra, — Tekant išrodo labai di- 258 Breadway, So. Boston, Maso.
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 839-J.
kad ir priristų, tai lenčiu- delis, o paskui 'vis
' mažėja,
►r •? v C< »? ♦? •:* *? ♦? v *? v * •
<us nutrauks ir eis ten, kur net ant gali visai išnyksta.
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(Eina link durų, atsikreipia motinos link.)

MfITQIT Qr,F'l\T A toriaus, kad užinteresavus
Nesmagu man daryt tau, Mare, susikrim
25,000 KATALIOGU DYKAI
musų publiką, musų scena
timą
ir
dėti
jį
ant
viršaus
daugelio
kitų.
Ne

be
atsakančių
spėkų,
be
pil

VIENO AKTO DRAMA.
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c
DETROIT, MICH.
no
prisirengimo
ir
išsilavi

užsitarnavai
to.
Jeigu
mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ta
parašė
Br. Vargšo drama „Sveti nimo neverta eit ant pagrin rėsi didelįneturi
ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
(Jedvygai.)
mas Dievas” musų
HR1UBU, ir daugybę kitokių MUZIKALIAKŲ 1NSTRUMARION CRAIG WENTWORTII.
dų, nes kitaip darosi didelė SKR1PKU,
Aš persergsčiu tave, dabokis!
MEN1 U, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi^
scenoj.
Sulietuvino
skriauda vakarų rengėjams koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102
AMILĖ.—
Rugsėjo 30 d. LSS. 116 kp. ir moralė skriauda sau ir Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
J. B. SMELSTOR1US.
(Stovėdama prie lango.)
5x6
su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro paa
dramatiškas skyrius statė publikai.
tikrą lietuvį, o gausite teisingus taborus. Agentams parduodu oinaZ
Jie jau išeina.
scenoje Br. Vargšo 3 veiks
JEDVYGA.—
Publikos atsilankė gana Rašykit tokį adresą:
(Valandą visos moteris atydžiai žiuri per lan
mų
dramą
”
Svetimas
Die

(Pasitraukdama ir išsitiesdama.)
gą norėdamos tarp maršuojančių pamatyti
daug. Užsilaikė pavyzdin
C W a iri A iii H2 GRAND ST,
vas.”
savąjį.)
—Kas gi čia?
gai; jeigu pats lošimas da
,o.
namelis
brooklyn, n. y.
Kadangi vietiniai musų rytų gilesnius įspūdžius, ga
JEDVYGA.—
HERT?.—
draugai socialistai bando lima sakyti, kad ta publika
(Mojuodama nosinaite.)
(Kreipdamasis link motinos.)
stambesnius
veikalus lošti ir visai gerai užsilaikytų.
Šauk
Arnui
sudie.
Eikš,
mama,
pažiū

Taip, Mare, jauniausias sūnūs išeina. Esi
ne
vien
dėl
116
kuopos mateTaigi dirva yra, tik reikia Įji REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS „TRE-IB
garbinga motina, tokių nedaug terasi musų rėk kaip smarkiai jie eina.
rialės naudos, kiek dėl musų veikti ir veikti.
Pradėtą JOS DEV YNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.|
(Tyla, tik žingsnių tolimi atbalsiai pamažu
valstybėj.
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai m
silpnėja, iki visai nutyla. Moterįs stovi įsi lietuviškos kultūros pakėli darbą neatiduoti by kaip, I
(Amilei.)
mo, tai ir verta tart vieną- bet stengtis atlikti jį taip, Įrašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c, o I
žiūrėjusios į tolį. Jedvyga užsimąsčius.)
Tu netekai gero vyro, aš suprantu. Na
J
Už mėnesio, gal už sąvaitės išeis visi vy kitą žodį apie pačius tuos lo kad iš to butų pilna nauda ir tuojaus apturėsite.
gerai, graudinsiesi, kvailiuke.
šimus.
patiems to darbo darbinin
rai. Visas kaimas pasiliks tik vienų mote
(Kreipdamasis link Jedvygos.)
Minėto
veikalo
vaidinimas
kams užsiganėdinimas.
Kaslink tavęs, esu girdėjęs gražių daly rų. Neliks nei vieno vyro.
šiuo kartu estetikos arba i Pasakau šiuos keliatą žo
—
kėlių. Taip, tu kurstai merginas, kad nete HERTZ.
' sceniškos dailės žvilgsniu, džių teisybės ne su tikslu pa
(Tarpduryj besiklausydamas.)
;
galima sakyti, nenusisekė. žeminti musų artistus, bet
kėtų. Šitaip darydama, nusikalsti prieš
Ką tu pasakei?
valdžią. Įsakyta jauniems vyrams, išeinan JEDVYGA.— Pasakiau — neliks pei vie Nebuvo atsakančiai darink- kad nurodžius klaidas, ku
ti typai, o be to visame vai rias darant būna nemalo
tiems į karę, ir merginoms vesties. Tu gi no vyro.
dinime nesimatė techniško nios pasekmės. Kad to
ardai šitokį padavadijimą. Ir ar tu nežinai, HERTZ.— Tu klysti. Asai pasilieku.
režisieriaus darbo, kas su vengus, patartina visuomet
kad tas yra išdavystė?
JEDVYGA.— Tamsta esi senas. Tams darko įspūdžius, kuriuos geriau dalykus apsvarstyti
JEDVYGA.— Kodėl jie tokio apsivedi- tos neskaitau. Visi tave, ponas kapitone, veikalas gali į publiką pada ir nesiimt už to darbo, ku
ryti. Pats veikalas atvaiz rio nepajiegiam atsakančiai
mo reikalauja, ponas kapitone?
laiko už bobą.
TREJOS DEVYNERIOS
dina
gana naturalį žmonių atlikti.
P. Krakaitis.
HERTZ.— Musų valdonai išmintingi. Jie HERTZ.—
arba
•gyvenimą; jokių genijalių
TREJANKA
(įsižeidęs.)
turi mintyje valstybės ateitį. Musų tauta
UTICA, N. Y.
nudavimų bei heroizmo ne
Susideda u .7 ;ta:ny gydančiu ioliif ir iaknif.
smarkiai mažėja, turime prieš tai panaudo Tu — tu!
reikalauja, bet visgi tikras
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
Kerikališkų laikraščių ne
yra geriausiu vaistu arba karčiu
ti atsakančias priemones. Reikalingi žmo JEDVYGA.— Neimk taip už blogą, po suasmenavimas (impersona- skaitydamas, nežinau ar
vynu dėl skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
nės ateičiai; Aš pastebiu tau, kad jei kas nas kapitone, nes tuomi tamista esi tik pa cija) veikalo artistų būtinai musų visuomenė ką-nors ži
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, liemenį,
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
veikia prieš valdžios padavadijimą, ypatin gerbiamas. Nejaugi moteries vardas am reikalinga. Be to yra dar-' no apie šią lietuvių koloni
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
sakiau
aktorius
šiame
veika

ją,
kur
yra
daugiau
kai
100
žinai
turi
būt
pažeminamas?
Pažiūrėk
į
gai dabar, kada musų tautos likimas pavo
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
le susiduria su paprastais lietuviškų šeimynų ir ne ma
pataiso apetitą.
laukus.
Kas
nuvalo
juos
ir
kas
išnokina
juje — tas yra išdaviku. Esi ar nėši mano
jam typais — su Lietuvos ža pavienių. lietuviai čia
VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų gydančių
vaisius? Ar manai, kad mes paliekamos ūkininko, kaimiečio bei su j
augmenų užmerkti į viena kvorta ėysto spiruto
senos draugės marti,
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
turi
„savo
”
bažnyčią,
bet
(Pažvelgia į motiną.)
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio
namie
todėl, x kad
O,...
ne! žydelio
nuo lopšio
iki ograbo:
arba mažiau.
,,
. x esame
_ . , silpnos?
, .
--------------r-------------- , mažai kas ją lanko, išskyrus
aš nepaisau ir vis viena kimšiu kalėjiman, Mes esame tvirtos, štai kodėl mus palieka, tarpe kaimiečių besitrinan- senas bobeles ir sudavatkėkaip tik da syki išgirsiu. Daugiau nei žo Palieka, kad pajiegiam užlaikyt pasaulio čio, todėl nėra jokio sunku- jusiu vyrų būrelį. Jau antVINCAS J. DAUNORA, Aptiekorim
229 Bedford Avė , Brooklyn, N. Y.
džio, supranti!
gyvybę, užlaikyt gyvenimo šaltinį: meilę, mo pačiam , esant ūkininko rį metai kaip čia užsilaiko
Kampas North 4-tos gatvė*.
šeimyną ir darba. Primint vyrams santai- bei kaimiečio sunumi arba jr lietuvių ganytojas—dvaJEDVYGA.—
~
c
^icrnnniii tuno
—‘Yl
x —_____
gerai no
pažįstančiu
tuos lietu- ■ siškas
tėvas, turįs rištinio
(Ramiai, net maloniai, bet žibančiomis aki
ką.
viškus
kaimo
žydelius,
gy

mis.)
neprieteliaus vardą. Žmo
(Ūmai perkeisdama pastovą ir balsą.)
Jeigu pasakysiu, kad busiu rami, ar pri- Jeigu ištikrujų, ponas kapitone galėtum vai atvaizdinti jų typus. Te- nės pradeda jį dvigalviu are
čiaus mūsiškiai „Svetimo
žadat man ką-nors atsilyginimui ?
out moteria, galėtum valstybei duot karei Dievo” lošėjai matomai pa liu vadinti todėl, kad nori
ant syk būti valdonu dviejų
HERTZ.— Ką tas reiškia? Rami? Su- vių, tai tavo garbingumas butų pilnas.
tįs nesugebėjo persiimt sa- parapijų: Uticos ir BingSiutus ir kitokius
prantama, turi būt rami! Rami kaip ant(Hertzui atsakymą ir rūstumą suardo sauks- vo rolėmis, O režisieriaus nenuo karės
--... tOSna hamtono. Mat Uticoj maža
-mas: "Žinios
"Žinios nuo
karės lauko!
lauko!"” Visi
Visi metasi
metasi I pageJbėta
jiems
įeiti
kapis, jeigu nori, kad tave palikčiau.
j
—
yra tų, kurie reikalautų ga
Rubus
prie durų.)
. r
---JEDVYGA.— Tas reiškia, ką aš sakau. MOTINA.— Jedvyga, tu neik. Amilė pa irolėsna, ir lošimas išėjo tik nymo.
Daugelis skaito
parodija, bet ne vaidinimas. ” Keleivį,” o tiems piemePrižadėkit pasirūpinti, kad jei mes turim
DUOKIT PASIŪT MUMS
žiūrės.
P.
Pekoraitis,
jauno
žydo
nio
nereikia.
Berods
ir
dva

duot jums žmones jūsų tautai, kad daugiau
(Motina atsisėda ant kėdės, Jedvyga sudrimba I
Užtikrinanti, kad Jąs inčėdysit pinigu ir
rolėn pateko turbut per klai siškas tėvelis bažnyčioje
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
šalia
ant aslos. Jos akįs išsiplėčiusios ir pil-I
karių nebebus. Pasirūpinkit, kad tie musų
materiją U gerųjų firmą ir primieruojam
nos baimės ir žingeidumo. Netrukus sugrįžta | dą. Geriau, kad tokių rolių pardavinėja
„Darbininką,”
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau
duodami jums žmonės neitų žudyt ir žūt.
niekad
nebandytų
lošt.
Mo

Amilė sunkiai vilkdama kojas, rankoje nešinai
bet iš jo parapijonų mažai
išvaizdos ir būna tvirtesni.
Tai aišku. Mes atliksime savo pareigas,
laikraštį. Priėjus prie motinos sukniumba ir notoniškumas kalbos, ypač kas moka „čitoc,” jeigu nu
ji, apkabindama motinos kelius.)
GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOda kalbant apie meilę netik perka tą „gazietą,” tai par
kaip visuomet atliekame, ar jus atliksit sa
•1
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
MOTINA.
—
kad nedaro jokio įspūdžio sineša namo tik — pečiui
vo ? Prižadėk.
(Apkvaišusi.)
ant pubikos jausmų, bet er užkurti.
TAIPGI ISVALOM IR ISPROSINAM
HERTZ.— Aš — aš — juokinga! Karės
Katras?
zina
ir
piktina.
K.
MaknaVISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
Buvęs čia kadaise karštas
amžinai bus.
DRAPANAS.
vičius, 60 metų ūkininko ro patriotas J. M. įsitaisė biznį,
AMILĖ.— Visi žuvo.
JEDVYGA.— Jei taip, tai ateis diena, kad
Tikras Jūsų brolis lietuvis
(Drebančiu balsu.)
lėj tiko. Pažymėtina, kad tai dabar jau gėdijasi prisi
mes atsisakysime jums duoti žmonių. Pa MOTINA.— Visi?! Visi mano vaikai jis gerai nuduoda tragišku pažinti lietuviu esąs. Kitas
Ant. Januška
sižiūrėkit i motiną. Keturi sūnus išplėšti AMILĖ.— Emilius, Adas — ačiū dievu' mą. Matyt, kad iš jo galėtų gi laisvamanis biznierius I.
būt
geras
tragikas.
Rods,
Rudminas apsivedė su kata
jai vieno meno laiku, ir nieks jos nepasi Arnas da liko.
222 W. BROADWAY,
■sta kedeje,
jos lupos kruta, tyliai
I ncbuVO be tūlų Silpnumų 11 like lenke ir šliubą ėmė pas
(Motina
atvirsta
kedėje,
tyliai;
SO. BOSTON, MASS.
klausė, ar jinai nori karės. Jus laikote mus
Jedvyga prišliaužia artyn .prie i-JIS •J K31KUriOS6 VICtOSO RCt
meldžiasi.
Telefonas: So. Boston—21018
dvasišką tėvą. Vis mat dėl:
bebalsėm. Alės nepageidaujame kariškų
Amilės ir paima jos veidą į savo delnų tarpą, i neatleistinus nenatUralumUS biznio. Dembskio pasekėjas. I
žiuri į jos akis.)
laivų, nei kariumenių žmonių gerovei nai
padarė, pav. kalbasi su sū
JEDVYGA.
—
numi ir pradeda kalbą nei
kinti. Jus išplėšiate mums vyrus, sūnūs,
(Balsu
iš
gilumos
krutinės.)
nepažiūrėjęs į sūnų, rodos,
Sveikata
brolius ir niekad nepasiklausiate mus, ar
kad
iškalno
jis
žino,
kad
tas
mes neturime geresnio kelio tautos ateičiai. O Kranas?
pajiegos
sūnūs čia-pat yra. B. Ra
AMILĖ.
—
Franas
taip-pat.
Nejaugi mes negalime ką-nors pasakyti
Guli dzevičius ūkininko rolėj tin
(Jedvyga krinta ant aslos kaip ilga.
ir
apie kares?
x^kaip lavonu virtus. Motina pirmutinė atsi- ka geriau negu J. Deveikis
peikėja ir nulinksta ant Jedvygos.)
HERTZ.— Ne. Karė yra vyrų dalykas.
bent tuo, kad drąsiai kalba
ir nedreba prieš publiką, bet
JEDVYGA.— O kas duoda karei reika MOTINA.— Jedvyga! kelk!.
(Jedvyga skausmingai suvaitoja.)
kaip
vienam tai ir kitam ta
lingus vyrus? Mes moterįs. Mes gimdom,
VADAS 1 SVEIKATA
I
Nusiramink,
vaikeli.
Dėl
meilės
mažučio
sai
nemielaširdingas
ranko

auklėjam ir marinam. Jeigu mes tinkame
mis mosavimas bei plezdeniJame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
tam, mes taipgi tinkame, kad spręsti apie turėkis. Dėl savo kūdikio labo buk rami ir mas, žodžių reikšmę sudar
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos,
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
likimą tų žmonių, kuriuos mes gimdom. tvirta.
ko.
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir
JEDVY
’
GA.—
O
motin
!
aš
jį
mylėjau
taip
Jeigu mes galime duot tautai žmones, tai
ligos lytiškai-šlapimo organu ir kitos ligos, kurios tik kankina
Moterų
rolėse
nieko
ypa

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
mes galime su jumis kartu sėdėt tarybose labai!
tingo nėra ir galima buvo
namuose už labai mažą atlyginimą.
MOTINA.
—
Taip
jis
buvo
mano
vaiks
—
jas atlošti be užmetimo, teir nustatyti tautos likimą, ir pasakyt ar ka
šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
mano pirmgimis kūdikis.
čiaus perkračius jų visų lo
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jakmi negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji
rei, ar taikai sutinkam duot sūnūs.
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
JEDVYGA.— Jūsų pirmgimis — ir ši šimą, prisieitų pasakyt, kad i
HERTZ.—
stojant didelį veikalą — dra
toks jo galas.
(Pašiepiančiai prunkštelėjęs.)
(Jinai urnai pašoka nuo žemės apimta didžiau mą lošti, reikia išmokt at- :
AR TAMISTA KENTI
Sėdėt tarybose! Ot butų juokas! Moti
sios siel vartos.)
mintinai netik žodžius, betj
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
na su mažu sėdi taryboje kartu su vyrais ir
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu;
O viešpatie!
persiimt visais tais jaus
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
sprendžia apie tautos likimą! Ha, ha, ha!
mais, kokius pergyvena įas;
MOTINA.—
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
JEDVY’GA.— Juokis, ponas kapitone, bet
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje! Ar
menuojama ypata šiuo ir ki
(Pripuldama prie jos ir apglėbdama.)
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustujimą gėdinimas; draugijos! ^Ar
tu
momentu.
Lošėjui
bei
lo

ta diena ateis; tuomet nebus daugiau karių.
Prižadėk man, kad tu dabosiesi, Jedvyga.
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą! Tie svmptomai nurodo, kad jūsų kūnas
yra
blogoso sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.
šėjai
kalbant
veikalo
žodžius
Ne! Jus amžinai neišlaikysite mus be teisių, Dėl meilės tavo kūdikio, dėl meilės tavo
ir
žiūrėti
į
publiką
—
tai
iš

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
be balso manekinais. Mes rasime sau kelią I pirmgimio, kuris bus —
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
eina ne lošimas, bet dekla
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų.
išsiliuosuti.
JEDVY’GA.— Mano kūdikio? Kad butų macija, dagi lietuviška de
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
HERTZ.—
toks galas? Dėl valstybės, kad butų karei klamacija.
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės
(Motinai grąsindamas pirštu.)
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangu vadą į sveikatą ir pasinaudokite
auka? Ne!
Taip bent trumpais ruo
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodyriiu.
Štai kas iš to, kad Franą leidote fabrižais paminėjus galima sprę
MOTINA.— Jis išrodys kaip Franas.
kon. Ten jis susipažino su šia moteriške.
(Jedvyga smarkiai pagriebia nuo kamino piš- sti, kad veikalas meno žvilg
Pristuskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
(Jedvygai.)
talietą ir žengia link miegamojo kambario du sniu prastai išėjo. Prastai,
rų, Amilė puolasi prie Jedvygos ir suklinka, I nes artistai rolėms nebuvo
Gerai mes čia tokių neturėsim. Da vie
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.501 Madiaon & Clinton St»., ChicUo. III. ,
pagriebia už rankos ir bando atimt pištalietą.)
Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta
pritaikyti
ir
mokinosi
matyt
nas kurstantis žodis, da vienas maištininAMILĖ.—
pačta,
jūsų brangią medikališką knygą.
be jokių pamokinimų ir pa
kiškas žingsnis iš tavo pusės, o kai bema
(Išgąstingu, maldaujančiu balsu.)
aiškinimų — kaip kas išma
Vardas ir pavardė........................................................................... ..............................
tant busi uždaryta kalėjime ir nubausta.
Jedvyga! Dėl dievo! ką tu manai? Ati nė, taip save ganė. Šitaip
Gatvė ir Noė...................................................................................................................
Neužmiršk, kad aš tave daboju nuo pat ka- Į duok man ginklą. Ne! ne! tu turi gyvent, būt negali. Kad ne kompro
rėš prasidėjimo. Esi karštuolė ir ar žinai da tau lieka reikalas gyvent.
Vzlitlja
/
mitavus savęs ir veikalo aukaip mes tokius, kaip tu, ataušom?
komas veikalas. .Nors kaip
(Toliaus bus.)

KARES NUOTAKOS.

W

i________

|---------- ----------------
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DYKAI

ŠITAS BRANGUS

v

'uždėtų pabaudų. Jie kalti- •
na už tai teismą, kad nuteistiemsiems leido atsisaukt į
augštesnį teismą ir tuo bu
du
išsisukti nuo pabaudos
LIETUVIŲ DIENA BOS
mokėjimo, bei nuo kalėjimo.
TONE.

Mes geriau duodam
tikrą vertę!

Vietinės Žinios

Kada jus perkate Prince Albert
pypkės ir papirosų tabakų, jus žinot,
kad jus gaunate tikrų vertę—ne kupo
nus ir ne dovanas. Jų mes niekada su
Prince Albert neduodam. Nė federališki, nė valstijiniai uždraudimai davinėt
kuponus arba dovanas neturi jokios
įtekmės ant to tabako pardavinėjimo.

Pradedant kalbėti apie Lie BOSTONO IR APIELINtuvių Dieną Bostone, reikia
KĖS LIETUVIAMS
paminėti, jog Bostone įvyko
PRANEŠIMAS.
Jeigu trokštate Įgyti visapusišką išsilavinimą ir
lietuvių srovių susivieniji
geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka,
Bostono Lietuvių Dienos
mas. Lietuviai visų trijų rengimo komitetas nutarė,
skaitykite ir platinkite
partijų veiks Lietuvių Die kad Lietuvių Dieną reikia
noje išvien.
rengti visuose Bostono apieSpalio 9 d. So. Sostone bu linkės miesteliuose, kur tik
Mėnesini socializmo teorijos, mokslo
vo istoriška diena. Tą die yra lietuvių, bet kur ikišiol
Prince Albertų gaunate be kandi
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
ną buvo Lietuvių Dienos
dar nebuvo nieko tame atžiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.
mo ir kartumo. Kandimas ir kartumas
Rengimo Komiteto savaiti vėjuje
veikiama.
yra išimti iš Prince Albert patentuotu
nis susirinkimas, ir atėjo so Todėl nutarta sušaukti
"NAUJOJI GADYNĖ” yra storas, didelio forma
cialistų delegatai. Jų buvo ateinantį nedėldieni, 1 va!,
to, o4 puslapių žurnalas, spausdinamas ant
procesu, su kurio pagalba jis yra pri
12. Visi priimti. Jie aiški no pietų, Lietuvių salėje, So.
puikios popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.
rengiamas.
na, kad partijų vienybė Lie Bostone visų tokių miestelių
"NAUJOJI GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar
I
tuvių Dienos Bostone pasek- lietuvių konferenciją. Kon
biausių mokslo šakų; gvildena visuomenės
mingumui yra reikalinga ir ferencijoj bus paaiškinta,
klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo
stato savo sąlygas. Po di kaip suorganizuoti aukų
teorijas.
džių apkalbėjimų surasta rinkimą, kaip išsiimti leidi
"NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me
pagrindas, ant kurio visos mas ir t.t.
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c; užsie
tris partijos gali veikt ir
Prince Albert gali pirkti
Taigi
kur
tik
lietuvių
die;
niuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa
visur. Parsiduo raudonose
priimta rezoliucija. (Ji til
skardinėse už 10c., mai
•■■■•.S
——nesutvarkyta,
— *------- »• —, —o vietos
----------|
vienis numeris 15c.
susilygins su bile kokia pypke arba
po 40-tam "Keleivio” nume na da
šiukuose už 5c. Taipgi
lietuviai
norėtų
tokią
dieną
■ dįr i
Norintieji
vieną
numerį
gauti
pasižiūrėjimui,
pripapirosu
kokį esate rūkę. Jis turi
pussvariais, svarais ir 11.
ryje.)
miestelyje
turėti,
tegul
pri

siųskite 15c.
puikų kvapsnį, kurį juo daugiau rū
Srovių susivienijimas yra
siunčia
šiton
konferencijon
kysite,
tuo
geriau
mylėsite.
Tabakas dega ilgai ir pilnai
graži pradžia prie surengi
Pinigus siųskite šitokiu adresu:
savo
atstovus.
Bostono
Lieužganėdina. Prince Albertą lengva suvynioti, nes jis
mo didžiausios Lietuvių Die
I
t
tuvių
Dienos
Komitetas
su

tam
tyčia supjaustytas. Jus nedaug tetrotinat, kada
nos Bostone: bet tik pra
“NAUJOJI GADYNĖ”
teiks
jiems
reikalingų
infor

vyniojat
į papirosus.
džia. Toji vienybė padidino
'
Ii
229 N. 6th Street,
Philadelphia, Pa.
macijų
ir,
jei
reikėtų,
nusiųs
•Rl.f
Jus turite gerai išmėginti tą tabaką, nes tik tada per
Lietuvių Dienos Rengiamą
if’ j
■ 1; ■■
savo
žmogų
leidimą
tai
die

sitikrinsite, kaip geras yra Prince Albert. Tada supra
jį Komitetą. Tuomi atsira
nai
išimti.
site, kodėl šiandien Prince Albert yra rūkomas visame
do daugiau spėkų, informa l
________
pasauly — jis yra taip vėsus ir draugiškas.
cijų, ir t. t. Tas padidintas
Ant kitos pusės sios skardi
Prakalbos.
nės
skaitysi:
"Procesas
už

komitetas veikia išsijuosęs. t
Winston-Salem, N. C.
patentuota 30 Liepos,1907.” R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.,
.
j-r • Ox I
NAUDOKIS PROGA.
Savo sąvaitiniuose susirin Rengiamos Lietuvių Siu • ^■telnanC1.0J nedellOJ, 8-tą Į pARSIDU0DA Grocernė ir Bučerkimuose veikia, pienuoja iki vėjų 149 Skyriaus Lietuvių \alandą vakare, po lietuvių ne ant Braadway. Savininkas serga
DYKAI VISIEMS!
Ant 21
vidurnakčių.
Kreipiasi Į Dienos reikalais spalio 19, bažnvčia So. Bostone vėl bus!ir liepia parduoti puriai.
akmens
PARSIDUODA "Kendžių,” Tabako,
įtekmingiausius svetimtau ketvėrgo vakare, 7:30 vai. prakalbos Lietuvių Dienos "Aiskrimo.
Sodės ir Grocernė ant C
Gelžkelio laik
čius. Rengia agitatvviškas Kalbės F. J. Bagočius, M. i reikalais. Kalbės žymesni str. Labai pigiai parsiduoda, galima
rodis šrubeliu
uždirbti apie $50 sąvaitėj.
užsukamas, vy
prakalbas lietuvių tarpt.kad Dusevičia, J. E. Karosas ir vietos kalbėtojai.
PARSIDUODA 2 Namai ant Baxriško didumo
surinkus tai dienai kuodau- S. E. Vitaitis.
ter st^ 5 "familių;” parsiduoda labai I
rašytais dubel
DIDELIS BALIUS
pigiai.
tavais virąais
giausia aukų rinkėjų ir priKiekvienas lietuvis ir lie
ant 20 metų au
PARSIDUODA Muro Namas ant
ruošus jų dvasią į didžiausi tuvaitė pasistengkite pribū Rengia Lietuvių Jaunimo Ratelis, Boston
ksuotas su iš
st., Dorchesteryj, dėl trijų fa
naudai Lietuvių Labdarystės
Suteikiame geriausius pamokinimus kaip uždirbti daugiau pinig<|. Visiems
Labai teisingas
savim pasitikėjimą ir užsi ti į šias svarbias prakalbas.
milių. Savininkas išvažiuoja į CaliDraugijos, bus
atsišaukusiems
be skirtumo lyties. Rašvkite tuojaus pas
forniją,
liepia
»«rduoti
už
kiek
kas
ypatingai gelžkeliu važiuojantiemi
degimą. Darbas eina pir Prakalbos bus Lietuvių Subatoj. 21 d. Spalio-October, 1916, duos.
žmonėms, kuriems reikia visuomet
Prasidės 7:30 vai. vakare,
INTERNATIONAL NOVELTY CO.,
myn ir geron pusėn. Bet ir svetainėje.
PAE3IDU0DA 4-rių familių na tkras laikas žinoti. Gvarantuotas
LIETUVIŲ SALĖJ,
mas
ant
Sth
str.,
vertės
$3,700.
Savi

1154
Lincoln
Avė.,
UTICA, N. Y.
ant
20
metų.
Ypatingas
pasiulyjikamp. E ir Silver sts., So. Boston.
to dar negana.
ninkas liepia parduoti už $2,500.
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ani
šiuomi
užprašome
visus
lietuvius
Idant turėjus labai pasek
Prakalbos Brightone.
Su viršminėtais reikalais kreipki kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ii <<
ir lietuvaite atsilankyti kuoskaitlin!>į
persiuntimo kaštus, su teise jums vi ■
mingą Lietuvių Dieną Bos
giausiai ant šio puikaus baliaus. Gra- tės pas
9
VAŽIUOK KUR TIK NORE
Ateinančioj nedėlioj,
sku peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
jis
gera
orchestra
visokius
šokius.
R.
VASILIAUSKAS,
tone, mums reikia kuodi- vai. po pietų Brightone bus Taipgi savo atsilankymu paremsite 138 D street.
So. Boston, Mass. tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
džiausio skaičiaus rinkėjų. didelės prakalbos Lietuvių Lietuvių Labdarystės Draugiją. Taigi
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur (
neužmirškite.
įžanga: porai arba
Čia tai darbas sunkus, bet Dienos reikalais. Kalbės vienam
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
vyrui
50
centų.
Vienai
motebūtis dykai su tJekvienu laikrodėliu j
svarbiausis. Kiek ir kaip I kun. Kemėšis ir S. Michel-riai
' ’..arba
’ >er?lnai
• • "
.
(41)
Papirkau dar du nauju automobilius su minkštomis sėdynėmis ir su |
Lietuviai
Kliaučiai
į
25c
(?)
”Shock Absoraers;” labai gerai veža. Galima važiuoti pažiūrėti
jis bus atliktas, taip ir tiek sonas, "Keleivio” redakto Visus širdingai užprašo Komitetas.
Visokius Vyrams Drabužius i ■
EXCELSIOR WATCH CO
S
džiaugsimės mes ir Lietuva rius. Prakalbos bus Roddy
Siuvame ant Užsakymo
906
Athenaeum
Bldg.
CHICAGO.
ILL
Farmų,
Namų,
Lotų
Dykai.
i Išvalome, sutaisome ir išprosl- »)
džiaugsis. Mums reikia tiek Hallėj, 58 Market st.
senua.
Ar
norit
bot'gražiu?
Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose vietose South
į Vienintelėname
aukų rinkėjų, kad mes galė
Kriaučių kompanija S
Bostone, o dabar tiktai pradeda pirkti apie City Point, vėliaus pradės
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties. ■ So. Bostone, kur visame do-jd- j
pirkti Dorchesteryje ir kitose aplinkinėse geresnėse vietose.
tume nustatyti kiekvieną Bostonas užima ketvirtą kurią
išdirba Mentholatum Co. ir visi i gerą ir gražų darbą už prieina Įj
APTINKA
5
F
Taigi, kodėl negalima ant syk padaryti didesnį žingsnį: pava
Bostono kampelį. Tuom
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge- i mą kainą.
Į)
Si
vietą.
II
žiuoti toliaus ir pažiūrėti NAUJŲ, PIGIŲ ir su daug žemės
Teisingiausia ir Geriausia
riausia.
tarpu mes turime tik šešis
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ S T
[«
Ištepant moste veidą prieš einant i O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES1 »į į
Bostono
krasos
viršinin

Sutaisom Receptus su
NAMŲ FARMŲ IR LOTŲ.
šimtus. O reikia jų bent
gult per kelis vakarus padaro veidą j
p džiausią atyda, nežiūrint ar iš ; f
kas
gavo
iš
Washingtono
Todėl,
kurie
norit
pasisiūdini
!»
tyru
ir
skaisčiu.
Mostis
išima
viso

trijų tūkstančių.
Mes vežam visus dykai su visom šeimynomis Nedėliomis arba Papras
Lietuvos atvežti ar amerikoniški <'
gerą siutą, išvalyt arba suprasit. !!! įh
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
tomis dienomis, tiktai duokite žinią ; musų ofisą patįs, arba per savo
$ Gyduolių galite gauti, kokias ti» h
Skubink, gerbiamasai ir informacijų, kad Bostonas, lės
kreipkitės
pas
mus.
nuedegimus ir lašus. Kaina de- I
draugus, o mes atvažiuosim prie tamistų durų išvežti ir aprodyti
-f?pasauiije vartoja, taipgi visados;i
(43) j
gerbiamoji, paduoti savo turėdamas krasos bankoj žutės 50c. ir $1.00.
jj gražių naujų namų ir Vištų Farmų arti Bostono.
SOUTH BOSTON CUSTOM « į randasi lietuvis aptiekorius.
J. RIMKUS.
TAILORING CO.
įJ
vardą kaipo rinkėja-rinkė- 2,376,266 dolerių žmonių su
| EDVARD DALY, Savininkas jį
BOX 36,
Holbrook. Mass. ' 278 Broadway, So. Boston.
dėtų
taupinimui
pinigų,
tuo
jas aukų Lietuvių Dienoj.
18 Brcacway, So. Bcston. H
Užsirašyk prakalbose, o jei žvilgsniu užima ketvirtą
M.
ANDRIUŠIUTĖ.
į Galite reikalaut ir per laiškus y
315 Broadway, So. Boston, Mass,
ne, tai nueik ir paduok savo vietą. Pirmą vietą užima MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. <7į
* o mes per ekspresą gyduoles ai - f
New
Yorkas,
antrą
BrookTelephone: Back Bay 420V
35 siusime.
<į
Tel. So. Boston 605.
vardą, pavardę ir antrašą
lynas,
trečią
Chicaga.
DAKTARAS
ant kortelės Į bent kurią iš
šių registracijos vietų: 'ke
Fr. Matulaitis ■
leivio,” ”Darbininko,” "At L. Š. Fondo skyrius Camb
ridge,
Mass.,
rengia
fondo
GYDO VISOKIAS LIGAS.
me, Uph.D. |i
eities” redakcijas arba Šid
PRITAIKO AKINIUS.
naudai
balių,
kuris
įvyks
21
So. Bostone
Geriausia
lausko aptieką.
Akių
j
d.
spalių,
vakare,
svetainėje
Valandos:
Suskubk! Darbas didžiau
ir apielinkėj
Lietuviška
Nuo 1 iki 3 dieną.
po No. 40 Prospect street, I
Specijalistas. >)<
sias prieš akis.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
i
Presos Komisija. Cambridge, Mass. Visas pel-‘
419 BOYLSTON STR.
nas skiriamas nukentėju
10 m. So. Bostone.
kurios tik pasaulyje
Gyduoles sutaisome
Saite 419, 420 ir 421,
siems nuo karės lietuviam.
priimtos ir yra
ir prisiunčiame

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
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oo
Įp RmI

• 1

į jI

AUTOMOBILIAIS DYKAIIjj

I5 _‘

....

* hh

Antanas Ivaškevičia

)V

•

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

Areštavo 21 streikierių.
Vis da besitęsiant A. G.

399 Broadwav,
SO. BOSTON, MASS.

I

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON. MASS.

DARYK PINIGUS.

Waltnn čeverykų dirbtuvėse
Visokiems daiktams labai pabrangus,
Kaip daryt pinigus, tai tečiaus aš nieko nepabranginau.
streikui, tarnaujanti komVisokias
paniiai policija kiek galint kiekvieno gudresnio žmo
DRESES ir KITUS RUBUS
padeda streiklaužiams su- gaus dabartinis rūpestis, to pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale
laužvt streikų,
pavėlinus dėl mes ir norime visuome pasiuvu
bile rūbą į 24 valandas. To
nei
nurodyt,
kad
lengviausia
streiklaužiams nešioties už
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu
taisytus revolverius ir šau šiandien padaryt pinigus, ir norint turėt gerus rubus pigiai,—
mandyt i prisiartinančius strei- tai įdėjus keliatą desėtkų 324 E pasiut
street,
kampas Broadway
dolerių
į
nepajudinamą
nuo

kierivs Kad streikieriam
SO. BOSTON. MASS.
nieks kitas neliko, kaip tik savybę (Real Estate). Žmo
pasidavus badui laukti savo gus gali gyventi kur nori,
f. M ATBUS
kovos galo, tūli jų padarė dirbti kur nori, o jeigu jis
Geriausias Lietuvio
laimėsimus (loterija), kad Įdėjo savo pinigus Į nepaju
SALONAS
IR RESTAURACIJA.
dinamą
turtą,
jam
atneša
'
tuo budu surinkus kiek pi
Sveiki geriausios rųšies gėrimai
didelį
procentą
ir
pražūt
nigų savo gyvasties palaiky
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.
mui. Policija pereitą suba- niekad negali.
tą užpuolė ant svetainės,
Mes dabar uždėjome NA- Parankiausia Lietuviška užeiga.
kur buvo tas jų bazaras ir MŲ ir FARMŲ agentūrą,
J. MATHUS
Jeigu manai pirkti namą, 342 Broadvay. So. Boston, Mass.
areštavo 21.
Nuo streiko prasidėjimo ūkę arba piečių, ateik pas
iki spalių 15 dienai sulyg po mus, o mes Jums parodysim n
Ei. Vyrai, Viai Pas
licijos rekordų areštuota .kelis šimtus namų ir ūkių
Chelseaj išviso 275 streikie apie Bostoną arba toliau.
VUDEI* O’
rių. Areštuoti kuone visi ' Nekaštuos Jums niekas.
Ji" užlaiko gerą Restauraciją,
▼iaokioa rųšiea Alaus, Degtinės
nubausti nuo 25 iki 100 do 1 Šliubinius laisnius ir ki
Vyno ir Cigarų.
lerių pabaudomis arba 30 tokiuose reikaluose patarPirmiausia ir parankiausia
• dienų iki vienų metų kalėji ' naujame dvkai.
vieta lietuviams.
mu.
URBONAS ir KATVIRTIS
K^nitalistiškoji spauda
Rrta! Estate,
304 B'w<waj Ir 259 D Struti
233
Broa^"
n
v.
pikt’no<’ kad tieji nuteisti
tO SO'TOO, MISS
atrei kariai liuosl ir nemoka
noston, Mass.
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GERAS
LINIMENTAS
yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos
narių toki vaistą vartotu

SEVERAS GOTHARD OIL
k
S

(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

reumatizmo, neuralgijos, niksterSjimų, užsiga<
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo
sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.
Skaitykite ii laiika: “Severos Gothardiakas Aliejų* pasirodė labai veiklus.
Mano motoria turėjo diegiančiu* skausmu* kojose, bet pradėjo* vartoti
Severos Gothardiėka Aliejų skausmas pradėjo malinti* ir kol suvarto
jome puse bonkos. tie skausmai visiškai išnyko “
John Mikulastik. R. F. D. 1, Bot 9C, Iron Mountain. Mich.
Gaukite Severo* Preparatu, nuo aavo aptiekorian*. Negalint gauti, uiaiaakvk tieaiai nuo mų*. Neimk kitokiu vaiatų bei užvaduotojui

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, lova.

Aptieka

N

u

jl<

vartojamos.

visokias,

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e
Gydanti mostis nuo pučkų 50c
Nuo viduriavimo mažiems 25c
Nuo viduriavimo suaugus. 50c
Pamoda plaukams............... 20c
Vaikų ramintojas ............... 25c
Nuo suirimo nervų ........... 1.00
Bobro lašai ....................... 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c
Nuo slinkimo plaukų ir plei-_
skanų ............................... 75c
Kraujo Valytojas ............... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

Tikra Lietuviška Trajanka 35c
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
Gyduol. pataisymui apetito 1.00
Gyd. suvalninimui vidurių 50c
Gyduolės nuo kosulio ir sun
kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
Proškos nuo nerviško galvos
skaudėjimo ........... 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
Visokie kvepianti ir medikališki muilai .... 10, 15 ir 25c
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

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

)

•H

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

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Bmdway, Kampus c »t. So. Boston, Mass. :

