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Metas XII.

Rusai su rumunais labai sumušti ir Konstanca paimta. Austrijos premjeras nušautas.
Graikijoj dideli sumišimai; sąjungininkai paėmė visą graikų laivyną ir užėmė sostinę. Norvegams paskandinta jau 171 laivas.
Galicijoj rusų ofensyvas nenusisekė. Vienoje streikuoja amunicijos darbininkai, kariumenė šaudo į demonstraciją. Vokiečiai
prisipažįsta, kad jų “Bremenas” žuvo. “Deutschlandas” taipgi daugiau neplauksiąs Amerikon, nes negauna jurininkų.

Rusai ir Rumunai labai
skaudžiai sumušti.

VOKIEČIAI IŠTRĖMĖ..
2,000 GYVENTOJŲ.

FRANCUZŲ LAKŪNAS
ATMUŠĖ 3 VOKIEČIŲ
FOKKERIUS.

Sąjungininkai sauvaliai
laikraštis 'užėmė Graikų sostinę.

Amsterdamo
"Telegraaf” rašo gavęs nuo:
rubežiaus žinų, kad Belgjoj
Cl”.5 SUMIŠIMAI GRAIKIJOJ,
vokečiai ištrėmė iš Ghento
miesto 2,000 gyventojų. Kur i Graikijoj pastaromis_ diejuos ištrėmė, nesakoma. Vo- nomis dangus susimaise _ su
kiečių generolas Sander- žeme. Sąjungininkai paėmė
welgas tenai paskelbęs, kad Į savo rapkąs visą Graikijos
kiekvienas bus ištremtas, laivyną ir įskėlė Graikijos
kas tik galėdamas dirbti bus sostinėje Atėnuose savo kapriverstas dėl savo „tingi- numenę; užėmė gelezinkenystės,’’ "girtuoklystės’’ ar ho stotis, miesto rotuzę ir
bedarbės imti pašalpą. Va-, 1/^ franeuzų ir italų jundinas, sveikas ir galintis nlakų . apsupo kazarmes;
dirbti žmogus pašalpos imti; 150 sąjungininkų su dviem
atsistojo
negali, nors negalėdamas kulkasvaidžiais
gauti darbo js ir iš bado tu miesto teatre. Oficialiai są
rėtų mirti. Toliaus to gene jungininkai aiškina, kad jie
rolo įsakymu kiekvienas gy iškėlė savo kariumenę tenai
ventojas verčiamas eiti į pa- į idant padėjus graikų polici
galbą kiekvienoj visuome jai palaikyt tvarką laike ga
nės nelaimėj ar pavojuje, limų- demonstracijų. Tečiaus
kur tik jį pašauks. Už atsi- graikams toji neprašyta
sakymą gręsia 3 metai kalė- pagalba la ‘^.~?eP?tiko~jr
jimo arba $2,500 bausmės. jie pradėjo prieš tai visomis
jiegomis protestuoti. Atė
nuose susirinkusi minia išNORVEGIJA NETEKO
■ švilpė sąjungininkų admiro
171 LAIVO.
Iš Christianijos per Lon lą Du Foumetą. Franeuzų
doną pranešama, kad nuo kariumenė tuomet minią iš
Demonstracijose
karės pradžios iki 10 spalių vaikė.
graikai
neša
ir Suvie
šių metų Norvegija neteko nytų Valstijųsavo
vėliavas
ir
išviso 171 laivo, kas kartu
sudaro 535,000 tonų įtalpos. šaukiasi į amerikiečius pa
Graikijos karalius
Visi jie žuvo nuo minų arba galbos.
submarinų.
Paskandinti aplankė sąjungininkų už
laivai buvo apkainuoti ant griebtą Graikijos laivyną ir
$21,000,000. Kartu su tais pasakė savo jurininkams
laivais žuvo 140 jurininkų. karštą prakalbą, išreikšda
mas savo viltį, kad jie pasi
liks
savo karaliui ištikimi ir
PASKANDINO ITALŲ
prisiegos nelaužys.
SKRAIDUOLI.
Sąjungininkai suėmė Grai
Iš Berlyno pranešama, kiją taip trumpai matomai
kad Viduržemėj juroje pe dėlto, kad pajuto, jog ji ga
reitoj sąvaitėj vokiečių sub li prisidėti prie vokiečių.
marinas paskandino nedide Šiaip ar taip kalbėsim, bet
lį italų skranduoli „Libia.” sąjungininkų pasielgimas
su Graikija yra labai ne
KRUVINAS STREIKAS gražus.
VIENOJE.

Iš Paryžiaus ranešama:
„Nežiūrint blogo oro, musų
lakūnai veikė visą naktį (19
spalių). Somos fronte nu
šauta žemėn 3 vokiečių or
laiviai.
Vieną jų numušė
lieutenantas Heurteux, kas
padaro išviso jau 9 jo nu I
muštus orlaivius.
„Tarp Roye ir Lassigny
vieną musų lakūną buvo už
puolę 3 vokečių Fokkeriai.
Vieną užpuolikų jisai palei
do žemėn, o kti likusieji tu
rėjo bėgt.”
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Vienu smarkiu smugiu vo
kiečių generolas Mackensen
sutriuškino visą rusų-rumunų rytinį sparną Dobrudžoje. šitas sparnas rėmėsi
ant šių miestų: Rasova, Kobadinu, Toprai Sari ir Tuzla. Išskyrus Rasovą, visi ši
tie miestai likos paimti, rusų-rumunų kariumenė su
mušta, nugrūsta toli atgal
ir paimtas svarbiausis Ru
munijos uostas Konstanca.
Paimdami šitą miestą, teu
ORLAIVIS IŠMUŠĖ
tonai su bulgarais perkirto
TRAUKINĮ Iš
vienintelį geležinkelį, jun
Išsigelbėję garlaivio „Stephano” pasažieriai, kurį vokiečių submarinas paskandinę
BĖGIŲ.
giantį Rumuniją su Juodo
Amerikos pakraštyje. Visa jų manta, kokią vežėsi su savim nuėjo jūrių dugnan
mis jūrėmis. Rumunijai da Sulyg Londono žinių, 91
bar gresia Serbijos ir Belgi- spalių anglų lakūnai buvo
jos likimas.
padarę 3 užpuolimus ant vo
Vokiečių submarinas
kiečių susinešmo kelių, bom Nušovė Austrijos
SPECIALE TELEGRAMA.
barduodami geležinkelių bė
‘Bremenas’ žuvo.
ministerių
premjerį.
PER MĖNESI SĄJUNGI gius ir stotis. Viena bomba
Petrapilis, 10-18-ta 1916.
Musų Susišelpimo Drau
NINKAI NETEKO .. pataikė į bėgantį traukinį
Pereitoj
subatoj
Vienoje
ir išmetė jį iš relių. Trauki
gija „Grūdas*’ užtvirtinta SAKO, VOKIEČIŲ SUB130 ORLAIVIŲ.
likos
nušautas
Austrijos
miRINAS PASKAN
nis sudužo. Laike šitų už
valdžios.
nisterių
pirminnkas
Kari
DINTAS.
Berlynas praneša, kad puolimų priėjo prie susirė
Januškevičius.
per rugsėjo mėnesi anglai mimo su vokiečiais. Mū Stuergh. Telegramoj sako
Atėjęs
Amerikon garlai
Požėla.
su franeuzais neteko išviso šiuose žuvo 4 vokiečių orlai ma, kad jį nušovęs socialis
vis „North Pacific” prane
tų laikraščio ”Der Kampf”
130 orlaivių, kuomet vokie viai ir 4 anglų.
ša, kad vokiečių submari
(”Kova”) redaktorius Ad- BERLYNAS SAKO, LON nas ”U-53,„ kuris andai pa
čiai per ta patį laiką neteko
21. „Musų lakūnai įtempė ANGLAI SUĖMĖ AMERI ler. Premjeras pietavęs DONAS SUARDYTAS. skandino Amerikos pakraš
Berlynas peskelbė, kad tyje kelis laivus, likos su
viešbutyje ir linksminęsis su
visas savo spėkas nurodinė
KIEČIŲ TABAKĄ.
jimui artilerijai kur šau Washingtone gauta žinių, savo draugais, kuomet už per zeppelinų užpuolimus naikintas ties Amerikos sa
dyt,” sako Berlynas. „Ačiū kad, anglams reikalaujant, mušėjas paleidęs į jį tris ant Anglijos 23 rugsėjo ir la Nantucket. Jį paskandi
orlaivių pagalbai musų ar Kopenhagoje likos sulaiky šuvius. Grovas Aerenthal, 2 spalių. Grimsbv kazar- no tenai anglų skraiduolis.
tilerija puikiai galėjo veikti tas amerikiečių laivas, ku kuris pirmutinis šoko ant mės esą sugriauots ir 400
apsigynimo kovoj laike ris vežė už pusantro miliono užmušėjo, taipgi likos per kareivių užmušta. Viena VOKIEČIAI PRISIPAŽĮS
priešininko užpuolimų. Bet dolerių tabako. Dėl netinka šautas. Sužeistas ir viešbu zeppelino bomba pataikė Į
TA, KAD „BREMEN”
toks orlaivių žvalgams dar mo padėjimo, tas tabakas čio patarnautojas. Tečiaus karšiką laivą ir sprogdama
ŽUVO.
kada subėgo daug žmonių ir užmušė ant jo apie 60 juri
bas galima tiktai tuomet, jau baigia gesti.
ninkų.
Regent
gatvė,
tur

keliatas oficierių su plikais
kuomet kariški musų orlai
Skaitytojai atsimena, kad
viai laikė toli nuo mūšio li I PASKANDINO DIDELI kardais, užmušėjas pasakęs, tingiausia gatvė Londone, atėjus Amerikon pirmuti
nijos priešininko lakūnus. PASAŽIERINI LAIVĄ. jog pasiduoda geruoju. Už likos beveik paversta griu niam vokiečių povandeniklaustas paskui, kam šovė vėsiais. Daugiau kaip šim niui laivui „Deutschlandui,”
Iš tos priežasties buvo daug
Pereitoj
sąvaitėj
didelis
premjerą, jis atsakęs paaiš tas namų visiškai sugriauta, buvo kalbama, kad paskui jį
ore susirėmimų ir negirdė
Cunard
linijos
garlaviis
o keli šimtai aptrupinta. ateina ir kitas toks pat lai
kinsiąs apie tai teisme.
tų ikišiol nuostolių. Tečiaus
„Alaunia
”
užėjo
Anglijos
Taip sakoma telegramo Nuostolai apskaitoma Į $10- vas, kurio vardas esąs „Brešituose mūšiuose pasirodė
pakraštyje
ant
minos
ir
nu

Iš Bremeno pranešama, AMERIKA NEGALI SIŲ
000,000 su viršum. Pietinėj men.” Bet laukta ir laukta,
se.
žymi musų gabumų ir pajieskendo.
Ant
laivo
buvo
243
Bet ar Adler yra ištikru- Londono dalyje išsprogdin o „Bremenas” nepasirodė kad Austrijos sostinėj Vie STI MAISTO LENKI
gų persvara. Per rugsėjo
pasažierių
ir
163
jurininkų.
jų socialistas, tas paaiškės ta didelė amunicijos dirbtu da ir iki šiai dienai. Dabar noje eina milžiniškas strei
JAI.
mėnesį mes netekom 20 or
Visi
išsigelbėjo,
tik
dviejų
vėliau. Socialistai papras vė. Portsmouthe sunaikin vokiečių diplomatai Wash- kas. Sustreikavo 20,000 a- Skaitytojai atsimena, kaip
laivių oro mūšiuose ir vie I
nas prapuolė. Franeuzų ir žmonių da nesurandama. tai užmušėjystėms netiki ir ta alkoholio dirbtuvė ir 14 ingtone jau
prisipažįsta, municijos darbininkų ir pa tūlas laikas atgal laikraš
Gali
būt
kad
jie
žuvo.
vagonų
su
arkliais.
Suar

net aštriai tokį kovos būdą
anglų nuotoliai siekia 79 or i
kad „Bremenas” žuvo. Tas reikalavo tūlų pagerinimų. čiuose buvo rašoma, kad A"Alaunia
”
išplaukė
iš
dyta geležinkelio stotis ir pats kalbama ir Vokietijoj, Streikas tuojaus išsiplėtojo merika ruošiasi siųsti Len
kritikuoja.
laivių oro mūšiuose, 26 bu I
New
Yorko
7
spalių,
tai
yra
prieplauka.
vo nušauti nuo žemės ir se
tik rašyt apie tai tenai ne ir apėmė visus darbininkus. kijai maisto. Buvo mano
tuo
laiku,
kada
vokiečių
su

ptyni buvo priversti nusilei
valia. Telegramos
sako, Pradėta rengti demonstra ma, kad kartu tas maistas
VIENAS SUBMARINAS
bmarinas
sukinosi
Ameri

„DEUTSCLAND” NEIS kad Vokietijoj likos konfis cijas. Pašaukta kariumenė bus dalinamas ir Lietuvoj.
sti musų pozicijose ir buvo
SUNAIKINO 126 LAI
kos
pakraščiuose,
todėl
tas
DAUGIAU AMERI
suimti.”
kuoti jau keli laikraščiai, pradėjo į žmones šaudyt
VUS.
Bet dabar prezidentas Willaivas
likos
apginkluotas
kurie parašė' ąpie „Breme
KON.
sonas paskelbė, kad tokios
Nelabai senai franeuzai kanuolėmis, kad reikale ga Iš Berlyno pranešama,
BERLYNAS MELUOJA, pagalbos Amerika duoti ne
buvo paskelbę 11 vardų sa lėtų gintis nuo užpuolimo. kad Amauld de la Perriere, Londone gauta iš Ams no” žuvimą.’’
SAKO LONDONAS.
vo lakūnų, kurie rugsėjo vi-| Apart žmonių, tarp kurių ”U-35” submarino kapito terdamo žinių, kad preki
galės. Jis gavęs sulyg to
NORVEGAI PALIKTI
Anglijos spaudos biuras reikalo atsakymus nuo visų
dūrio buvo numušę žemėn 4; buvo 20 amerikonų, ”Alau nas, už „gerą pasidarbavi nis vokiečių submarinas
ANT JŪRIŲ MIRŠTA
užginčija paskelbtą Berlyno kariaujančių valstybių ir jų
arba daugiau priešininko; nia” vežė 11,000 tonų įvai mą savo tėvynei” gavo „Deutschland,” kuris nese
žinią, buk vokiečių zeppeli- reikalavimai tokie skirtingi,
NUO ŠALČIO.
orlaivių. Atsakydama į ši rių prekių, daugiausia gin ”Pour le Merite” medalį. Jo nai buvo Amerikoj, daugiau
tą pasigyrimą „Nord Deut- klų ir karės amunicijos. Vi submarinas sunaikinęs išvi jau nebeplauks čionai. Mat Iš Kopenhagos praneša nai savo užpuolimuose 23 kad apie sutartį negali būt
sche Zeitung’’ išspausdino skas buvo skiriama Londo so 126 laivus, kartu 270,000 „Bremenui” prapuolus ne ma, jog Šiaurės juroj vokie rugsėjo ir 2 spalių pridarę ! nė kalbos.
10 spalių surašą, kur nuro nui. Todėl tūli spėja, kad tonų įtalpos. Tarpe sunai gaunama jurininkų tokiai čių submarinas paskandino Londone tokių milžiniškų i
doma 7 vokiečių lakūnai, tą laivą paskandino vokie kintų ”U-35” submarino lai kelionei.
norvegų laivą, o jurininkus nuostolių. Nieko panašaus ATEIS DAUGIAU SUBMARINŲ.
kurie sunaikino po 10 ir čių submarinas, bet ne mi vų buvo ir du nedideli skrai
paliko valtįse ant likimo nebuvę. Vokiečių mėtomos
bombos
nekliudė
jokio
laivo.
daugiau priešininko orlai na.
duoliai, vienas anglų, ant 50,000 DARBININKŲ
Kelniškė „Volszeitung”
malonės. Kelias dienas vilvių ; 22 lakūnai, kurie sunai
ras franeuzų. Šitas subma
ŠVEICARIJOJ NEnįs juos blaškė, pakol išne Visa šita pasaka esanti pa rašo, kad vokiečių submarikino po 4 ir daugiau orlai RUSŲ OFENSYVAS NE rinas veikė daugiausia ViTEKO DARBO.
nai dabar nuolatos lankys
šė prie kranto. Keturi žmo prastas Berlyno melas.
duržemės juroj ir turėjo 17 Sulyg sutarties su vokie nės buvo jau sušalę, o kiti
Amerikos pakraščius ir
NUSISEKĖ.
vių. Pirmutinis ant sura
TURKAI
GIRIASI
LAIMĖ

susirėmimų
su
priešinin

skandins
čia anglų laivus.
vos
tik
gyvi.
šo stovi kapitonas Boelke, Pradėtas šiomis dienomis
čiais, Šveicarijos valdžia už
JIMAIS.
kais.
draudė fabrikams naudoti
kuris iki 1 spalių buvo su rusų ofensyvas Galicijos
Turkai sakosi einą pir Šliupiutės, Aldona Jankau
fronte
nenusisekė.
Teuto

vokiečių
anglį ir geležį dir AMERIKIEČIŲ LAKŪ
naikinęs 30 orlaivių; lieute
KAPITONAS
BOELKĖ
NAS UŽMUŠTAS.
myn.
Užkaukazėj jie pa skienė ir Hipatia, išvažiuoja
bant sąjungininkams amu
nantas Immelman sunaiki nai atmušė visas rusų ata
SUŽEISTAS.
kas, paėmė apie 2,000 rusų
Iš Francuzijos atėjo tele ėmę šviežių belaisvių ir įgi Lietuvon.
niciją. Iš tos priežasties
no 15, lieutenantas Wint- nelaisvėn, paėmė 12 kulka- Iš Paryžiaus pranešama, vieni fabrikai užsidarė, kiti grama, kad karės fronte te ję naujų pozicijų. Egipto D-rė Jankauskienė veiks
gens 18, Hohendorf 12, svaidžių ir nemaža karinės kad pagarsėjęs vokiečių la sumažino darbą ir paleido nai likos užmuštas ameri fronte jie atrėmę anglų ka kaipo daktarė prie Raudo
nojo Kryžiaus.
Fraakel 11 ir t t
valerijos užpuolimą.
medegos.
kūnas Boelkė sužeistas.
kietis lakūnas Thow.
apie 50,000 darbininkų.
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J sutvarkyta, žmonėms, žino BEPARTYVIŠKŲ JAU Lietuvių dienos reikalai konai įneina ir į veikiamąjį
Bostono Lietuvių Dienos
ma, bus atmokėta, po kiek
NEBĖRA.
Komitetą, kuris susideda iš
kam išpuls. Po kiek išpuls,
„Vienybė Lietuvninkų” BROOKLYNE SUSIVIE 18
lietuvių, po 6 nuo kiekvie
NIJO.
Į kolkas da tikrai nežinia.
šneka apie partyviškumą. I Iš Brooklyno mums pra nos srovės.
INDIJOJ ESĄ DA UŽSILI
Pats p. Tananevičus savo
Yra žinoma,
rodosi, kad socialistai i nešama, kad tenai socialis Aukų rinkėjų suorgani Įdomų apie tai straipsnį milžiniškos.
KUSIŲ LIETUVIŲ.
organe „Katalike” ramina Jai
išspausdino
„Chicago
Exakad
be
Anglijos
Rusija turi
nori vadintis bepartyviais, o
Veik visi istorikai ir kalbų žmones, kad da ne viskas žu jai tas labarnepatinka. Anot tai, katalikai ir tautininkai zuota jau arti 1,000.
miner.”
pasiskolinus
užsienyje
karės
susirinko į krūvą ir nutarė
tyrinėtojai sutinka, kad vi i vo. Jis rašo:
Rusija
dabar
nori
užtrau

reikalams 4(4 miliardo rub
jos —
susivienvt bostoniečių sąly NORWOODE SUSIVIE- kti Amerikoje paskolą. Ji lių. Taigi Rusija skolinga
sos dabarties Europos tau
”Daug visokių neteisingų
"turėtu būti kiekvienam gomis. Lietuvių Dienoj da
NYJO.
žinių ir kalbų paplito apie ma
tos, taigi ir lietuviai, atėjo
nori gauti karės reikalams dabar užsieniui arti 14 miaišku,
kad jokis žmogus visai
no banko uždarymą. Per tiek
bar
visi
dirbs
išvieno.
iš Arijos, kurios vieta buvo
liardų rublių, neskaitant
Norvvoodas stovi netoli 100—200 milionių dolerių.
bepartyviškas negali būti. Juk
metų
su
lietuviais
gražiai
su

tenai, kur dabar yra Indija.
„Chicago
Examiner
”
per

žmogus
turi
kokius
nors
įsiti

skolos
anglams.
nuo
Bostono
(tik
15
centų
;
ir darbavausi ir visi
NEWARKE
SUSITAIKĖ.
kinimus,
kokius
nors
princi

Kalbininkai net sako, kad gyvenau
spėja
Amerikos
biznierius
ir
nuvažiuoti strytkariu). Mie
todėl gerai žino, kad mano
Paskutiniu kartu Rusija
pus, kuriu jis prisilaiko, o tas
lietuvių kalba labai panaši Į
bankininkus, kad šitų pini gavo Amerikoje 50,000,000
banko reikalai buvo vedami
stelis
nelabai
didelis,
bet
lit»Kaip
jau
buvo
pereitam
ir daro žmogų partyvišku.
senovės sanskritą, iš kurio
kuoteisingiausiai.
Bet ne
Juk
negalime sau persistatyti „Keleivio” numeryje rašyta, tuvių nemaža: pirmeiviai' gų Rusijai neskolintų, nes rublių ant labai sunkių išly
prieteliai nesnaudžia. Jie už
paskui išsivystė indų kalba.
....... ......... pažyžmogų, kuris lygiai išpažintų 12 pažangiųjų Nevvarko turi pasistatę gražų tautiš- į jai gręsia piniginis bankru- o
gų. Visų r
pirmiausia
sispyrė ne tik mano banką
Bet dabar mes išgirdome da
visus tikėjimus, visi partijų draugijų, negalėdamos susi ką namą, o katalikai bažny tas. Netik gręsia, bet jau ir: mėta, kad visašita sumaltubet dar paskleisti
įdomesni dalyką. Lenkų lai sunaikinti,
principus. Bepartyviškais ga kalbėti su dešiniaisiais, nu čią. Vienybės iki šiol tarp vra bankrutas, pataiso tasai i ri būt išrinkta amerikiečių
tarpe depozitorių baimę, kad
lima pavadinti tik tuos, kurie
kraštis „Wanda,„ kuris yra jie savo pinigų neatgausią.
laikraštis.
.................
išdirbiniais;
paskui vieton
nieko neveikia, ir biznierius, tarė dirbti Lietuvių Dienoje jų nebuvo. Lietuvos Šelpi
leidžiamas anglams infor
Kaipo
faktą,
jis
nurodo,
to Rusija turėjo duoti Ame
"Dalis todėl sukurstytų de
kurie norėdami pagauti ’kos- skyrium ir 10 spalių gavo iš mo Fondo skyrius kelis kar-į
muot apie lenkus, išgirdęs,
pozitorių savo pinigus atsiė
tuinerį’ dangstosi visomis. miesto valdžios leidimą tam tus kalbino katalikus vieny-! kad visi rusų valdžios biu rikos kapitalistams 150,000,jog lietuviai rengiasi prie
mė. Išmokėta jiems suvirs
partijomis ir meldžiasi į visų tikslui.
I tis Lietuvių Dienoj, bet vis džetai pastaruoju laiku bai 000 rublių kreditą, kas reišlietuvių Dienos, pašventė šimtas tūkstančių dolerių
dievus.”
Išgirdę apie tai dešinieji, negalėta susikalbėti. Da giasi vis nedatekliu. Vals ka, jog amerikiečiai dabar
ilgoką straipsni Lietuvos is grynais pinigais. Ir kuomet Vadinasi, „Vienybė Lietu-' pradėjo varinėti intrigas, bar mums pranešama, kad tybės Įplaukos būna vis ma turi teisę išimti iš Rusijos
gryni pinigai išsiėmė, kitiems
torijai apibriežti ir prie tos depozitoriams
tavorų už tiek. Tavoras nė
išduota banko vninkų” tokia nėra. Ji vei-: skųsti tas draugijas, ir tol nuėjus LŠF. atstovams pas žesnės, negu jos išlaidos.
progos sako:
Rusija neturi užtektinai ra įvardytas. Taigi ameri
notos palaukti. Ir jei jie bu kia, ji „kostumerių” gaudyt jie taip darbavosi, pakol lei- katalikus paskutini kartą,
”The Lithuanian language
tų laukę nuskirto laiko, butų nenori, ji visomis partijo- dimą iš pažangiųjų draugijų pastarieji pasirodė tartum pinigų net procentams ap kiečiai gali imti auksu, kaip
is diffrent from Polish and
atsiradę pinigai už parduotas mis nesidangsto, ji turi sa- sąryšio atėmė,
jau nebe tie žmonės. L.Š.F. mokėti už senas savo skolas. lygiai ir vaisiais, arba paim
Slavonian, yet according to
savastis ir butų buvę visiems
Pažangiosios draugijos atstovus priėmė be jokios Procentų apmokėjimui ji ti kokias kasyklas už skolą.
Latham and others philologipaeiliui pamažu
atmokėti vo Įsitikinimus, o tas jau
cal writers, approaches neanenutylėjo. Pareikalavo pa- opozicijos ir susivienyta bo- traukia užsienyje naujas Suprantama, kad amerikie
daro ją partyviška.
bankan padėti pinigai...
rer to the Sanscrit than any
čiai stengsis paimti tai, kas
Tas” labai gerai, bet tuo- aiškinimo, kodėl joms leidi- , stoniečių priimtomis sąlygo- skolas.
”Tečiau atsirado blogos va
other member of the Aryan
jiems
bus naudingiausia.
i
mis.
Prieš
karę
Rusiją
turėjo
met
mes
norėtume
jos
pa,mą
atima.
lios žmonių, kurie teisman
group.
padavė peticiją apie mano klausti, kur gi dingo toji
9(4 miliardų rublių skolų.
Per tris dienas valdžia
Bet ar galės jie tai paimti,
”Mgr. Zaleski in his misbanko bankrutijimą.
Žino "bepartyviškoji visuomenė,” šaukė tai vienus, tai kitus, I
Iš
tos
milžiniškos
pinigų
su

sion at Cevlon found the nakada
senesni skolininkai pa
mas dalykas, teismas tuojaus apie kurią ta pati „Vienybė kad patyrus, kas čia per ne- i Sako, pabėgėliai pašalpos mos Rusijos valdžia sunau
tives speaking Lithuanian,
reikalaus
savo? Arba kas
paskyrė priėmėjus ir šitie vi
though they could not give
dojo
tik
400,000
rublių
gele

Lietuvninkų
”
nelabai
senai
sutikimai
tarpe
lietuvių.
LietuvmnKų
----,
negauna.
tas skolas atiduos, jeigu Ru
sus banko reikalus paėmė sa
him any account of the origin
Galų-gale
valdžiia
pasakė:
žinkeliams
statyti
ir
kitiems
da
taip
daug
kalbėjo?
Juk
vo
rankosna.
Kad
ne
toji
pe

of their tongue nor the histoŠiomis dienomis vienas tos rųšies dalykams. Liku sijos valdžia, privedus šalį
Taikykitės,
kitaip
negausit
ticija.
šiandie
depozitoriams
Juk
tai
buvo
„sveikiau

ry of their grammar.”
So. Bostono lietuvis gavo iš sieji gi pinigai išeikvota pa prie bankruto, sugrius? Ar
jau butų išmokami jų depo sia musų tautos dalis;’’ ji at leidimo nei vieni, nei kiti.
žmonės norės caro valdininVertime tas bus taip:
zitai.
Pradėta kalbėti apie vie Smolensko gubernijos nuo prastiems administracijos kų padarytas skolas mokė
simetė
nuo
Lietuvos
Šelpi

”Lietuvių kalba yra skir
"Nors mane nuo banko at- mo Fondo, ji apšmeižė jį, ji nybę.
Pereitoj pėtnyčioj, pabėgėlio A. Kamzuros lai reikalams. Taip šeiminin ti?
tinga nuo lenkų ir Slavėnų,
savino ir visus banko reika Įsteigė A. ir G. fondus, ji bu 20 spalių vakare, Įvyko ben šką, kur labai nusiskundžia kauja tiktai beviltis ir po
tečiaus kaip tikrina Lath
ma ant tenaitinių šelpimo
Štai kame visas skolinin
lus pavedė teismui, tečiaus
am ir kiti kalbininkai, ji yra
depozitoriai neprivalo nusi vo „bepartvviška partija," o dras susirinkimas ir nutar komitetų. Laiške rašoma: draug neprotingas bankru kams pavojus.
daug artimesnė Sanskritui,
tas.
gąsti — jų visi pinigai jiems „Vienybė Lietuvninkų’’ jos ta susivienyt bostoniečių
negu kuri nors kita arijoniš
priimtomis sąlygomis. Abie „Šiuom syk esame sveiki Negana to visko, dabar Jeigu mažutė Olandija no
bus sugrąžinti ligi vienam organu. Kur gi ji dabar?
iš valios pono Dievo, dirba
kų kalbų grupės.
centui. Bus sugrąžinti todėl,
Bet tai ne viskas. Paim jų pusių komitetai susivie me laukus ir neblogas ma Rusija neteko turtingiausių rėtų pasiskolinti Amerikoj
”Jo malonybė Zaleskis, bū
ne 100, bet 500 milionų, ji
kad banke depozitai siekė apie kime šitą „Vienybę Lietuv nijo.
damas su savo misija ant
ni užderėjimas, tik neži savo provincijų ir labai ga tuojaus juos gautų, sako
600,000 dolerių. Gi banko vi
Ceylono salos, rado tenai vie
sas turtas išneša suvirs 700,- ninkų” tvirtinimą iš kitos
nom, ar teks mums savo li būt, kad atgal jų niekad "Chicago Examiner,” nes ji
tos gyventojų, kurie kalba
NETEISINGAS
PASKA

pusės
ir
pažiūrėkim,
ką
jis
000 dolerių. Taigi depozito
jau neatsiims. Tose provin yra darbšti, kultūringa ir
darbo vaisius sunaudoti.
dar lietuvių kalba, nors pa
LAS APIE CHICArių pinigai nepražus.”
reiškia.
„Bloga mums čia dabar cijose buvo susikoncentra tvarkinga šalis.
aiškint jie ir negalėjo, iš kur
GĄ.
Dabar
„Vienybė
Lietuv

ta jų kalba atsirado ir kaip
gyventi,, nes viskas labai vus veik visa Rusijos pra Rusiją tas laikraštis lygi
Gal būt, kad ir nepražus.
Bostone pasklydo anądien brangu, o pinigų nėra kur monė, tose provincijose bu- na prie Afganistano, šalies
jų tarmė susidėjo.”
Bet anot „Naujienų,” depo ninkų” aiškina, kad žmogus
turis
kokius
nors
įsitikini

paskalas,
kad pairus tarp gauti. Kai kokį mėnesį ko ! vo geriausia išvystytas žem visai neišvystytos, kuriai nė
Ceylono sala yra Indijos zitorių advokatas pasakęs,
musir
principus,
žodžiu,
Chicagos lietuvių vienybei, mitetas išmeta penkis rub dirbystės ūkis, tose provin vienas pasaulinis bankierius
pietuose, atskirta nuo Indi kad depozitoriai „bus lairimtas
ir
sveiko
proto
žmo

valdžia
atėmė leidimą iš de lius, bet ką tie penki rubliai cijose buvo inteligentiškiau nepaskolintų nė vieno dole
jos tiktai Paiko sąsiaura. mnigi, jeigu gaus po 50c.
gus
negali
būti
bepartyviššiniųjų
ir pasakė, jog nei i reiškia prie
Jeigu tas butų tiesa, ką čia nuo dolerio.”
dabartinio sia Rusijos gyventojų dalis. rio.
vieniems, nei kitiems aukų brangumo. Su jais nepra Rusijai pasiliko šalis nelenkų laikraštis rašo, tai IĮ Tai skaudi pamoka musų ku.
apgyventa
rinkti
1 lapkričio neleis.
Reiškia,
visa
ta
„bepartymums butų didelė ir svarbi l žmonėms. Kiek jau sykių
gyvensi. O kitokios pašal ’ pramoninga,
tarpu gi tūli lietu
Bet
dabar
pasirodo,
kad
tamsiausiais
žmonėmis,
ku- viųTuo
naujiena. Viena, tas paro ! laikraščiai rašė, kad i priva viškoji visuomenė,” kuri at
pos negaunam.
„diplomatai
” pasakoja
dytų iš kur mes esam atėję tines bankas pinigų niekas skilo nuo Lietuvos Šelpimo šitas paskalas buvo be pa „Girdim, kad Amerikos • rie greitai savo pramonę iš- mums, kad po karės visi Adabartinėn Lietuvon, antra, nedėtų, o žmonės vis neklau Fondo ir kuriai organavo mato. Iš Chicagos laikraš lietuviai aukauja ir siunčia vystyt negalės, kurie net že merikos lietuviai turėtų grį
tas atskleistų visai naują sė ir neklauso. Tananevi- (ir iki šiai dienai tebeorga- čių matyt, kad prie Lietuvių mums pinigus, bet mes jų mės tinkamai apdirbti ne žti Lietuvon, nes Rusijos
dirvą musų archaeologijai. jčiaus depozitoriai dabar gal nuoja!) „Vienybė Lietuv Dienos uoliai rengiasi visos negaunam, ba čionai vagių moka.
valdžia turinti pinigų užtek
ninkų,” neturėjo nė Įsitiki srovės, nors dešinieji (kata į draugija susirinkus. Ji sam- Ir tos visos Rusijos skolos, tinai, už padarytas Lietuvai
■ ir tikės laikraščiams, bet ar
TANANEVIČIAUS BAN tikės Alšausko depozito nimų, nė principų, nė idėjos, likai su tautininkais) eina , do darbininkus ir dirba----- tie 9(4 miliardo rublių, da skriaudas atlygins ir gyve
žodžiu, visa šita „beparty- skyrium.
KĄ SUBANKRUTIJO.
(čia visai neįskaitomas žo bar rymo ant tų tamsių ir nimą busią galima pastatyti
riai.
viškoji visuomenė” buvo to
dis. Red.), bevažinėdami nieko neturinčių žmonių.
iš naujo ant kojų, šitas gi
Mums prisiųsta iš „Chica >?
BOSTONAS
„BYTINA
”
kia
tešla,
kuria
galima
už

Bet
tai
da
neviskas.
Prie
žmonėms
ir
išparduoda,
pa

DRAUGAS
”
VIS
KARTO

straipsnis
parodo, kad jokio
go Examiner’io” iškarpa,
VISUS. •
kimšti bile skylę.
tų
9(4
miliaro
rublių
reikia
bėgėliams
jų
netenka.
atlyginimo iš Rusijos tikė
kurios tambus antgalvis iš
JA SAVO NEGUDRŲ
Taip išeina sulyg pačios Geriausia Lietuvių Dienos
pridėti
dar
dideles
naujas
„Mes
išviso
gavom
da
tik
tis
negalima. Vargiai gali
tolo metasi Į akis:
„Vienybės Lietuvninkų” lo reikalai eina Bostone. Susi 4 rublius pinigų. Da gerai, skolas. Tikrai jas apskaity ma to tikėtis ir iš Vokieti
MELĄ.
”$100,000 LOSS CHARGED
vienijus čia visoms srovėms, kas gali duonos užsidirbti, ti yra sunku, nes niekas ne jos. Po karės bus toks bai
Žmonės sako: jeigu jau gikos.
TO PRIVATE BANK.
į
susidarė milžiniškos spėkos. bet daug yra tokių, ką ne žino, kiek Anglija Rusijai sus vargas, kad žmonės
"Tananevicz
Concern įmeluoti, tai reik ir galą paThrown Into Bankrupcy as kavoti.
Davatkų organas KAPITALISTŲ LAIKRAŠ I Ačiū katalikams, Į pildomąjį tik dirbti, bet ir vaikščiot paskolino, bet žinoma, kad plauks Amerikon kaip van
į komitetą (Executive Com- negali, ir negali nė susišne- Rusijos karės paskolos yra duo.
Hoyne Asks Indictments of „Draugas” tos patarlės ma
TIS AGITUOJA Už
the Paiseleys.”
mittee) gauta kardinolas :kėt, ir nė pastogės neturi.
tyt nežino, nes jis meluoja
SOCIALISTĄ.
; O’Connell, kurio vardas Ir kas jais čia rūpinsis, jei
Po šitokiu antgalviu seka i ir galo nepakavoja. Aną syk
aprašymas nusibankrutiju- mes jau nurodėm, kaip tas Chicagos „Tribūne,” re- daug reikš renkant aukas savi nesirūpina!...
I
sių šiomis dienomis dviejų atsiprašant laikraštis ne publikonų organas ir vienas tarpe amerikiečių katalikų.
„Dabar iš laikraščių gir Skatytojų Pastabos. ! mas neprastą algą nuo pačiu
---------sąjungiečių, dagi Raudono-’
privatinių bankų Chicagoje. gudriai pamelavo, buk ”Ke- ' stambiausių kapitalistiškų Gi ačiū Lietuvos Šelpimo dėjom, kad iš Amerikos vėl
dienraščių
Chicagoj,
savo
Fondo žmonių, ypač pp. Šid- ! prisius daug pinigų. Bet „Ateitis” pasimokinus iš sios sąvaites metu, reikalau
Viena jų prigulėjo firmai įlevio” name atydaryta žydų
editoriale
anądien
nupeikė
netik kelionės lėšų apmo
W. H. Paisley & Sons. Čia n.iškala.”
Visų civilizuotų republikonų kandidatą į val .’lausko ir Bagočiaus pasidar gaila, kad musų brolių lietu socialistų, kad patįs žmonės, ja
kėjimo,
bet ir po keturis do
bavimui i ši komitetą inėjo vių triūsas nueina per niek, o ne vadai turi spręsti apie
žmonių buvo Įdėta §289,000, žmonių priimta laikraštinė
stijos
prokurorus,
o
išgyrė
šios amerikiečių svietiškos nes tų pinigų biedni žmonės visuomenės reikalus, dabar lerius už prakalbą.
iš kurių atrasta vos tik §28,- etika reikalauja visados ne
jo
konkurentą,
socialistą
W.
pajiegos:
Sybilius.
000. Kitkas išeikvota. Val teisybę atšaukti.
, pati duoda pamoką, kad
negauna.
Bet da
1. Massachusėtts guberna „Butų labai gerai, kad jū daugelis Amerikos lietuvių
stijos prokuroras Hoyne rei vatkų organui „Draugui” A. Cunnea.
*
♦
kalauja šitų bankierių ap i civilizuotų žmonių taisyklės Drg. Cunnea statė savo torius McCall.
kolonijų
paseka
Bostono
sų komitetas tenai surinktų
i
kaltinimo už ėmimą iš žmo į yra svetimas daiktas. Vie kandtdaturą Į Illunois valsti 2. Kongresmanas J. A. pinigų, paskirtų po kiek ant srovių susitaikymo sąlygas.
"Darbininke” koks tai
nių pinigų, kuomet jiems tu toj tą žioplą savo melą at- jos prokurorus jau ketver Gailivan.
Girdi,
iš
to
matosi
kaip
klai

Volungis
pataria katali
1 pabėgėlio, ir prisiųstų ne ko
rėjo būt jau gerai žinoma, : šaukti, tas besarmatis jį dar tas metų atgal ir bemažko 3. Pačtos viršininkas W.S. kiems komitetams, bet ko dingai mano kažkurie žmo kams imti pavyzdi nuo so
nebuvo išrinktas. Labai ga Murray.
kad jų banka eina bankru- atkartojo. Girdi:
kiam geram žmogui, kad nės, buk ’vadai’ gali viską cialistų, pripažinldamas,kad
li
būt,
kad
šįmet
ji
išrinks.
4.
Bostono
uosto
kolekto

tan.
jis išdalytų. Musų komite sutarti ir nutarti — ir ką kad socialistai kaip arklį
”1Kada
__ ’Keleivio’ kompani- |
rius Edmund Billings.
Kuomet valdžia tyrinėjo ja statė raudonuosius savo
tų ponai žiuri tiktai savęs. jie pasakys, tai žmonės taip žmonių nežaboja. Jei socia
5. Ex-gubematorius D. J. Jei norėtumėt, ir aš galėčiau ir darys.
šitos bankos reikalaus, Tapalocius, buvo padarę sutarti KLAIDA APIE „MOTERŲ
listų užreiškimo klauso mi
Walsh.
BALSĄ.”
su žydais Įstegti raudonaja
nanevičiaus bankos depozi
nios
žmonių, tai aišku, kad
surašvt, kiek čia yra pabė Juk nesenai demokratai
me name žydų iškalą. Taip
6.
Ex-gubernatorius
Eu

toriai padavė skundą, kad
socialistai
tiems žmonėms
Pereitam „Keleivio” nu i
gėlių šeimynų, kiek ypatų, o galvas guldė, kad „vado”
ir atsitiko, žydai susikrausgene
M.
Foss.
ir šita nebeišmoka pinigų. stė
jus po kiek norėsit, po tiek Šliupo užreiškimas yra visuomet atvirai ir aiškiai
’ palociun.
Bet meryje, straipsnelyje apie
7.
Ex-majoras
John
F.
Šitų depozitorių advokatas kada’Keleivio
'Keleivis’ paleido apa „Moterų Balsą,” įsibriovė
galit kožnam paskirti ir pi šventas ir jis turi būt pildo pasako teisybę. Štai ir vi
pranešė federaliam teisėjui
čioje mašinas, tai žydelius gana stambi ir nemaloni Fitzgerald.
nigai butu teisingai išdalin mas, o kaip socialistų pata sas galvosūkis išrištas.
Šito komiteto pirmininku ti.”
Landisui, kad privatinė Tanuo viršaus ir išbaidė. Mat klaida. Tenai pasakyta, kad
Turiu pridurti prie to,
rimą ir taktiką sekantieji
naneviciaus banka, kuri už žydai negalėjo iškaloje ramiai tą laikraštį reikėtų spaus apsiėmė dabartinis Bostono
kad
socialistai kaip arki: ne
i žmonės atsisakė „vado”
poteriauti.”
majoras
J.
M.
Curlev,
sekre

sidarė 3 spalių, skolų turi
žaboja,
bet jeigu socialistų
dint „geresnėj spaustuvėj.”
klausyti, tai ir musų „kai
Visi šalies valdžios už rieji,” šokaujanti iš vietos užreiškimo klauso minios
net $400,000, o turto vos tik
Kritikuoti šitą "motedolo- Tuo tarpu gi turėjo būt pa torium — Fidelity Trust Co.
$300,000. Vadinas $100,000 gišką” pliauškimą, žinoma, sakyta: „laikraščiui reikė prezidentas J. G. Ferguson, tvirtinti Įstatymai apgina . Į vietą, sako: „žmonės — ne žmonių, tai aišku, kad socia
trūksta. Daugiausia tų pi- nėra ką, nes jis perdaug jau tų geresnės spaudos,” nes o kasierium — Bostono uos kapitalistus nuo atsakomy akmenįs, negalima jų kur listai tiems žmonėms visuo
nigų, matomai, suvalgė ”Ka- kvailas. Mes ji padavėm čia prisiųsto mums parodomojo I to užžiurėtojas J. M. May- bės už piktus darbus, nes tie nori mėtyt.” Taip, ir mes tai met atvirai ir aiškiai pasa
I Įstatymai pačių kapitalistų senai sakom.
taliko” dienraštis.
z
1tiktai
-- - -kaipo
. .Į kokią egzemplioriaus spauda buvo nard.
faktą,
ko teisybę. Štai ir visas gal
Taigi iš viso į šitą komite padaryti, kad valdomoji vi
Padavus žmonėms skun- šlykščią prostituciją šitas silpnoka, kai kur raidės vi
vosūkis išrištas.
* * «
tą Įneina 11 žymiausių ame suomenė juos pildytų.
dą, teisėjas Landis pavedė laikraštpalaikis verčia spau- sai neatsispausdinusios.
♦
♦
•
*
♦
*
rikonų Massachusėtts vals
Drg. Kapsukas atvykęs
privatinę
Tananevičiaus sdintą žodį. Jis skelbia melą
„Drauge” išskaičiau šiokį
Karei prasidėjus, sąjungi Amerikon ir privatiškais
banką „resyveriui,” kuriuo viešai, skelbia ji atkartoda- Lietuvos Šelipimo Fondo tijoj.
jis paskyrė Centrai Trust mas kaipo tikrą faktą, pats skyriai visur gauna leidimą! Angliškai šitas komitetas ninkai sakė, kad Vokietija laiškais, ir net viešai prakal paskelbimą: „Jauna lietu
Co. Šita kompanija dabar, tuo tarpu gerai žinodamas, aukoms rinkti ir niekas jų! vadinsis: Massachusėtts Ex- tuojaus bus sutriuškinta. bose ir laikraštyje vis kalba | vaitė biznierka. Ji yra sim
tvarko visus Tananevičiaus kad tai yra tikras melas, neima ”už keteros.” Kažin ecutive Committee for the Ir, kaip dabar rodos, tai apie dolerio galybę, kuriai patinga ir gabi savo amate,
bankos reikalaus. Tanane- Taip gali elgtis tiktai pasku- i kur dingo d-ras šliupas su Relief of the Lithuanian vargiai sąjungininkai ją ir net ir socialistai pasiduoda, užtat reikale krtipkitės prie
'sutriuškins, jeigu ji nepa-, o kurios jis taip labai bijąs. jos.”— Here is your chance!
vičius ant jos jau.nebegas- tinis paleistuvis, netekęs nei savo raportu iš Washingto- War Sufferers.
J. J. W.
padorius. Kaip viskas bus doros, nei gėdos.
Be to da du žymus ameri- skolins jiems sąvo generolų. Man rodos, nei jis jos taip
no?
Prof. Gnaiba.

Rusijai gręsia bankrotas.

Peržvalga.
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kuopos svetainė abelnai per WATERBURY, CONN. ,'nių, kurios I-mam moterų Iš ARGENTINOS LIETUGARDNER, MASS.
”triksą.” Dovanas duos pi
i suvažiavime baidėsi raudo
nigais. Tas daroma ve kaip: Religija nesulaiko nuo piktu
VIŲ PADANGĖS.
Raudonąją sąvaitę kas
Pradedama veikti.
vakaras
bus
atdara
viešiems
nų
sijonų...
Čia
viskas
yra
darbininkams sakoma, kad
. .... -. ... Argentinos lietuviai labai
darbų.
LSS. 34 kp. savo susirin- ■ rišama grynai praktiškai
susirinkimams.
jie gauna po 22 centu į va
is, darbuojasi. Kaip jau matėm
RUMFORD, ME.
kime, laikytame spalių 1 d. darbininkiško taskaregio. , y laikraščių, čia buvo susiŠv. Petro ir Povilo drau
landą, bet po 3t/2 centų nuo
Rado negyvą žmogų.
daug klausimų. Tar Nuo Liet. Darb. Literatu-;tvčnm
Abelna apžvalga.
kiekvienos valandos lieka gystės susirinkime spalių 4
Rugsėjo 30 d. čionai vie svarstė
7—;— j tverus draugija nukentėjupe
kitų
nutarimų, nutarta ros Draugijos
kompanijos kasoj dova j d. svarstyta baliaus paren noje gatvių atrasta negyvą
centro
1 sjerns nuo karė§ šelpti lietuLabai mažai būna žinių iš noms, kurių sykis ar du sy gimo klausimas. Mat buvo žmogų. Koroneris ištyręs pradėt smarkiai veikti. Vi gauta gėlių bukietas,Kom.
kas’ viams. Tą Draugiją pradė
musų miestelio, o jeigu ir kiu į metus duoda. Ar be ginčų ar su svaiginančiais
mirties priežastį, apreiškė. sų pirmiausiai rengiama buvo priimta dideliu delnų jo tverti trįs sriovės: tauti
būna kada, tai labai trum reikia didesnio išnaudojimo gėrimais ar be jų balius kad
velionis mirė nuo. alko- Prakalbos agitacijai už pa plojimu.
pos. Užtaigi pasiryžau čio ir apgaudinėjimo darbinin rengti. Iš vieno karšto ka šolio bet tūlas Otto Hama- Matytus Socialistų Partijos Svarstoma "Moterų Bal ninkai, kerikalai ir socialis
| noiio, oet tūlas Utto Hama kandidatus j
valdinintai, bet nežinia dėl kokios
nai aprašyti Rumfordą pla kų?
taliko, vadinamo "parapijos lainen policijai tvirtina, kad
so" techniškoji dalis, taipgi priežasties klerikalai nuo
čiau. Musų miestelis yra
Tnnmlt kusnegalima butų ir turinys. Viskas sekasi
goncu” paaiškėja štai kas:
mažas, bet švariai užlaiko Darbininkai, labai gaila "Kadangi socialistų kores jis esąs užmuštas. T____ surengti prakalbų, tai su- gana gerai visuose klau- tautininkų tuojaus pabėgo.
ištirta velionio kūnas ir
..
Darbą prisiėjo pabaigti tik
mas. Pats miestuko cent jūsų, kad jus dar taip ver- pondentai mus šmeižia (?) da
vėl pripažino d-ras S. J. Be- >-engtįpaskaitą-diskusyas
muose.
ras susideda tik iš trijų gat gaujat, dirbdami tokias il tai mes negalime rengti ba not ir d-ras T. Sawyer, kadi, \elkl.m® reikalais išrink- Paaiškėjo, kad LMPSA. tautininkams ir LSS. drau
vių. Žiūrint į Rumfordą iš gas valandas už tą apšvin- lių su alum, bet aš pasaky mirties nriežaščia vra rir- ta komislJa’ kuri ves V1S3 turi jau 26 kuopas, nors tū gams, bet pastarieji irgi ne
vakarų, prakalbų, los iš jų ir nelabai teveikia. galėjo su tautininkais išvieaugštumos, visas miestukas kusį kalakutą. Laikas da siu, kad tikėjimas daug ko tuokliavFmas. Tečiaus mu-;
no veikti ir turėjo draugiją
išrodo kaip ant salos, nes bar pasirūpinti ir iškovoti draudžia, o vistiek žmogus siškiai lietuviai, ypač katali- ^lskusW dai bą.
Svarstymuose veikliai da apleisti. Atsisakė daugu
visas apsuptas vandeniu: iš trumpesnes valandas ir ge nepaisai ir darai, nors ir ži kai, pasakoja, kad finai solyvauja didesnė pusė dele mas narių ir rezignavo net
Pirmos prakalbos,
vienos pusės eina kanalas, resnį užmokestį už savo nai, kad negerai darai.”
gačių.
K. Liutkus.
pats pirmininkas. Mat tau
katras yra vartojamas fab darbą. Jus gerai matot, • Kaip aiškiai jis sucharekte- cialistai jį užmušė ir išmetė Spalių 1 d. buvo LSS. kuopš
savo
svetainės
gatvėn.
p
0S
parengtos
minėtu
tikslu
tininkai
nori, kad aukos bu
rikų, o iš kitos pusės eina | kad dabar didelis sujudimas ;rizavo čia tuos tikinčiuosius
CHICAGO, ILL.
j
Tokios
pasakos
neturi
paprakalbos.
Kalbėjo
drgas
tų siunčiamos ten, kur didu
Andriscogen upė. Kanalas darbininkų visoj šalyje ir žmones, jų veidmaininguNelaimingas
atsitikimas.
|
mato,
kada
yra
atrasta
tikt.
Pruseika
temoje
i
"už
ką
ma balsų reikalaus, o kadan
prasidade iš upės pietuose, kur tik darbininkai nesujun- gumą ir religijos menkumą,
ra
mirties
priežastis.
reikia balsuot." Jo gvilde Rugsėjo 22 d. Juozą Čiapą gi toj draugijoj daugiau yra
o į žiemius vėl susivienija su da, ten laimi. Ir Rumfordo neįstengiantį blogus darbus
M. J. Vaitiekus.
nimas
šio klausimo ir argu patiko nelaimė. Einant jam radikalų (? Red.) ir katali
upe. Miestelis stovi tarp to darbininkams dabar yra pa- sukontroliuoti! Jeigu ne
mentai
žmonėms labai pati pietų per Packard Moto r kų, tai suprantama, kur bus
kanalo ir upės. Upė teka togiausias ‘laikas pareika- tie anot minėto kataliko
DONORĄ, PA.
ko. Tik gaila, kad publikos Car Co. kiemą Detroite, Mi- siunčiamos ir aukos. Užtat
pro pat miestuką. Kadangi lauti geresnių išlygų, nes to- prakeikti socialistai su savo
"Draugo
”
korespondento
nedaug
tesusirinko.
chigan, pagavo jį trokas ir visi pažangesni žmonės, ne
apielinkė labai kalnuota, tai liau nežinia kaip bus. Kada pasmerkiančiai blogus dardora.
Po
prakalbų
buvo
statomi
pervažiavo per kojas ir per norėdami, kad aukos butų
yra du nedideli, bet labai karė sustos, gal darbai su- , bus raštais, tai tarpe musų
smarkųs vandenpuoliai. Vie- mažės arba daugiau darbi- • katalikų butų gal tokių or- Donoros, Monesseno ir kalbėtojui klausimai, į ku- vidurius. Jį tuojaus nuga siunčiamos kun. Olšausko ar
nas jų į pietus augščiau mie ninku pribus iš kitų šalių; | gijų, tokių pasileidimų ir do Courtney lietuviai, vado- riuos visiems duota aiškus beno į ligonbutį, kur 24 rug Yčo valdomoms draugijoms,
sto, o kitas po pat miestu. tuomet nebelaikąs bus rei riško nupuolimo, kad gal vaujami pirmeivių, padarė atsakymai.
sėjo rytą jis mirė. Gyvas sumanė tverti kitą draugiją
Per- labai smarkų vandens kalauti, bet reikės pasiten butu gėda tuos žmones savo gražų bendrą darbą, nutarę Literatūros parduota už būdamas velionis šaukės aukoms rinkti. (Jei pirmu
puolimą, vasaros laiku tu kinti tuo, ką gauni. Dar broliais pripažinti. Dabar pirkt kapines, kur galima $13 su centais.
da prie draugų ir meldė, kad tinė draugija susideda di
rim labai gerą ir šviežią orą, bams sumažėjus gal kompa gi jie bijosi tik socialistų ko butų mirusiam rast vietą Lietuvių Dienos reikalais. palaidotų miesto kapinėse be džiumoje iš katalikų ir au
katras atvėsina vasaros nijos sumislys da nukirsti respondentų teisybės pasa amžinam pasilsiui, nežiūrint Spalių 2 d. įvyko Waterbu- bažnytinių ceremonijų. Am kas siunčia kun. ar Yčo
draugijai tai kodelgi nuo
karščius.
; algas.
kymo ir dėlto susivaldo. Tu kokių kas pažiūrų gyvenda rio draugijų sąryšio bend žiaus jis buvo 21 metų, neve jos atsimetė klerikalai ?Rd.)
mas buvo — laisvamanis, so ras susirinkimas, kad išri- dęs. Paėjo iš Kauno gub.,
Kita dalis miestuko yra Dabar užbaigsiu apie dar- riu čia bent kabėse pasakyti, cialistas ar katalikas.
Šiaulių pavieto, Laižuvos Darbas tuojaus tapo pradė
išsidriekusi po kalnus, bet bus, o pakalbėsim apie kitus kad tasai teologas neatski- Kapinėms žemė jau api- šus klausimą ar vienyties su miestelio. Amerikoje išgy tas. Draugija susitvėrė iš
ria papeikimo bei pasmerkikatalikais aukų rinkimui ar
taipgi švariai užlaikoma, reikalus.
veno apie 5 metus ir mylėjo 18 draugų, visi socialistai ir
pirkta.
Ir
kada
toks
gražus
Gatvės paskendusios medžių Rumfordo miestelis turi mo nuo žodžio "šmeižimas." bendras darbas atliekamas, progresyvėms draugijoms ^apšvietą. Laikraščių turėjo šiaip pažangus žmonės. Į
žaliumynuose. Miestukas iš apie 10,000 ar 11,000 gyven Šmeižimu yra tik tokie skel "Draugo” korespondentas veikti sykrium? LSS. 34 užsiprenumeravęs 'apie 10, trumpą laiką ši Draugija
visų pusių apsiaustas dide tojų, kurie susideda iš įvai bimai, kaip antai: "apsivo jau daro juokus, kad laisva kuopa padarė įnešimą, kad iš kuriu labiausiai mylėjo paaugo jau ligi 46 narių,
liais kalnais. Tai tiek apie rių tautų. Daugiausiai yra gęs vytis ir už tai iš vyčių maniai perkasi sau kapus. vienyties, jeigu bus pripa "Kovą" ir "Keleivį." Pri nes iš tautininkų sutvertos
kuopos išmestas — yra ne
žinta LSS-gos ir L.Š.F. pa
gamtą.
Kanados francuzų. Lietu vytis, bet ’cicilistas’ (su Tasai vargšas mano, kad jis duotos išlygos, būtent, kad klausė prie S.L.A. 21 kp. De Draugijos žmonės atsimeta,
o rašosi prie šitos. Argen
Dabar noriu pasakyti ke- vių skaitoma apie 600—700. prask socialistas), nes pri galės su varnom kur išlėkti trečia dalis surinktų pini troite, prie LSS. 116 kp. De tinos lietuviški tautininkai
liatą žodžių apie darbus. Lietuviai turi dvi nemažas pažįstąs turto pasidalini ir jam kapas bus nereika gų butų pasiųsta tom Lietu troite, prie D. L K. Keistu atsirado labai keblam padė
Čia yra trįs popieros fabri pašelpines draugystes, šv. mą." Šmeižimu yra tokie lingas. Turbut piktinasi voje draugijoms, kurias nu čio ir L. D. L Dr-stės Detro jime, nes pamatė, kad jiems
kos. Darbai šiuomi laiku Roko draugystę ir Lietuvių skelbimai, kaip tie "Drau tuomi, kad tie laisvamaniai rodys pirmeivių remiamas ite ir prie pašelpines drau nesiseka. Nauja Draugija
gijos "Lietuvos Balsas” ir
eina gerai. Darbininkai už Ukėsų Neprigulmingą Kliu- go” korespondentų prasima neatmes ir savo brolio kata L Š. F.
aukų rinkimui ir šelpimui
dirba vidutiniškas algas,— bą. Abidvi draugijos turi nymai apie žydų iškalą "Ke liko, bet duos ir jam vietą, Iš katalikiškų draugijų at T. M. D. 119 kuopos Keno- nukentėjusių nuo karės lie
nuo $10 iki $13 ir $14 sąvai- ri apie po 100 narių suvir- leivio” name, ir tam panašų ne taip kaip daro kunigai su stovai užreiškė, kad su pa shoj, Wis. Rūgs. 24 atva tuvių nutarė, kad surinktos
tei. Iš kitur atvažiavusiam šum. Yra ir socialistų kuo grynai prasimanytų že priešingų jiems pažiūrų duotomis išlygomis sutinka. žiavo aplankyti brolis A.čia- iš darbininkų aukos nebūtų
darbininkui geresnį darbą pelė. Buvo susitvėrusi ir miausi melai, kokių pilna žmonėmis. Tasai tai "Drau Taigi yra viltis, kad Lietu pas ir švog. Ed. Šimanskas, siunčiamos į tuos fondus,
gauti tečiaus sunku. O kas moterų Lietuvos Dukterų katalikiškoj spaudoj. Bet go” korespondentas, Genis, vių Dienoje Waterburio lie bet rado jau mirusį, tai par kur jos galėtų patekti į ku
link pragyvenimo, tai vis- draugystėj bet apie ją nieko aprašymas girtuokliavimų, tarsi jam galvoj viskas mai- tuviai veiks išvien aukų rin sivežė kūną į Chicagą ir pa
kas brangu. Valgomi pro- negirdėti ir dabar nežinau, galvų skaldymo ir tam pa šytųsi, tame savo šmeižtų kime, kas butų labai geisti laidojo 28 d. rugsėjo Tautiš nigų rankas, bet bus siun
kose kapinėse be bažnytinių čiamos ten, kur patars siųs
dūktai, drabužiai ir avalas ar ji begyvuoja, ar ne. Pe- našių barbarizmų ar gyvu lape šitaip aimanuoja:
na ir pagirtina.
apeigų. Lydėjo su didele iš ti pažangieji laikraščiai.
"Tamsybė neišvengiama
čia daug brangesni, negu ki- ręitą vasarą susitvėrė dar- liškumų, kuomi taip turtin
Davatkos Sūnūs.
kilme, merginos ir vaikinai Taigi prie šitos Draugijos
tur, nes Rumfordas stovi to-1 bininkų Apšvietos Ratelis, gi musų broliai katalikai dė visur, kur laisvamanystė
nešė gėles, o benas iš 12 ypa privalo rašytis visi argentiIi nuo didžiojo geležinkelio, kuris, rodos, gyvuoja ir da- lei savo tamsumo, — tai tik ima siausti. Bet čia ji siau
BROOKLYN, N. Y.
tų griežė gedulingą maršą. niečiai, katrie tik atjaučia
Kalbant apie darbininkų bar. Nesenai susitvėrė ir jau negali būti šmeižimai, čia nepaprastai.
draugams Lietuvos vargus.
reikalus reikia pasakyti, ; vyčių kuopa. Apie šitą ga- kaip supranta mūsiškis "Antai vienas, deja liet ki Iš Lietuvių Moterų Progre- Detroitiečiams
♦ »
♦
syviško
Susivienijimo
reikia ištarti širdingą ačiū
kad pereitą pavasari dvi fa-Jima pasakyti taip: gerai, "parapijos goncas."
škas ’kliubas,’ sumanė pri
Il-ro Suvažiavimo.
Argentinoje jau prasidėjo
už suaukavimą gyvų gėlių
’
’ • *  kad žmonės organizuojasi,
brikos
pakėlė savo darbinin
sidėti prie pirkimo laisva
Kas
tvirtina,
kad
tikėji

pavasaris.
Sausa, šilta; vi
Spalių 13 d. 9 vai. ryte at- išlydint jį Chicagon. LSS.
kams mokestį. Intematio- bet iš vyčių naudos darbi mas yra reikalingas, kad su maniams kapinių, pavadin
si
medeliai,
kurie pirma bu
nal Paper Co. pakėlė savo ninkams jokios nebus.
tų Tautiškais.’ Girdi, mums | sidarė L.M.P.S. Suvažiavi aukavo iš iždo tam tikslui vo apmirę, pradeda
valdyti
tamsių
žmonių
žvė

sprogti
* * *
mas. Suvažiavimą atidarė $10, o nariai sudėjo apie $11.
darbininkams po 2c. ant va
riškumus, tas lai įsitėmija nereikia kunigų, nereikia Centro sekretorė drgė K. Taigi išviso nuo Detroito so ir sodai žydėti. Ponija ren
landos be jokio streiko. Ši Dabar keli žodžiai apie mūsiškio teologo čia suci- šventintos žemės. Kas inPetrikienė. Po trumpo pa cialistų buvo gyvų gėlių už giasi jau važiuoti iš miesto
tos kompanijos darbininkai lietuvių veiklumą.
tuotą užreiškimą, kad ne ti domiausia, kad tame neva sveikinimo, pradėta organi $21.
D. L. K. Keistučio ant laukų sveiko oro pa
dirba po 8 valandas ir da Iš pradžių Rumfordo lie kėjimas, tik socialistų ko įkliube yra sąnarių ir kataDraugija padovanojo miru kvėpuoti, o troškų miesto
bar mokama į valandą po 25 tuviai visame labai veiklus respondentai daro žmones Į likų ir tie leidžiasi už nosies zuoti suvažiavimas.
orą palieka tik darbinin
Delegačių su sprendžia siam draugui $10.00 vaini kams.
ir 26c. Continental Paper ir daro labai daug naujų už geresniais ir suvaldo juos j vedžioti keliems laisvama
niams ir socialistams. Rei muoju balsu suvažiavo 20, ką, o susivienijimo L. A. 21
Bag Co. darbininkai turėjo manymų, bet tas veiklumas nuo blogų darbų.
M. Dagilius.
streikuoti, bet pastreikavus greit žūna ir viskas nueina
škia, tiems katalikams yra (su tiek pradėta pirmą sesi kp. už $5.00 gražų kvietkų
Socialistų
prakalbos.
ją). Tvarkos vedėja išrink pluoštą.
stoka susipratimo.
vieną sąvaitę ir pusę, kom vėjais. Du metu atgal Rum
KENOSHA, WIS.
Spalių
3
d.
vietos
socialis

"Visgi yra viltis, kad iki ta drgė Račiutė-Herman, Brolis Ant. Čiapas su švopanija pakėlė 10 centų an fordo lietuviai buvo sumanę
Mirė
K. Stripeikienė.
dolerio ir darbininkai su sutverti kooperaciją, kas ir tai turėjo prakalbas. Kal sekančiam kliubo susirinki pagelbininkė drgė Puišiutė. geriu ir seserimis tariame
grįžo atgal prie darbo. Tre padaryta. Kolektavo pini bėjo iš Cincinnati, Ohio, se mui katalikai sąnariai susi Pirmąja raštininke visam širdingiausį ačiū detroitie Anksti 6 spalių rytą per
čios fabrikos, Oxford Paper gus, pardavinėjo šėrus ir nutė moteris Lotta Burke. įorganizuos ir aštriai pasi- suvažiavimui išrinkta drgė čiams už taip gražų palydė siskyrė su šiuo pasauliu Ko
Ona Čepuliutė, pagelbininkė jimą išvežant velionį Chica tryna Piepel, po antru vy
Co., darbininkai rengėsi iš atidarė duonos kepyklą. Senutė turtinga metais, bet:1 priešins laisvamaniams.”
gon.
A. čiapas, .. ru Stripeikienė. Palaidota
eiti streikan 1 gegužės, bet Biznis ėjo vidutiniškai, bet da turtingesnė teisybės ar Visų pirma tamsybė sklai Ona Klimiutė.
8 d. spalių, 3 vai. po pietų
gumentais
ir
energija.
Pra

Švog. Ed. šimanskas.
dosi ten, kur laisvamanyba Pašalinėm ypatom suteik
neišėjo. Šitos kompanijos per betvarkę ir nebuvimą
užteka. Pas tąjį elementą ta pataramasis balsas. Su P. S. Jeigu kas norėtų pla miesto kapinėse ”Green
darbininkai jau ar trečiu sy atsakančių žmonių, koope kalba darė gilų įspūdį.
Ridge.” Laidotuvėse daly
Spalių
6
buvo
vėl
prakal

kaip tik atbulai.
kiu rengiasi prie streiko, bet racija pagyvenusi apie pus
važiavime dalyvauja su pa tesnių žinių apie Juozą Čia vavo nemažas būrelis gimi
bos.
Kalbėjo
į
Mass.
valsti

negali prisirengti, nes nesu antrų metų pradėjo sirgti
Tolesniais iš jojo smerki tariamuoju balsu drg V. Ka pą, tegu kreipiasi pas A. nių ir šiaip pažįstamų iš Kejos
gubernatorius
socialistų
siorganizavę, neturi gerų kokia tai liga ir mirė. Po to
mo "lietuviško kliubo," kad psukas (specialis "Kovos” Čiapas,
noshos, Racine ir Waukevadovų ir viskas nueina vė tuojaus atsirado naujas su kandidatas drg. Dan A. prisideda prie pirkimo lais korespondentas). Tokį pat
810 W. 19th st.,
gan.
Mes, vaikai, tariame
White.
Kalbėtojas
buvo
pa

jais. Jie dirba tenai ant manymas statyti Tautišką
Chicago, III.
dalyvumą
turėjo
ir
drg.
L
vamaniams
kapinių,
ir
pasi

ačiū visiems dalyvavusiems,
dviejų mainų. Dienomis iš Namą. Tuojaus tam tiksui tiktas Finų beno muzika ir žadėjimas suorganizuot juo Pruseika, "Laisvės” redakypačiai
palydėjusiems velio
1
trukšmingu
delnų
plojimu.
AKRON,
OHIO.
dirba po 10 valandų, o nak išrinkta komitetas ir pradė
das spėkas ir bendrą lietu į torius.
nę
į
amžinojo
atsilsio vietą...
Kalbėjo
jis
virš
2
valandi
ir
Atsakymas K. Staupui.
timis dirba po 13 valandų, ta kolektuoti pinigus. Su
vių
darbą
suardyti,
parodo;
Patsai
gi
suvažiavimas
at

Beje, ir vaikai nutarė nu
gaudami tiktai po 18 ir Ui rinkta suviršum $400. Bet padarė gilų įspūdį ant klau- tik to gaivalo doros laipsnį.;rodė labai gyvas ir draugiš "Keleivio” No. 36 K. Stau.
sipirkti
lotą kapinėse. Dau
!
sytojų.
centų į valandą. Šitos kom dabar bus jau daugiau kaip
Tie "Draugo" rėmėjai begė kas. Galima buvo manyti, pas užsipuola ant Akronie- gelis stebėjosi, kad tokioj
Vakarai.
panijos darbininkai dar te- du metai laiko ir daugiau
diškai save katalikais vadi kad prie tokių rimtų ir šal čio už tilpusią "Keleivyio”) puikioj vietoj. A. a. Kotry
senovės negįrdėti nei komiteto,
Spalių 7 d. buvo LSS. 89 na, o vieną augščiausių sa tų visapusišku apkalbėjimų No. 32 korespondenciją ir
‘ , nei
baudžiavos laikuose. Kom- namo, nei pinigų. Kur jie kuopos ir T.M. Draugijos 30 vo principų (prisakymų)' bus išrišama daugybė gyve sako, kad Jonas R. neprigu na Piepel-Stripeikienė buvo
panai juos vilioja ir muili dabar randasi, ar pas kasie- kp. bendras pasilinksmini "mylėk savo artimą kaip nimo ir moterų klausimų. lėjo prie 31 kuopos vyčių, laisvų pažvalgų, 1905 m. da
lyvavo revoliucijiniame ju.
na akis visokiais budais; rių, ar bankoj, ar kur kitur, mo vakaras. Vakaras ma pats save," pamina po kojų Ir taip tikrai buvo.
net kojos nebuvo įkėlęs į vy dėjime Lietuvoj ir tūlą laiką
duoda dovanų, leidžia ant visuomenė mažai žino. To terialiu žvilgsniu atnešė, ir net savo brolius lietuvius, Man mačiusiam pirmąjį čių kuopą. Bet aš statau 10
”ball gėmių vasaros lai dėl aš norėčiau priminti vi kiek nuostolio. Mat tą pa jei tik jie ne kunigai bei le- moterų suvažiavimą čia pat liudininkų po prisiega ir sėdėjo kalėjime.
Kaz. Bražvičius
ku, visokiais budais ramina suomenei, kodėl ji tyli, ko čią dieną buvo keliose vieto vitai, jei tik galėtų, kai Brooklyne, keli metai atgal, pats Jonas R. prisipažįsta,
juos kaip kūdikius cukraus dėl nieks nepakelia to klau- se šokiai.
PAAIŠKINIMAS.
bematant išsmaugtų vi visai nesulygintas šis II kad jis buvo prisirašęs prie
šmoteliu, kad tik jie nesukil- ■ sjmo ? Reikėtų pasiteirau Spalių 21 d. (koresponden- sus. Aiškesnio prirodymo suvaižavimas. Moterų po 31 kuopos vyčių.
"Keleivio” No. 38 tilpo ko
tų, kad tik nepareikalautų
buvusio komiteto, ką jis dencija suvėlinta. Red.) at "Drauginių katalikų” neka- sėdžiai ir svarstymai daro
(Toliau korespondencijoj respondencija iš Grand Ra
didesnes algos ir trumpes- mano daryti su tais pini- sibus tarptautinis teatras ir talikiškumo ir bedievišku daug gilesnį įspūdį, daug buvo perdaug asmeniškumų, pids, Mich., aprašanti lie
mų vahndų darbo. Seniau pais? Ar -is mano pradėtą šokiai. Lietuviai taipgi los mo turbut jau nei nereikia, daugiau matosi energijos, todėl visą tą jos dalį išlei- tuvių kulturinį stovį. Ar ji
°xfordo darbininkai, įsver- darbą toliau varyti, ar žmo. savo veikalą.
kaip šis, koks čia matosi. i daug daugiau matosi mote- džiam. Pagalios ir visas ši nušviečia tikrąjį lietuvių
gavę istisus metus, gauda- nėms pinigus grąžinti? Aš
Spalių 29 Ryan Hali sve Jeigu laisvamanyba nušvie irų pažįstančių organizacijos tas reikalas labai menkos kultūros laipsnį ar ne, aš ne
vo prieš pat Kalėdas, kūčių Į negaliu
suprasti, kodėl tainėje bus LSS. 89 kp. su čia tą kunigijos išauklėtą reikalus, ir daug daugiau svarbos. Labai čia visuo turiu pretensijos čion aiš
dienoje po kalakutą. Bet tos Rumfordo visuomenė ant vi- rengtas Raudonosios Sąvai- dorišką bankrotą, tai kuni įmokančių savo mintis išrei menei galvoj, ar ten koks R. kint . Tečiaus, kad vietos
dovanos tekdavo tiktai ve- sko
pgr pirštus. Gal tės koncertas, o sekantį va gams ir jų sufanatizuotiems kšti ir perduoti kitom savo priguli prie vyčių, ar ne. To lietuviai primeta man jos
dusiems. Pavieniai nieko sarmatinas paklausti apie karą toj pačioj svetainė) įrankiams pasidaro akyse ■ draugėm.
dėl butų geistij^kad šiuo autoriaus vardą, todėl pra
kalbės drg. Stalioraitis iš žalia ir tamsu.
I Reikia pažymėti, kad šia- mi tie tušti
negaudavo. Bet dabar kom- savo centus.
butų jau :nešu, kad jos nerašiau.
Pažvelsio
Sūnūs. Waterburio. Socialistų 89
Pijus Ksilitas.
panija sumanė dar geresnį
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IS AMERIKOS.

I kapeikų. Vyrams už šieno
— O kas tai do reikalai?
1 piovimą mokama po 7 ir 8
— Visų organizacijos rei
j rublius dienai ir tai da nekalų neišpasakosi, tėve. Ga
---------! galima gauti darbininkų, GALI ATKIRSTI AMERI
liu tau pasakyti tik svar
KĄ NUO EUROPOS.
biausius : spaustuvės užlai Kun Innn7ilindn ir M Yčo cuzij°k nors savojoj žemėj neš visi jauni vyrai pašaukti
aun.
Jono&iunsKQ
ir
n.
ic»
!matęs
toipgi
nemaža
karės
karėn.
Dabar
ima
jau
17
kymas, laikraščio leidimas,
Amerikos jūrių žinyba iš
papasakojimas anjll) spaudoj, baisenybių, nes rusų vai- metų jaunikaičius. Taip da priežasties pasirodymo vo
knygų platinimas ir t.t.
I džia jį siuntusi, kaipo ambu- lykams stovint, daug laukų kiečių submarinų netoli A____
— Jeigu jus, vaike, tik
Philadelphijos dienraščio
!nsP?ktorįų į lieka nenudirbtų, pievos sto i merikos pakraščių apimta
tiek teveikiat, tai prasti iš
n Bulletin” reporteris turėjo frontą Galicijoj. Jis (Yčas) vi neplautos, javai nenuva baimės netik delei to, kad
jus socialistai. Laikraštį iš
I
submarinai skandina kiek
leisti tai bile kas gali. So- savo interviu pas atvyku- matėsi ir kalbėjo su Anglį- . lyti.
karakurni Jurgiu ir su j Nors uždarbiai nepapras vieną laivą, gabenantį amu
j cialistas, vaike, turi daugiau sius į čia iš Europos kunigą
žinoti. Jis turi mokėti ir Joną Žilinską ir M. Yčą. jSir Edward Grey, taipgi su tai dideli, bet brangumas da niciją Europon, bet da daugia dėlto, kad submarinai
I bombą padaryti, ir monus į Tame laikraštyje tasai re Asąuith’u ir popiežiumi. Vi didesnis. Pavyzdžiui:
si
žadėję
gelbėt,
bet
Lietuva
gali
perkirst visas kablegraSvaras
juodos
duonos
10
akis paleisti. Ot, aš mačiau porteris patalpino sekantį
iki
šiol
vis
miršta
be
pagal

fo
vielas
juroje ir tuo budu
ir 12 kapeikų.
ivieną socialistą, tai ant rie- straipsnį, kurio iškarpą pri
bos.
, nos kojos per ištemptą siūlą siuntė mums musų kores
Svaras baltos duonos 20 k. visiškai atkirsti Ameriką
Sugrįžęs
iš
savo
kelionės
į vaikščiojo; ilgiausią šoblę pondentas. Straipsnis pra
Svaras lašinių 1.50 ir 2 rb. nuo Europos.
Tąjį daleidimą pamatuoja
Petrogradan po trijų sąval Svaras sviesto 3 rubliai.
i į gerklę susikišdavo; van sideda šiaip:
tuomi,
jog Amerika visai
čių
su
valdžios
misija
Yčas
dens atsigerdavo, o per auSvaras jautienos 70 kap.
"Šalis, kur visi žemiau.
neprotestavo
prieš tai, kad
__o _------' ___
sis ugnis
išeidavo.j. Man pa- penkių metų amžiaus kudi- > P^r Sibirą išvažiavo Kinijon Čebatai 30 ir iki 50 rublių.
įčiam
nuo* galvos
keir nw tsp
Puspadžiai 8 ir iki 10 rub. [Angija perkirtusi jungiantį
______ nuėmęs
_T
—J
1 — «|<iai išmirė. nuo
- bado;
.« . šalis ‘ IT
v*Japomjon
L
ai.-’A/a atvykęs
u’An per
A
San
Francisco
AMoteriški čeverykai da Vokietiją ir Austriją su Apurę pradūrė pirštu skylę, kur moterįs ir vaikai gyvemerikon,
kur,
sako,
tikisi
bar jau "atpigę,” nes va merika kabelį. Jeigu vokie
paskui spiovė ir vėl čiela. na žemės urvuose ir apkasu
Ot, šitokį žmogų tai aš pri duobėse; šalis išdeginta, iš matyties su prezidentu Wil- džia nustačiusi maksirnalę čiai ištikrujų dabar perkir
stų Amerikos susinėsimo li
pažįstu socialistu.
kainą — 25 rubliai porai.
naikinta ir šąlanti, kur nė sonu.
— Štai, ve, žiūrėkit, — ta niją su sąjungininkais, tai
— Tokios štukos, tėve, ra maisto nei pečių; šalis, Taip maž-daug
t - .reporteris
nieko bendra su socializmu per kurią rusų ir vokiečių ^P,{as? savo_įa^,I?nu su kun- rė moteris, rodydama į savo Amerika visiškai butų at
pusantrų metų vaiko koja- kirsta nuo Europos, ir jokių
neturi. Socialistu yra ne armijos į dvidešimts keturis ^lknsku ir M. įcu.
į tas. kas moka per siūlą vai mėnesius su ugnim perėjo Ar pasimatymas su prez. les, — popierinės kurpaitės, žinių iš karės lauko negautų
kščiot, bet kas pripažįsta keturis kartus — tai yra šių Wilsonu turi ką-nors bend- o išvažiuodama užmokėjau kitaip kaip tik per pačtą.
*
Fra su Yčo valdiška misija, 5 rublius.
tam tikrą visuomenės mok dienų Lietuva!”
Taip nupiešęs Lietuvos jar grynaį tik Lietuvos šelpi- Truputį patylėjus ji trau VERČIAU IŠSIKASTRUO
ią. Koks tas mokslas, tai
TI, NEGU EITI KALĖaš tau nesykį jau aiškinau, šiandieninį padėjimą repor- ■m? ^ikalaisjis nori su juo- kė toliau:
JIMAN.
bet tu, matyt, vėl jau už teris aprašo, kaip jis tas ži- mi matytis, Y cas reporteriui • — Norėjau išvažiuojant
kut nieko nesake.
miršai. Turėsiu tau vėl vi nias
mas gavęs nuo atvykusių Ftur
U1
nusipirkti kelionei skarą; Chicagoj Jungtinių Valsti
ską išnaujo aiškint.
Martino Yčo, Rusijos Du- Kaip ten nebūtų, bet vis- ot, tokią skarą, kokios nela- jų federalio teismo teisėjas
— Maike, tu turi man da mos nario, Lietuvos atstovo, gi tame Y čo papasakojime bai senai buvo parduoda- Kavanagh byloje Levin Shapaaiškint apie žemės ašį, ba ir Lietuvių Centralinio ko- matosi perdaug tuščių pasi- mos po 4—5rublius,. Ar piro išnešė nepaprastą nuo
: tamsta žinai, kiek tokia da sprendį : liepė kaltininkui
anąsyk prižadėjai.
miteto pirmininko, ir nuo gyrimų.
— Maike, dabar turbut vi gali pagerinti savo gyveni — Gerai, gerai, tėve, pa- kunigo Jono Žilinsko, kuris ~
išsirinkti vieną iš dviejų: ar
bar prekiuoja?
.
sa jūsų susaidė nešioja žė- mą ir t. t,
pasiduoti sterelizacijos ope
O
kiek?
aiškinsiu kita syk.
Berlyne turįs parapiją; kaip
pasakoja atVykllSl 1S
labą.
— O kas ten daugiau jūsų ----------------------- =-—=|Yčas su kun. Žilinsku susi-,
— Keturiasdešimts rub racijai, arba eiti kalėjiman
RU5j;0S pakele.
— Kodėl
programe parašyta?
tikę Kopenhagene ir pašileiJ
r u b v
lių! Ir nenupirkau. Ypač 20-čiui metų. Shapiro yra
—Nugi jūsų kunigą Į džė- — Socialistų partijos po ‘Vien. Liet.’ užtvirtino dę jieškotų Lietuvai pagalIŠiomis dienomis So. Bos- pabrango tamsaus dažo au- I kaltinamas už išžaginimą
lą pasodino.
litiškas programas yra labai
bos.
tonan
---- atvažiavo
„. .„21— iš
13 Rusijos dėklai. Juodų tai ir gaut jaunos mergaitės. Po ap
— Gal sapnuoji. Mes jo ilgas, tėve. Tenai prirašy savo reporteriųmelą.
Kun. Žilinskas mano, sa- lietuvė karės pabėgėlė. ”Ke- nebegalima. Mat Rusija ne svarstymui Shapiro apreiš
kio kunigo neturim ir nie ta daugybė reikalavimų, už
ko reporteris, kad Lietuva Deivio” reporteris nuėjo pas turi savo dažų. Pirma veik kė, kad sutinka pasiduot
No.
39
"Vien.
Liet.
”
paste

kas negalėjo jį niekur paso kuriuos socialistai kovoja.
privalanti dėl savo politiškų .IU pasiteirauti, kas dabar risi dažai buvo traukiami iš kastracijai, tokiu budu iš
dinti.
— Maike, tu vis nenori pa bėjom redakcijos patvirti ir ekonominių gerovių pasi Rusijoj girdėt.
Vokietijos. Antras dalykas, vengia kalėjimo.
nimą.
buk
Bulotos
su
Šim

— Geriau nesigink, vaike, sakyt man teisybės.
likti po vokiečių valdžia, gi Moteris da jauna, inteli didžiausi audeklų fabrikai
kum
debatuose
p.
Bulota
ba aš viską žinau.
— Kokios gi tu teisybės
Yčas mano, kad Lietuva bus gentiška. bet labai suvar buvo Lenkijoj. Vokiečiams STATYS 1,000 NAUJŲ
"tikrai
”
pavadinęs
p.
Šimkų
NAMŲ.
— O kiek šiandien išgėrei, nori, tėve?
I
sugrąžinta Rusijai dėl dau gus. Prie jos šono glaudžia tą kraštą užėmus, Rusijoj
"snarglium,
”
tai
reiškia
pa

Bridgeporte, Conn., namų
jeigu taip daug žinai.
— Aš, vaike, noriu, kad
gelio svarbių priežasčių. si pusantrų metų vaikutis. tuojaus apsireiškė audeklų
— Nevermai, vaike, kiek ' tu man pasakytum, kaip jus tvirtina p. Bajoro paskelb Dėl nuomonių skirtumo, kn. Nors ji prisipažįsta esanti trukumas ir baisiai pabran statymo kompanija nupirko
tą "Tėvynėje” melą. Mes Žilinskas reporteriui pasa lietuvė, bet kalba vien tik go visi drabužiai. Mastas 52 akrų žemės, ant kurios
aš išgėriau. Aš galiu gerti, darot bombas.
ar negerti, tai mano biznis; — Tau galvoj negerai, tė žemiaus pasirašiusieji išrei kė: ”Mes abu esą va lietu lenkiškai ir rusiškai.
perkalio, koks pirma būda ketina statyt 1,000 naujų
škiant
pasibiaurėjimą
Bajo

bet kad jus turit savo kuni ve. Iš kur gi tu iškasei, kad
viais; karei pasibaigus mes — Tai tamsta atvažiavai vo po 13 kapeikų, dabar 70 namų. Mat ginklų ir amu
ro
ir
Norkaus
tokiu
begėdiš

gą, tai yra visiems didelė socialistai daro bombas?
matysime, kaip bus, bet tiesiog iš Rusijos? — pa ir 80 kapeikų. Paprastos nicijos darbai sutraukė į
ku
melu,
kurį
jie
vartoja
naujiena ir aš noriu žinot,
pančekos dabar kainuoja po Bridgeportą tiek žmonių,
— Nesigink, vaike, ba aš įrankiu šmeižimui p. Bulo šiandien visa, ko mes gei klausė jos reporteris.
vaike, kas jums dabar sakys žinau, kad jus darot.
džiame, tai gelbėjimas Lie — Taip, iš Gurnelio, Mogi- 2 ir iki 3 rublių. Vyrų ge- kad tenai jau nebeužtenka
tos
asmens.
Gerb.
Bulota
pamokslus, kada tas jūsų — Ne, tėve, socialistai
levo gubernijos, — buvo at- Iumbė 30—30 rublių mastui, namų.
sekančiai užgavo p. Šimkų:' tuvos.”
kunigas sėdi cypėj.
Prasčiausios vilnonės matetuomi neužsiima.
"Sudrebinantis ir sielą sakvmas.
"Tamista ir gerb. Žemaitę
— Aš nesuprantu, tėve, — Kodėl?
—
Ar
tamsta
ir
prieš
karijos
andarokui negausi be 553 ŽMONĖS UŽMUŠTI
plėšiantis yra apsakymas p.
įtari
buk
’
per
didelį
jos
am

NAUGIŲ KASYKLO
apie kokį kunigą tu kalbi.
12 rublių aršino.
— Todėl, kad į bombas jie želi ir protelis nusilpnėjęs,’i, Yčo
_” —
. sako...”Bulletino
.
_” re- rę tenai gyvenai?
SE.
— Kam da čia klausi, juk netiki.
— Ne, aš gyvenau Lietu Negeriaus esą ir su kam
tai
reiškia
ir
gerb.
Žemaite
porterio
kuns
atsižymi
Kasyklų
Biuras
Washingtu žinai, kas buvo jūsų ku — Kaipgi tai netiki? O
bariais. Tokiam nedideliam
augšto dvariškio
manierų ir voj, Šiauliuose.
tik
’
boba.
’
O
aš
tiek
paša.
.........
..
nigas. Visas svietas žino, ar tu neskaitei, kaip angelcapsako, kad Lietuvoje moti- — O kaipgi tamsta atsi- mieste, kaip Gomelis, už tone paskelbė, kad iš 158,115
kyšiu,
kad
tamista
prieš
p.
kad tai yra velnių kupčius ki peiperiai rašo, kad Fraprasčiausi kambarėlį reikia darbininkų naugių (metalo)
rei į Gomelį?
žemaitę
dar
esi
tik
vaikėnos
>>'
kūdikiai
badauja,
gy_
Tvi 1į duobes sulindę, kuriose — Ogi išvarė!
Mockus.
mokėti 40 rublių mėnesiui. kasyklose Suvienytose Val
minghame prie katalikų ba zas!"
— Labai apsirikai, tėve. žnyčios buvo padėta bomba.
Didesnių butų visai nesą ga stijose pernai 553 žmonės
ir miršta. Nėra maisto, nes — Kas išvarė?
Dar
reika
pridurti,
kad
Mockus nieko bendro su mu — Skaičiau, tai kas?
lima gaut. Laikraščiuose buvo užmušti, o 35,295 su
— Rusai.
Norka
p
ės
sunaikintas,
gyvumis neturi ir musų kunigu — O ką matai, kaip aš ta- minėti pp. Bajoras ir Nvx-- išvarvti vipnfl trpXūalią Patylėjus ji pridūrė:
esą pilna skelbimų, kur siū žeisti.
jis niekad nebuvo ir nėra.
— Baisus daiktas kas dė loma po 200 rublių tam. kas WORCESTERY JE BUS
ve sugavau, vaike. Tu sa- rinį
— Ką tu čia mane fulini! i, kei, kad į bombas jus neti
josi! Kazokai užpuolė, iš prirodys dviejų-trijų kam
DIDŽIAUSIA DVIRA
barių butą. Vien tik už priAr tu mislini, kad aš dur kit, o dabar pats prisipaži i
vogė
kas
tik
buvo
geresnio,
ČIŲ FABRIKĄ PA
M i
nas, ar ką? Ot, tik iškada, nai skaitęs, kad prie bažny ”T
krautuves paskui už i rodymą po tiek siūloma.
” Vii riti tnrinvs ir ne»ai
nusipirh.ll
pečiaus išplėšė
,
SAULYJE.
faktai artvmai sutiko* bet in?rs
nes degė triobas ir pradėjo va Tai tokių dalykų papasa
kad nepasiėmiau su savim čios buvo padėta bomba.
Laikraščiai rašo, kad
"Draugo.” Tenai kaip ant
^žmones:. ubirąites ska- kojo dabar atvažiavusi iš Massachusetts valstijoj or— Tai kas, kad buvo pa ju aprašvmas nesutinka nė
delno parodyta, kad tas vel dėta? Juk ne socialistai ją tarpe jų pačių, t. y. pp. Nor- amunicijos dirbtuvėmis. . rei, sako, memcai ateina! Rusijos pabėgėlė.
ganzuojama
korporacija
nių kupčius Mockus yra so [tenai padėjo.
kaus ir Bajoro, ir iš to reikia
Gjdj tojai
gydytojų ir i Baisus zverjs... Savi daug
dviračių fabrikai steigti. Ši
cialistų ir laisvamanių ku
tą fabriką manoma įsteigti
— Geriau ir nesigink, vai suprasti, kad jiedu jei ne Ppziuretojų (nursių) la- i aršiau elgesį, negu vokiečiai,
nigas.
Worcestervje, Mass., ir bu
vienas,
tai
kitas
melavo.
mums
reikia.
—
Ar
teko
ir
su
vokiečiais
ke, ba čia kožnas vienas su— Tas visai neteisybė, tė i pranta, kad tai jūsų darbas.
Minotv
atideliojant
reikia
oent
25
susidurti?
sianti didžiausia tos rūšies
debatų reporteriai
‘.į, ‘ e'K “. “'t 1 "J|
ve. Tiesa, Mockus yra bai Juk katalikas bombos po i Minėtų
. A-ĮI — O kaipgi!
Bent tris Amerikos su Japonija ka fabriką visam pasaulyje;
J S. Prašalaitis.
amerikomskų.gydytojų.
gęs kunigystės mokslą, tik bažnvčia nedės.
Geo. J. Laskevičius, merika yra vienintelė šalis, syk buvo užėję. Vienu tar- rės pavojus smarkiai auga. ji galėsianti statyti po 100,ne pas socialistus, o papras I — **Niekus kalbi, tėve. Ar
kurioje mes galime jieškot pu stovėjo apie tris sąvaites Japonija iš Kinijos rinkų iš 000 dviračių į metus.
J. Kemėšis.
toj seminarijoj, kur mokina gi pasaulis iš vienų tik so
pagalbos. Mano
yjano šalis yra pakol rusai atmušė juos at- spyrė lauk Amerikos kapita
si ir kiti kunigai. Taigi va cialistų ir katalikų suside Debatų pirmininkas —
išgriauta — taip, labjau iš-I gal. Bet jie visuomet man- listų kromelį, o vietą užėmė NEW YORKE KVORTA
Tnomas Matas.
dinti jį socialistų kunigu yra da? Yra visokių žmonių.
griauta negu Belgija. Apie dagus, švarus, tai ne Rusi- pati ir rusam užleido.
PIENO 12 CENTŲ.
neteisinga.
ketvertis
miliono
pabėgėlių
jos
apskretę
žmonės,
Pagalios, bombos dedamos
New Yorko pieno kompa
Tai turbut nedovanotinas
išbėgo iš Lietuvos Rusijon. — Ar vokiečiai žmonių ne- Amerikos tautos garbės nijos paskelbė, kad nuo 20
— Olrait, vaike, jeigu jis ne vien tik po bažnyčiomis.
Reikia ir juos gelbėti. Ten plėšdavo?
nebuvo jūsų kunigas, tai ko Tarp italų jos labai tankiai
Įžeidimas!
Palaukite, tik j spalių pabrangsta kiekvie
dėl jis sakydavo jums pamo sprogsta ir šiaip namuose.
randasi 2-se šimtuose ketu-j — Nežinau kaip kur, bet tegu praeis prezidento rin- nos rūšies pienas. Kvorta^
kslus?
Gal sakysi, kad ir tenai so J. Skelton IVilliams, Ame i -HJ/^bėgėlių mokyklų (?) apie mus į0 nesigirdėjo. Jei kimai. tai1 jau pataikysim "A” rūšies pieno kainuos 12
— Jis jokių pamokslų ne cialistai jas deda?
rikos popierinių pinigų 15.000 benamiu vaiku.
centų, "B” rūšies 10c., certiateidavo valgyt, tai prašy- apsirokuot.
sakydavo. Jis sakydavo tik — Nausa, vaike, aš to ne (curency) kontrolierius ap "Barzdoti rusai,” kalba davo gražiuoju.
Jei atsiras tokių, ką atsi fikuoto pieno kvorta 16 cen
prakalbas.
skelbė, kad per du pastaruo Žilinskas, "nemaloniai žiuri! _ O už paimtus daiktus sakys eiti karėn, tokius ap tų, o kvorta maslionkų 7c.
sakau.
— No dyfrens, vaike, ar
šauksime tautos išgamomis,
— Tai kas gi jas tenai de- ju metu Amerikos kapitalis ri į tuos pabėgėlius. Jus ne- ar užmokėdavo?
tu vadinsi tą prakalbom, ar jda? • Gal katalikai?
tai taip praturtėjo, kad gali galite nei suprast tų reika- — Užmokėdavo,
_*
užmokė- atimsime iš jų kasdieninį NAUJA FABRIKĄ WATERBURYJE.
kitaip, vistiek jis buvo jūsų — O kam gi katalikai jas mokėti visiems darbinin iavimų kol jus savo akimis davo už viską, Ir bile ko darbą ir priversime juos ei
kams,
neišskiriant
nei
vaikunigas.
YVaterbury Manufactujų nematėt. Tai yra plotas [jje neimdavo, tik sviestą, ti apginti musų kapitaistų
dės?
— Pasakyk, tėve, kodėl gi — Vadinas, tu, tėve, pri- kų, po 1,000 dolerių metams (suprask Lietuva) tris kar-j kiaušinius, vištas, žąsis.
ring Co. nutarė statyti ant
kromelį.
tu taip nori, kad jis butų pažisti, kad tie žmonės, ku-algos ir patįs da aristokrati- tus didesnis už Belgiją ir la-Į
North Main st. naują šešių
’ i „Keleivio” reporteris pa
ST. CHARLES, ILL.
musų kunigas?
• dėlioja
.....................
* ", škai
1—*-------xl.
biau nukentėjęs.
F
. į pabėgėlių gy
augštų fabriką.
rie
bombas tarp itagyventi.
balyje, kreipė____
kalbą
Mockaus bylai vesti pirmeiniu di- venimą.
vonimū Moteris
VlnfoTnc papasakonanncolrn- , viaiKunigo
— Aš noriu, vaike, žinoti, lų, nėra nė socialistai, nė ka Tai mat. O dabar išmoka- kaip visa Pennsylvania
lietuviai čia suaukavo $7.75. Au
ką jus dabar darysite.
tokie
žmonės mąX algoms
padalinus
durno,
aš nesu radęs
nei vie- ijo daug• dalvku.
Rusijoj
da- kavo: J. Paronas, M. Bargovanskis, EKSPLIOZIJA KASYK
talikai. Taigi
„ 1 • •!sumą
•
X 1
J
•'*’
X*1—
xv,_,J_rX_
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1
1
Ragauskas, J. Petrauskas ir A.
— Mes nedarysime nieko veikiausia ir po ta bažnyčia ant darbininkų išeina tik po no gydytojaus,
LOJ.
i bar neišpasakytas brangu- J.Norkaitis
po 50c. K. Plungė, J. SaM
tula.
S.
Krasauskas.
J.
Petrauskas,
Spalių
19
d. netoli Barnepaprasto. Musų veikimo padėjo bombą.
434 dolerius metams.
Tolesniai ”Bulletino” re- imas. Pragyvenimas todėl
I P. Budris, J. Janiūnas, F. Raila, K. rackville, W. Va., Jamieson
programas pasilieka tas — Na. gerai, Maike: jei Darbininkai turėtų čia bi- porteris iš svečių pasakoji- labai ir labai sunkus. Tie- [Vilkis, S. Švagždi s, A. Ablačinskas,
pats ir ant toliaus, koks bu gu tu sakai, kad jus bombii skį pagalvoti ir išrokuoti, mo aprašo, kaip Yčas, kaipo sa, uždarbiai labai geri ; to- P.Valentas, K.Ablančinskas, M. Luko Coal & Coke Co. kasykloj iš
ševičius, J. Liaudanskis, A. J., P. Va
vo iki šiol.
nedarot, tai pasakyk tu kiek pelno neša karė kapita nukentėjusiųjų pasiuntinys, kie geri, kokių Rusijos isto- lentas, J. Plungis, P. Urpolis, A. Kve- tiko ekspliozija, kuri suar
V. Andrijavičius ir A. šilunas dė kasyklą ir užbėrė buvu
— O koks tas jūsų progra man. kam jus į tą savo su- listams. Argi neverta yra jieškant jiems pagalbos, ap- rija iki šiol turbut da neži- deras,
po 25c. Viso $7.75. Pinigus pasiun- sius joje žmones. Kiek dar
Belgiją.
Italiją, nojo. Pavyzdžiui, moterims čiame musų organo "Keleivio” admi
saidę kožną mėnesį visi mo paaukaut karei savo svei- lankęs
mas?
J. K. P. bininkų likos tenai palaidokatą ir gyvastį, kad kapita- -------Franciją
ir Angliją.
Kaip
kasimą mokama nistracijom
— Rengti prakalbas, orga kat po kvoterį?
...............
©-j-z- —
r ,į už
—bulvių
----- ------------------------Pinigus priėmėm ir persiuntėm , ta, rašant šitą žinią da ne
nizuoti darbininkus, aiškin — Organizacijos reika- listai turėtų tiek gražaus su Canon Dovle aplankęs po 3 rublius dienai, už ką -Turgui Laskevičiui. Waterburin.
buvo patirta.
J. G. Gegužis
pelno?
britišką karės frontą Fran- pirma buvo mokama po 15
ti žmonėms, kokiu budu jie lams.

Žinios iš Lietuvos

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Rusijos pabėgėlė.

Amerikos su Japonija karės
povojus vis auga.

Karė kapitalistams yra
tryškančiu pelno šaltiniu.

I !■ A*
I
caro Aleksandro II, Subatoj, 28 Spalio-Oct., 1916.
TC
ATDAC
‘NIHILISTAI’arbaužn,ušimas
>•

ATVAIDINS LSS 11 KUOPOS AKTORIAI

Tragedija 3-se Aktuose 4-se atidengimuose. Lošime dalyvauja apie 40 aktorių.
McCADDIN MENORIAL HALL Prasidės lygiai 8 vai. vak
Viekalas yra vienas iš didžiųjų ir labai indomių pirmųjų Rusijos revoliucijonierių žingsnių perstatymas. Perstatymą šio veikalo rengia L.S. S. IV-tas Rajonas naudai “Naujosios Gadynės**.
Tikietus pasirūpinkit iš anksto nusipirkti, nes galimas daiktas, kad lošimo dienoje jau nebegausite.
Tikietus galima gauti pas visus IV-to Rajono kuopų narius.
Neužmirškite Subatos vakaro, October 28.

Tikietų kaina: $1. 75c 50c 35c ir 25
AUKOS

Maloniai visus kviečiame atsilankyti

Pajieškau švogerių Charlio ir Ka
jetono Keburių, Kauno gub., Meziškių
parap., Koncegalio sodos, gyveno
Pittsburgh, Pa. Meldžiu atsišaukti.
John Kauses,
65 Hudson avė.,
Brooklyn, N.Y.

Rengėjų Komitetas.

Pajieškau pusbrolio Jono Drauge
Pajieškau apsivedimui merginos,
lio, Š u valkų gub., Vilkaviškio pav., nuo 17 iki 23 metų amžiaus, aš esmi
| Bartnykų valsč., Šulų kaimo, gyveno 22 metų amatninkas, mergina tun
LIETUVOS ŠELPIMUI.
: Girardville Pa. Meldžiu atsišaukti, būti laisvų pažiūrų ir mylinti švarų REIKALINGI RANKOMIS MEZGĖ
arba kas praneš tikrą jo adresą gaus šeimynišką gyvenimą. Su pirmu lai
JAI ir KAROLIUKŲ VARSTYNegirdėti dalykai dedasi
F1TCHBLRG, MASS.
|5 dol. dovanų.
TOJAI.
šku meldžiu prisiųst paveikslą. At
Krikštynose pas A. Bukli susirin
lietuvių kolonijose. Artina
Atsišaukit pas.
A. J. Draugelis,
sakymą duosiu kiekvienai.
(43)
(?>
kusieji svečiai suaukavo L. Š. Fondan
Pajieškau dėdžių Felikso ir Simo 135 E. U5th str.,
Chicago, *111.
Ben. A. Smith.
MISS
SCOTT,
si diena, kurioje visose Suv.
$3.85. Aukavo: Kūmai — Ant. Ber- Matuliukų, taipgi Vlado Galavičiaus,
29 Oak st,
Binghamton, N. Y.
Penktos Lubos,
taška ir Ona Rudzinskienė, P. Bu- Suvalkų gub., gyveno Pottsville, Pa.
Valstijose bus renkama au
Pajieškau pusbrolių Juozo Rudzian4g
PARK
SQUARE,
BOSTON.
klis, A. Buklienė, ir A. Buklis po 50c.; Jų pačių atsišaukt ar kas juos žino cko ir Jono Kalėdos, taipgi Miko Mi
Pajieškau apsivedimui merginos,
kos nukentėjusiems nuo ka
Kazimieras Gugis, M. Tamulionienė, A. Tamulionis, M. meldžiu pranešti.
liulio, visi Vilniaus gub., Trakų pav., nuo 17 iki 23 metų amžiaus. Aš esu
ir J. Rudzinskas po 25c. A.
rės Lietuvos žmonėms. To
Petras Kirtiklis,
Darsūniškio miestelio. Meldžiu at 23 metų. Su pirmu laišku meldžiu
Liet. Šelp. Fondo Prezid. Bukliutė
Ramonas dešimtuką. Viso $3.85.
•
256
High
str.,
Torrington,
Conn.
sišaukti.
prisiųst savo paveikslą. Atsakymą
kiu laiku visi Amerikos lie
Vienbalsiai nutarta pinigus pasiųst
Mike Mičiulis,
duosiu kiekvienai. Vaikinai lai ne
tuviai, rodos, turėtų įtemp NORWOODIEČIAI SUSI L. Š. Fondo kasininkui K. Šidlauskui. Pajieškau brolio Frano Krikštana- 437 E. U9th st, New York, N. Y. rašo.
(43)
IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.
J. A. Rudzinkas. vičiaus ir sunaus Stanislovo KrikštaA. Shtukas,
Mes išmokiname minėtą amatą nuo
ti savo jiegas, kad susiorga TAIKĖ DĖL LIETUVIŲ
Pinigus priėmiau Oct. 16 d. 1916. Įnavičiaus, taipgi Justino Paškaus, viPajieškau M. Aukšiutės, Kauno BOX 536,
Woodstock, III.
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatišK. Šidlauskas.
nizavus, kad išjudinus iš
; si Kauno gub., Pašusves parap., Gul gub., Šiaulių pav., Gruzdžių miestelio,
DIENOS.
kai arba rašykite.
(46)
binų sodos. Meldžiu atsišaukti.
taipgi Jono Motuzos, Spirakių kai
apatijos savo viengenčių
REIKALAVIMAI.
GOODYEAR
SHOE
SCHOOL,
Jonas
Krikštanavičius,
Apie Norwoodo lietuvių
mo, Joniškės parap.. Meldžiu atsi
SOUTH BOSTON, MASS.
REIKALINGAS geras barbens, ge
minias ir užinteresavus Lie susivienijimą yra ir kitoj
4558 So. Marshfeld, avė., Chicago, III. šaukti.
Brockton, Mm*.
ram vyrui užtikrinta vieta ant visa 146 Court st.,
Per
K.
Žukausko
su
p-le
P.
GaspaAntanas
Sabaliauskas,
tuvos likimu šios šalies gy vietoj šiame "Keleivio” nu ravičiute vestuvėse susirinkę svečiai Pajieškau draugų: Stanislovo Se- 155 N. Union st..
dos
ir
gera
mokestis.
Pribukit
tuo

Aurora, III.
CIGARETŲ KUPONAI
jaus po šiuo adresu:
ventojus — žodžiu, kad kuo- meryje pranešta, bet tai yra suaukavo $15.00.
dausko ir Danieliaus Biknio, abu iš
Išmainomi
ant vertingų dovanų.
A.
KAZLAUSKAS
Jaunavedžiai K. Žukaus Kauno gub., Vilkmergės pav., Ragu
Pajieškau pusbrolio Alfonso Žiobos,
greičiausiai
prisirengus musų korespondento prane kasAukavo:
Hartford, Conn.
Mes turime sandėlyje virš 700 skir
ir P. Gasparavičiutė—Žukauskie vėlės parap., Budronių kaimo. Mel- Kauno gub, Zarasų pav, Pariškių 32 Sheldon st.,
tingų daiktų ir priimame visokius
prie Lietuvių Dienos.
M. Jozėnas, K. Do- i džiu atsišaukti.
viensėdžio, Papilės parap. Turiu svar
šimas. Rengiant laikraštį į nė. A. Abazorius,
A. Likas, P. Trečiokas, K. Vi
Juozapas Vienažindis,
bų reikalą, kas jį žino meldžiu pra i REIKALINGAS Lietuvis Barbens, kuponus. Atsilankykit ir pamatykite
Su nusistebėjimu tečiaus spaudą gavome apie tai ofi-| vidonis.
leišis, V. Vileišienė, M. Balčiūnienė, BOX 321,
Bicknell, Ind. nešti.
kuris norėtų užsidėti biznį. Yra la musų daiktus. Neimkite patįs siulemes matome, kad kai-kurie ciali pranešimą, talpiname P’. Bradžius, K. Banis, G. Žukauskas
Jonas Buzinskas.
bai tinkama tam bizniui vieta, o visa mų premijų, mes esame vietos agenir M. A. Balčiūnas po $1.00; P. BalPajieškau Jono Lukšo ir Petro Vai- 826 Brayton avė, S.W. Cleveland, O. me mieste nėra nei vieno lietuviško tais visų didžiųjų kompanijų.
(?)
žmonės tokiam svarbiam ir jį. Jis toks:
: čiunas ir M. Banis po 50c. Viso $15.00. cikausko, Kauno gub., Šiaulių pav.,
barbeno. Tame pačiame name yra
BERNSTEIN & SON,
momente vartoja savo jie Lietuvių Dienos Komite Pastebėtina, kad vestuvės atsibuvo Lūkės parap., gyveno Worcester, Pajieškau giminaičio Kazimiero pirtis,
tai barbernė galima įtaisyt 40 Beach st.,
Boston,
be jokių muzikališkų triukšmų bei Mass. Meldžu atsišaukt, ar kas juos Šimaičio, Namakščių parap., Rasei pirmos klesos. Platesnių žinių kreip
gas ne pastumėjimui to dar to ir Lietuvių Šelpimo Fon ■; senoviškų
prietarų.
žino malonės pranešti.
nių pav., Skaudvilės valsč., pirmiau kitės:
(42)
bo, bet jo trukdymui ir ar do delegacijos susirinkime,
M. A. Balčiūnas.
John Žagaras
gyveno Philadelphijoj. Jis pats arK. M. RAMUTIS,
$15.00 priėmiau. Varde 2034 Russell st.,
Detroit, Mich. , ba kas jįžino
”’* » malonėkit pranešti, 565 Lafayette st, Bridgeport, Conn.
dymui. Jie nesiliauja taip laikytame 19 spalių po baž L. Pinigus
Š. Fondo
* “
Komiteto tariu aukavu- -------------------------------------------------- 'turiu svarbų reikalą.
(44)
Kam mokėt brangias randas namų
darę, nežiūrint, visų pro- nytinėje svetainėje, vienbal siems širdingą ačiū. Jaunavedžiams Pajieškau Jono Misevičiaus, Kauno,
Jonas Skarbalius,
GERAS BUČERIS nori darbo. Ga savininkams, kada už tuos pinigą*
kloties.
; Rub, Šiaulių pav., Smilgių valsč., Ba- 413 lst str.,
So. Boston, Mass. liu kalbėt vokiškai, angliškai, lenkiš gali nusipirkt savo namą. PER PA
gresvvės visuomenės orga siai užgyrėme So. Bostono linkiu geriausios
K. Šidlauskas, Ižd. L. Š. F. , joragių kaimo, gyveno VVestvillėj j----------------------------------------------------- kai ir lietuviškai.
Dirbt galiu ant SKUTINIUS DU METU MES PAR
nizacijų ir spaudos protes išdirbtą plianą (rezoliuci
. meldžiu atsišaukti.
Pajieškau Antano ir Tado Krisiu- pirmos rankos.
(42) DAVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS,
I _
Juozas Žebrauskas,
I nų, Kauno gub., Subačiaus parapijos,
FR. ALEŠIUNAS,
apie už pusę milijono dolerių vertės,
tų.
SPRINGFIELD. OHIO.
ją), pagal kurį Įneina visos
sodžiaus, ir Mikolo Vala- 244 Fourth st,
So. Boston, Mass. ir jie visi užganėdinti
Pradėjo jie savo pragaiš sriovės, katalikai, tautinin Vedimui kun. Mockaus bylos suau- 207 Jurk str..Toronto, Ont., Canada. I Jasvilonių
sos, Gaidžiupių sodžiaus, Subačiaus
Dabar mes turime daugybę ger^
--------------------------------------------------- 'parap.
REIKALINGA 250 Darbininkų į namų ir lotų ant lengvų išmokėjimą.
tingą žygį tuo, kad uzurpa kai ir socialistai, bendram kauta $5.75.
Pajieškau
Vinco ir Jono MikalajuJuozas Kalvaitis,
darbą geležinės rudos kasyklose New Tik biskį įmokėk ir turi savo namąl
rva
•
»
v
v
•»
v
J.. Veiveris,
J.• Rugys,
J.
vo teisę rengti Lietuvių Die aukų rinkime Lietuvių Die A. Aukavo:
Dambrauskas po $1.00; Petras Ju- !JunV (Vilnanių) ir Antano ir Pelusės 1078 Washington st, Norwood, Mass Yorko valstijoj. Mokestis $2.32 į 8
Mes parupinam taipgi pirmę ir
?
•
_.
__
nnrrn
l
m
Saka- į Stačkų^ visi Kauno gub,, Vilkmergės
valandų dieną naujokams, gi paty- antrą paskolą, duodame statymam*
l^nas bakaną visų lietuvių vardu, pa noj. Bet jeigu So. Bosto skis, L. Laurinavičius?s ir Ignas
lauskas — po 50c. <J. Plioplis,
. , Alex. i Pav-> Debeikių parap. Meldžiu atsi- ; Pajieškau brolio Domininko Ta rusiems darbininkams mokama dau (construction) paskolą ant lengvų iš
niekindami Lietuvos Šelpi niečiai pakeistų savo veiki Venis,
mošaičio, Kauno gub., Jurbarko pa giau. Yra proga dirbti viršlaikį jei lygų ir žemo nuošimčio.
V. Vizbarą, A. Dambrauskas 1 šaukti.
Jonas Klebanas.
rap., Kažemėkų kaimo, gyveno Chi- norite. Kelionę iš Bostono apmoka
mo Fondą, Lietuvos Socia mo planą, tai butų pagei ir Fr. Kalvaitis — po 25c. Viso $5.75.
„
BOSTON, MASS.
_________
Brooklyn, N. Y. ■cagoje. Turiu svarbų reikalą ir mel me. Jei išdirbsi du mėnesiu, tos lė
_ ~ į 154 Hope st.,
J.
A.
Dambrauskas.
Musų patarimas dykai.
Kalbam*
listų Sąjungą ir kitas musų daujama, kad ir mes, nor- Pinigai priimti ir perduoti J. Laskv, i _ .. ,
džiu atsišaukti.
šos bus dovanotos. Galite gaut bur- lietuviškai.
J. G. Gegužis.' Pajieškau antru kartu Vaclovo NieMiss Magdalena Tamošaičiute,
dą pas savuosius žmones už $4.50 sąprogresvvės visuomenės or vvoodiečiai, pasektume juos, Waterburv, Conn.
JOHN A. SMITH & CO.
__________
siuniuko ir Zofijos Skuržinskienės, 2107 So. 9th st..
Camden, N. J. tei. Kreipkitės į
ganizacijas. Paskui nema kaipo pavyzdingą koloniją,
Įgyveno po nr. 107 Berry st, Brook(Real Ėst ate Ezchange)
FINN’S LABOR AGENCY,
MONTELLO, MASS.
1 lyn, N. Y. Reikia duot jiems žinią
Pajieškau dėdienės Magdalenos 27 Washington st,
Boston, Mass. 18 TREMONT ST.. Room 323,
tyta dar iki šiol pas mus kur daug randasi patyrusių
_ Serbentų
Spalių 7 d. vestuvėse Jono Patkau- apie švogerį Juozą Dlugauską pabė- Šnaukiutės-Vaičaitienės,
drąsa jie ėmė siuntinėti Į žmonių ir inteligentijos.
■ sko su p-le S. Grigaliuniute suaukau- ! gūsį nuo karės. Meldžiu atsišaukti. kaimo, Antaninos Vilišiukės, VidgiPARDAVIMAI
Povilas Baltrušaitis,
rio kaimo, abi Naumiesčio pav., Su
visas puses savo prisakymus
• ta L.Š.F. $16.95.
i
Pirm. V. Kudirka,
1
1642
McReynolds
st,
Chcago,
III.
valkų gub. Meldžiu atsišaukt.
Aukavo: Jonas Patkauskas. S. Pa- i
ir grasinimus. Jie net važi
PARSIDUODA Valgomųjų Daiktų
Miss Marcelė Mailuokė.
Sekr. P. Kudirka,
tkauskienė. M. Patkauskas, K. BeKrautuvė. Svarbių priežasčių ver____ _ J. Bartkevičia.
a______ , J.
__Vaitaitis,
______ _ _J. I Pajieškau brolio Jono Kernos, prieš 60 Morris st..
nėjo i Washingtoną, kad už
Hartford, Conn. čiams
i
niulis.
parduodu už labai prieinam?
Ižd. J. Kašėta.
įJurenienė, M. Kemzūra ir P. Endriu-i3. metus buvo Haverhill, Mass. Taiptikrinus sau oficielės ameri
kainų.
Krautuvė labai geroj vietoj,
____
j
!
gi
Charlio
Baranausko
ir
Jurgio
NarPajieškau pusbrolio Povilo Bajoro, tarp lietuvių
I nas — po $1.00; P. Vaičiūnas ir ,
ir lenkų, palei lietuvių
konų visuomenės paramą LIETUVIŲ DIENA BRID- Endriunas po 75c ; F.
Kauno
gub.,
Šiaulių
pav.,
Šiaulėnų
Mockunas
60c.
1
buto
’
gyvena
bene
Chicagoj.
MelL . ------- -— Idžiu atsišaukti.
bažnyčios. Biznis išdirbtas ir eina
parap.,
Lepiškių
sodžiaus,
taipgi
pus

ir kad jos akįse denunciavus
kuopuikiausiai. Kreipkitės šiuo ad
Marcelė Liucinskienė,
seserių Marijos ir Grasildos Bajoriu- resu:
GEWATERYJE.
j R. Žalonas. F. Brazas ir M. Jurėnas
Chicago, III. kių.
savo priešus, kaipo "apga
1— po 50c.: D. Vaičiūnienė, M. Moni- 1250 N. Lincoln st,
WM. PATTEN,
A. Akmenckiutė-Prankienė,
Bridgewaterio lietuviai kaitė. T. Balčiūnas, E. Balčiūnienė,
vikus,” ketinančius pasi
2101 So. 9th st.
Camden, N. J.
Pajieškąu
Juozapo
Rugelio,
Mari

135
E.
Jersey
st.,
Elizabeth,
NJ.
P. Valeikienė. S. Janiulis,
jonos
Bubliauskaitės,
Agnės
Trikaglemžti aukas, surinktas nutarė Lietuvių Dienoje vei- J.A. Valeika.
Janiulienė. J. Žitkevičius, A. Žit
PARSIDUODA Forničiai gerai už
|kti išvieno, pasekdami bos kevičienė ir F. Laučkienė — po 25c. šaitės. Uršulės ir Liudviko Čepulio APSISAUGOKIT! Vinco Kompiko, laikyti,
Lietuvių Dienoje.
5 kambariams, parsiduoda pi
visi
Kuršėnų
parap.,
Šiaulių
pav.,
kuris
prasišalino
13
d.
spalių,
pasi

J. Laučka 10c.
Viso labo $16.95.
toniečių
susitaikymo
sąly

giai iš priežasties prasišalinimo vy
Kauno
gub.
Jų
visų
meldžiu
atsi

savinęs
mano
15
dolerių.
Jis
yra
5
Jau šitie jų žingsniai pa
Pinigai persiųsta K. Šidlauskui, L.
(43) pėdų ir 3-jų colių augščio, geltonais ro. Pamatyt galima kožnu laiku.
F. iždininkui.
J. Vaitaitis. šaukti.
MARIJONA RUBIKAS,
(42)
gimdė didžiausią suirutę ir gas. Komitetas kreipėsi Š. Priėmiau
Brooklyn, N. Y. plaukais, rodos barzdos, mėlynų akių,
spalių 14 1. š. m. $16.95. 109 Grand st,
41 Gatės st,
So. Boston, Mass.
iš
paniūrų
žiuri.
Kas
apie
jį
pra

vaidus musų kolonijese. Bet prie anglų kviesdamas juos
K. Šillauskas. LŠF. ižd.
Pajieškau Michalinos Struzdziutės, neš policijai, tam skiriu 2 doleriu dojie tuo dar nesitenkina. Pro- komitetan, kad padėtų veik
Bučeruia ir Grocernia.
Suvalkų
gub., Seinų pav., Liškavos vonų.
Priėmiau auką į L. Š. Fondą nuo
gresvvė visuomenė, kuri bu ti. Taipgi paduota straips Ciprijono
J. Pelsikelis,
parap., Janapolio kaimo, gyveno Boi
Mėsą
ir kitus produktus užlaikome
Matulio,
iš
Stevens
Point,
Kas mane išgelbėjo nuo varginan393 Main s t.,
Bridgeport, Conn. šviežiausią ir švariai, kaina pigiau
vo atstumta nuo bendro nių vietiniuose anglų laik- Wis. $3.00.
T. L. Dundulis. stone. Meldžiu atsišaukti.
Ai
Antanas Bandarutis,
kraščiuose.
Amerikonai
su
sia ir duodame štampas. Orderius čių ligų? Salutaras Bitteris.
darbo Lietuvių Dienoje,
per
praeitus
4
metus
buvau
vos
tik
PRANEŠIMAS visiems Kazimiero pristatėm į namus.
R.
F.
D.
2,
899
Parker
st.,
(46) gyva Aš kentėjau nuo nevirinimo
Baltaikio giminėms, norintiems su juo
So. Manchester, Conn.
JUOZAPAS KAUŠPADAS
ėmė rengties prie jos sky noru lietuviams padeda.
ir dispepsijos. Mažai tegalėda
susirašyti,
kad
jo
dabartinis
antrašas
J. Tolivaiša.
Kampas 6 ir D st., So. Boston, Mass. pilvo
rium. Nežiūrint melagingų
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
Pejieškau Frano
Urbanavičiaus, yra sekantis:
teikdavo man daug nesmagumo — at
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Pil Deistvujuščaja armija, polk k-ra 139,
p. Šliupo ir Co. skelbimų, Anglijos sėjantis mirtį "ku
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,
Lenkiškai Lietuviška
1-ja otdielnaja opelčenskaja
SKAITYTOJŲ ŽINIAI
Melviškių
parap.,
Baltrušų
kaimo,
kad aukų rinkimui Lietu
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
stepnaja
rota.
RUSSIA.
(43)
džiu
atsišaukti.
'
‘
Keleivio*
’
skaitytojai
kada
siun

bilas” Amerikoj.
Gydykla.
vo po krutinę, šonuose ir strėnos*.
Jo giminės gali jam rašyti per maMarcelė Urbanavičiūtė,
vių Dienoje reikia A. L. C.
čia pajieškojimą į Redakciją, būtinai
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo
197
Broadway.
So.
Bostone.
švogerį
Lukšą
sekančiu
antrano
Bostonas liekasi pirmuti turite prisiųsti ir tą juostelę, kuri 654 W. German st., Baltimore. Md. šu:
Komiteto Įgaliojimo, Liet.
Atsidarys 1 d. lapkričio. Daktaras sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
Azia Russia,
‘
užlipinta
ant
laikraščio
su
jūsų
var

ant patarnavmo visuomet bus dieną kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
Selo Ivanovskoje,
Šelpimo Fondo skyriai išti niu miestu, kuris ant Ameri du. neprisiuntus juostelės pajieškojiPajieškau dėdės Antano Banionio,
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
Amurskoj
gub.,
ir
naktį.
nebus talpinami.
Kauno gub.. Vilkmergės pav., Trausoje eilele miestų išs’’’”^’ kos žemės pamatys Anglijos maiPajieškojimai
jau gerai jausties, gerai valgyti «
Aptekariu
I.
Lukšu.
merginų, pirkimai,
parap., Balalių kaimo, taipgi Vla
i
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per
no valdžios leidimus. Taigi karišką mašiną, pramintą pardavimai ir kitokie pasiskelbimai, pės
Nuo švogerio gaunu reguliariai lai
do Zirmoko, Taujienų parapijos, gy
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
I
škus,
nors
ir
ilgai
eina
ir
cenzūros
’
"death-dealing
tank,
”
ku

nors ir "Keleivio” skaitytojams dy veno, rodos, Brooklyne.
•
dabar minėtasai C. Komite
liu pažint ir palikau laiminga naudo
Iš
senos
Lietuvos
žinių
I
čiupinėjami. I_ ------- _ ----- 1"
kai netalpiname. Už tokius pasigarKarolius Kamarauskas,
dama
Bitteria. Kaina $1.00.
rios
pasirodymas
karės
lau

i
tas su savo pasekėjais ėmė
REIKALINGI VYRAI. Ar uždirbi GalimaSalutaras
sinimus skaitome po 2c. už žodį BOX 93,
Fort Plain, N. Y. negaunu.
gauti geresniuose saliunuoso
AKaz.
Baltakis
yra
Kauno
gub.
ke
baime
pripildė
visų
vo

gerai?
Jei
ne,
mokykis
siut
čeverykiekvieną
sykį,
arba
po
50c.
už
sykį.
kovot prieš tuos skyrius. !
ir aptiekose, o kur negalima gauti,
nykščių parap., Naujonių sodos.
kus. Mes išmokiname vyrus ir mo kreipkis
Siunčiant pagarsinimus ir kartu
pas:
(*)
Pajieškau
savo
vyro,
Viktoro
RuL. Š. F. skyriai gauna lei t kiečių širdis. Tai pasibaisė kitokius
A.
Sapega.
teriškės amato per vieną iki šešių
reikalus į Redakciją visados biko, kurio ir paveikslą čionai pa
SALUTARAS
CHEMICAL
INST.
sąvaičių laiko. Sekančias darbo rųšis
dimus rinkti aukas, o C. Ko tinas išradimas, kurio nesu rašykit kiekvieną reikalą ant atski- duodu. Kelios sąvaites atgal jis iš
Žolės nuo visokią blogumų.
išmokiname už sekančią užmokestį:
j ros popieros, tad visados gausit grei važiavo iš So. Bostono darbo jieškoAPSIVEDIMAI.
laiko
nei
apkasų
grabės,
nei
mitetas, pats arba per savo
’Tnition Cutting” už $25.00; ”Up- 1709 S. Halsted St, Tel. Canal 6417.
tesnį patarnavimą.
neturiu nuo jo jokių ži
Pajieškau
apsivedimui mergnios per Stitching” už $5.00, $10.00 ir
P. J. BALTRĖNAS, Prof.
žmones ant vietų, daro duobės, nei kalnai, nei girių ■ Mainant adresą būtinai reikia pri tinių.ir ikiAš šiol
palikau viena su 1 metų bei našlės turinčios šiek-tiek turto, $15.00; "Vamping Course” už $25.00;
Chicago, III.
siųst
SENĄ
ir
NAUJĄ
adresą,
kitaip
tankumynai.
Tasai
storiau

kūdikiu
ir
kenčiu
didelį
vargą.
nuo
22
iki
34
metų
amžiaus,
geisti

skundus valdžiai ir reika
Šitą apgarsinimą turėtų perskai”McKay stitching” už $35.00; ”Hand
laikraštį
permainyt
negalime.
Mariona Rubikienė,
na, kad mokėtų anglų kalbos. Aš lasting and Pulling” už $15.00; tvt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt
lauja atimti tuos leidimus. siomis tvirčiausio plieno olė
"Keleivio” Administracija. 41 Gatės st,
So. Boston,
esu 30 metų. Platesnių žinių kreip ”Edge Trimming” už $25.00; ”Edgt 5315 Duncan st.,
Pittsburgh, Pa.
kitės laišku prisiunčiant savo pa Setting” už $20.00.
Taip įvyko Waukegane, III., tomis šarvuotas sausžemio
(43)
Pajieškau
sesers
Emmos
Ritteriu(Rašykit angliškai.)
Grand Rapids, Mich., Brid : laivas, sėjantis aplink mir- PajieSkall pu5brolių Antan0 ir 1 kės ir brolio Edvardo Ritterio, Kau veikslą. Petras Matukas,
Lynn
Shoemaking School.
tį
nesančius
SUVIUS*
savo
1
Petro
Montvidų,
Kauno
gub.,
Panegeport, Conn., Scnenectady,
no gub., Raseinių pav., Švėkšnos pa 908 W. 35th pl.
Chicago, III. 702 \Vashington
st,
Lynn, Mass
rap.
ir
valsč.,
gyveno
Chicagoj.
Mel
N. Y., ir daugelyje, dauge plieniuniu snukiu griaunandžiu atsišaukti.
(43)
Pajieškau apsivedimui merginos,
Lynn, Mass., rugsėjo 6, 1916.
Gerbiamieji:— kurių pre
Stanislovas Montvidas.
Miss Julia Ritteriutė,
lyje kitų mitstų. Iš sykrių tis sienas ir savo ratais tn- :
nuo 26 iki 27 metų amžaus, prigu
Šiuomi liudiju, kad aš lankiau Lynnumerata
pasibaigė malonė
315
Walnut
st,
Newark,
N.
J.
linčios
prie
bažnyčios.
Aš
esu
29
nantis
apkasuose
pasislėnuj
2
104
Russe11
st
Detroit,
M
ich.
pranešimų matyt, kad skun
no čeverykų mokyklą, 702 Washingmetų
lietuvys.
Su
pirmu
laišku
mel

kite
atnaujinti,
nes sulyg kraton st., Lynn, Mass., per 14 dieną ii
pusbroiio Miko Kastan
Kastan- II Aš Prince Stasiulevičienė pajieškau džiu paveikslo.
dikai nesidrovi net šlykš šią kariumenę, Gruodžio 201 Pajieškau pusbrolio
sos
taisyklių
priversti
busim
mokinausi dirbti ant McKay siuva
Peter Peperas,
Bostone demonstruos sa-1 tinavičiaus, apie 10 metų kai Ameri- savo vyro Chalio Stasiulevičiaus, mel
čiausiai šmeižt ir apkalbi- d.
mos
mašinos.
Tuomet
man
buvo
duo

sulaikyt.
Taipgi
meldžiame
Roekford, III.
k°j’ Paskutiniu laiku gyveno VVorces- džiu tavęs, Chali. sugrįžti. Gali pa 1529 Harrison avė.,
ta vieta pas čeverykų fabrikantą Be
ir saxo draugus pakalbint už
nėt L. Š. Fondą valdžiai, vn hipcia o-alvhp
gai v
I ter, Mass. Kas apie jį ano malones rašyt laišką Vaitulionio adresu: Box
562.
jis
man
perduos.
Noriu
tau
ką
Pajieškau apsivedimui merginos, verly, Mass., ir aš dirbtu. Aš galiu sirašyti ”Keleivį” kaipo tik
National Allied Bazaro į pranešt.
stengdamiesi diskredituoti
Vincente Sakavičiūtė.
pasakyt, dėlto jei negrįžši, būtinai nuo 17 iki 20 metų amžiaus, laisvu teisingai rekomenduoti šitą mokyklą rai darbininkišką laikraštį,
viršininkas, John Moffat, 22 Washington
st.,
Nashua, N. H. : atrašyk.
(42) pažiūrų, mylinčios gražų gyvenimą. visiems, kas tik nori gerai išmokti
jikuris prie kiekvienos progos
I). Benkos.
Prince
Stasiulevičienė,
Atsišaukianti malonės prisiųst savo amato.
Kaipo L. š. F. Preziden išreikalavo iš Anglijos val
6
Swan
st.,
Haverhill,
Mass
šventai
gina darbininkų rei
Crystal
Falls,
Mich.
■ paveikslą.
Pajieškau brolio Igno Kazlausko,
tas, aš negaliu neužprotes- džios, kad vieną tų kariškų Vilniaus
kalus.
J. J. S.
gub.. Trakų pav., Likaičių
Thompsonville, Conn.
tuot prieš šitokius dalykus. baisūnų prisiųstų Bostonan, sodžiaus. Jo paties atsišaukti ar kas Pajieškau Kazio, Vaclovo ir Jono BOX 29.
Mainydami adresą būtinai
AR PRALEIDI PINIGUS
Ratašinskų,
Suvalkų
gub.,
Mariampoapie
jį
žino
meldžiu
pranešt.
turit
priduoti SENĄJĮ ir
Juk tai yra visai nežmoniš kur rengiama Angijos nau
Pajieškau apsivedimui merginos,
Leosė Kaziauskytė,
i lės pav., Šunskų kaimo. Yra laiš
ant bandymų? Jeigu jus norite
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
Hudson, Mass. kas nuo jų giminaitės Konstancijos arba našlės ne senesnės 25 metų, aš
ki darbai. Jeigu tie ponai iš I dai bazaras. Mat tikimasi, 32 Haughton st.,
išbandyt ant jūsų plaukų, tai yra
darius, permainyt adreso ne
Garbavičaitės iš Rusijos. Meldžiu esmi 28 metų. Su pirmu laišku mel
daug vaistų, su kuriais galima
C. Kom-to nenorėjo leist, kad idant pamačius tąjį bai- Pajieškau pusbrolio Juozo Paužos ir ĮĮ atsišaukti.
(42) džiu prisiųst savo paveikslą. Atsa
galima. Mainant adresą už
daryt ekspirimentus. Bet jei jus
kymą duosiu kiekvienai.
Stasys Barzdaitis,
kad Lietuvių Dienos darbe ' sumą, bazaran atsilankysią Jurgio Zorckio, Suvalkų gub., Ma
norite, tai kas yra patvirtinta
tenka parašyt atvirutę, nes
S. J. D.
Loupurex, Pa.
riampolės pav., Grabavos kaimo. Mel BOX 256,
per kelioliką metų kaipo geras
butų pas mus harmonija, tai labai daug žmonių, ir pelnas džiu
tas
pigiau ir parankiau.
BOX
259,
Lead.
So.
Dakota.
atsišaukti.
vaistas, tai pabandyk DERMAapmokėsiąs
Daugelis skaitytojų mainy
Pajieškau sunaus Barro, Kauno
jie turėtų bent netrukdyti dešimteriopai
K. Zorcka,
FUGA. Jis sustabdys slinkimą
Pajieškau apsivedimui merginos,
Šiaulių pav., Lūkės miestelio.
dami adresą arba klausdami
lėšas prisiuntimo bazaran to 2116 Hamilton avė., Cleveland, Ohio. gub.,
plaukų galutinai, sustabdys nie
kitų veikimo.
Meldžiu jo paties, ar kas žino apie jį ar našlės nuo 25 iki 35 metų amžiaus,
žėjimą,
išgydys
pleiskanas
ir
už

ko-nors. parašę laišką neužkli
Beliko vos keliatas dienų mirtį sėjančio "kubilo,” ku Pajieškau draugų: Mikolo Naru- pranešti.
(42) aš esu 35 metų, geistina, kad atsišauaugs plaukai.
Jei netiesa, pi
juoja ir prilipina tik už lc.
šaukiančios butų sočiaiistės. Atsaky
Leonas Kasparavičius,
Jono Žiekiuko ir Ramusio Gunigus gražinam.
Yra tikėtina,
iki lapkričio pirmosios die ris sveria daugiau kaip 20 čiuko.
markę.
Persergime visus,
Roxbury, Mass. mą duosiu kiekvienai.
zevičiaus, visi Kauno gub., Zapiškio 19 Fellovv Court.,
kad trumpame laike Dermafuga
V. Bartkus,
(43)
nos. Liaukitės, tad vyrai, tonų. Bazaras bus Mecha- parap., meldžu atsišaukti.
kad tokių laiškų niekados ne
viena iš geriausių gyduolių negu
Pottsville, Pa.
Pajieškau pusbrolio Baltromėjaus BOX 108,
kokios kitos tos rūšies. Prisiųsk
siųstų, nes Amerikoj ar laiš
nors dabar su savo melais, nies Building name. Demon BOX 83, Tony Žemaitis,
Bridgewater, Mass. Bartusevičiaus, Kauno gub., Sere
10c.
stampomis
arba
sidabrinį
kas užlipytas ar neužlipytas,
struos
"kariško
kubilo
”
ga

šmeižimais ir intrvgomis.
Pajieškau apsivedimui vaikino ne
džiaus valsčiaus, Stalioraičių kaimo,
dešimtuką, mes prisiųsim probą
turi
būt pridėta markė už 2c.,
jaunesnio
30
metų,
aš
esu
27
metų.
gyveno
N.
Y.
valstijoje,
taipgi
pajieš

Pajieškau
Kaziunės
Kaminskos
ir
Gana jau tų trukdymų! Lie lybę lauke, kad parodžius Aleko Kaminsko, Kauno gub., Rasei kau pusseserės Onos Bartusevičiūtės Su pirmu laišku meldžiu prisiųst sa ir paaiškinimą jūsų kalboje. Ad
kitaip tą laišką numeta arba
resuok:
(40)
tuvoje žmonės kenčia vargą kaip jis lipa Į kalną, kaip nu nių pav.. Laukuvos parap., Boblių so ji gyveno Bostono apielinkėj, jie pa vo paveikslą. Paveikslai bus gruzi
reikia už ji primokėt adresa
ARGI L SPECIALTIES Co.
arba kas juos žinotų, meldžiu pra nam. Kraipkitės šiuo adresu:
ir badą. Lietuvių Diena rei sileidžia pakalnėn, kaip lau dos, 4 metai kai išvažiavo Pittsbur- tįs
tui.
BOX
37,
(Dept
12)
Ona
Krisiunaitė,
nešti.
(42)
atsišaukti.
kia panaudoti tam, kad su žia ir trina, ką ant kelio su gan. Meldžiu
2004 St Clair avė..
Jonas Bartusevičius,
Joe Rutkevič,
Kel.” Administracija.
PHILADELPHIA. PA.
N. E. Cleveland, Ohio.
Boston, Mass.
80 Chapel st.,
Inkerman, Pa. 84 Salėm st,
teikus jiems kuodaugiausia sitinka.

Liaukite trukdę darbą.

pagelbos.
Kitos
progos
daugiau gal nebebus. Todėl
sunki atsakomybė puls ant
tų asmenų bei įstaigų per
kurių kaltę daugelyje mies
tų suirs aukų rinkimas Lie
tuvių Dienoje.

P.L. IOLLAHDER & CO.

Mokinkis siut Czebatus

Turėk Savo Namą!
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Aš Alena Kostovska, paarėvisai publikai akyse.

Paj ieškojimai

Mokinkis Amato!

Į “Keleivio” Skaitytojus.

rinėti giliau. Išėmus barsu
ko šerius, pasirodė pusė zui
<JL VUIV AtAKJ A AA14*»
kio ausies. Toliau sekė džio
■ «v
.
1
" - /Jį vintas šikšnosparnis, kurio J. B. iš Chicagos.— Daly
buvo jau tik kaulukai, su kas jau senai užmirštas, ne
Nepaprastas Burtininkas. lankstytas
sidabrinis žiedas, užsimoka jį judint.
e
”Keleivio” redakcijon atė pora ilgų kirmėlių ir kelia Sh. Sabui.— Jei tamsta ži
not ką nors tikro apie bad
jo anąvakar pusamžio vy tas kitokių dalykėlių.
„Burtininkas” paėmė bar metį Lietuvoje, galit para
ras ir sako norįs knygų pir
suko šerius tarp dviejų savo šyti. Bet jei tos žinios sem
kti.
tos tik iš kitų lupų, tai visgi
— Kokių tamsta knygų pirštų ir rodydamas juos jos nėra joks dokumentas.
su pasididžiavimu klausia:
nori? — paklausta jo.
Reikėtų žinoti ve kas: ko
— Ar žinot kas čia yra ?
— Parodykit man didelių
kiais
tikrai metais, tas ba
— O kas?
moksliškų.
das prasidėjo, kaip plačiai
Jis nusikvatojo.
Parodyta jam Lietuvos Is
jis
siekė, kada pasibaigė ir
— Na, o kas čia yra? Ką
torija, Geografija, Spėka ir
kaip sunkus jis buvo. To
Medega, Meteorologija ir tas reiškia? — pradėta jo kių informacijų prašė A. B.
daug kitų, bet iš visko buvo klausinėti.
Apuokui.— Dalykas, kurį
— Mat, kaip nežinot!
matyt, kad nė viena iš tų
tamsta iškeliat, yra labai
jam nepatinka. Jis pavartęs didžiavosi jisai.
opus,
todėl turim elgties su
Kada labai jį klausimais
kiekvieną šaltai nuo savęs
juo
labai
atsargiai ir kolkas
prispirta, jisai atsakė:
atstūmė.
Turim
— Šitie šeriai turi didelę da netalpinsime.
— Ar tokių nenorit? —
patirinėt.
šylą.
klausta jo.
John žagarui.— Tamstos
Tuomet jam parodyta zui
— Ne.
Duokit man Sasavo
viename pajieškojime
kio ausis:
liomono.
jieškote
net dešimčio ypatų.
— O kas čia ?
— Tokių pas mus nėra.
Skaitytojams dykai dedame
Jis vėl nusikvatojo.
— Juk čia ”Keleivio” re
paj ieškoji mus tik tokius,
— Juk Čia zuikio ausis?
dakcija.
kur įieško vienos bei nedau
— Nugi kad ausis.
— Taip.
giau 3 ypatų, dėlto ir iš tam
— Kur ją gavai?
— Taigi man sakė, kad čia
stos visos litanijos paješkom
— Matutė atsiuntė iš kragalima gaut.
tik diejų pirmutinių.
Jis apsidairė aplinkui, pa jaus.
— Kam ji reikalinga?
žiurėjo į lubas, į visas ker
—
Liekarstas.
M. GALLIVAN CO
tes, pamurmėjo kažinką ir
Užlaiko geriausį
— Nuo ko?
priduria:
— Nuo visko.
— Aš žinau, kad pas jus
ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR
— O kas čia per kirmėlės ?
KITOKIUS SKANIUS
atveža baksais.
%
GĖRIMU.
— Čia ne kirmėlės.
— Ko atveža?
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų
— O kas?
— Tų knygų.
Meldžiame užeiti, o visados
—
Grabnyčios...
Labai
se

— Kokių knygų?
rasite gražų patarnavimų.
— Ogi ką kalba Michelso- nos. Jos yra šventintos jau
362-366 2nd stM So. Boston.
tiek ir tiek.
nas, Grigaitis...
— Kam jos reikalingos?
— Mes nesuprantam, apie
— Didelis liekarstas ir tu
kokias knygas tamsta kalbi
— duota jam atsakymas.— ri didelę šylą.
Susirinkę žmonės, kurie
Pasakyk tamsta knygos
antgalvį, gal mes tokių ir visą laiką laikėsi nuo juoko
V/ERGIJOS
lupas pričiaupę, dabar pra
turim.
v
dienos jau
Pasirodo,
Musų ”kostumeris” pasi dėjo prunkšti.
praėjo. Bet
vis dar tarpe mus
raivė, pasijudino, tartum bi kad tai iš tikro ne kirmėlės,
yra daug vergų,
jodamas išstenėti žodį, kad bet ilgos, laibos šabasinės
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės
tas neišdegintų jam burnos, žvakutės, tik labai jau suvo
verg-mistrės-LIGOS.
liotos ir daugiau panėši į
bet galų gale visgi tarė:
Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles,
kirmėles,
kokiomis
serga
— Aš noriu tokios, kokią
jeigu urnai atida ant to atkrei
maži vaikai, negu į ką kitą.
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
turėjo mano dėdė.
link paties savęs ir savo šei
Žmogus
pastebėjęs
,
kad
— O ką gi mes galim ži
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
not, ką tamstos dėdė turėjo, čia iš jo ”liekarstų” su dide
nų, kaipo plovimas skaudžianlėmis ”sylomis” daromi juo-j
— atsakyta jam.
čios gerklės intraukimui į save
apmalšinimui dusulio, nuo gal
Žmogus ir vėl kankinasi kai, nori jau atsiimti savoi
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
ir vėl dairosi, ir vėl laužo tabakierką ir eiti, bet jam
sau galvą, kaip čia pasakius, neduodama ir klausinėjama
apsireiškia esąs iš geriausių na
kad knygų pardavėjas su toliau:
minių gyduolių, esančių ant
— Kam šitas žiedas?
prastų, ko jis nori. Ant ga
pardavimo—25c. už bonkutę.
Nuo Reumatizmo, Padagos. Neurali— Jis labai, labai senas,—
lo išdrįso ir sako atvirai:
gijos. Persišaldymo, Apšlubinx), DantuSkaudėjimo,
Diegsiu ir Skaudėjimo Kru
aiškina
„burtininkas.
”
—
Jis
— Aš noriu ”Juodos Kny
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu roma
nikų
ligų,
naudoki
turi daugiau kaip 3,000 me-|
gos.”
— Ar su juodais apda tų.
— Kur jį gavai?
rais?
kaipo seną ir uztikėtiną draugą šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir
— Matutė man davė. Ir, i
— Ne; ką visokios paslap
50c. bonkute; galima gauti visose ap
lietose arba pas pati fabrikanta—
tis surašytos. Ta knyga tu kad pamatytum, ji turi viso
F. AD. RICHTER & CO.
kių, o visokių daiktų. Ir ji
ri didelę šylą.
74—80 iA'ashington Street.
New York.
— Tokios knygos visai nė turi didelę šylą. Ji gali vi-j
ską padaryt. Ji ir tą kny
ra, — jam paaiškinta.
gą turi. Jai dėdė paliko.
Bet jis tam netiki:
— Na, gerai, bet ką šis
— Mano dėdė turėjo ir di
ji
žiedas
reiškia? — atkartojo
delius cudus darydavo, ■- -,
sveria kokius penkis svarus šio straipsnelio autorius.
— Jis reiškia ant dviejų
ir kaštuoja apie 20 dolerių.
tūkstančių
ligų, — atsakė
Tik duokit man ją, o kiek
kaštuoja, aš nekėrinu. Man „burtininkas.”
— O kas čia? šikšnos-'
sakė, kad jus ją turit.
Pasirodė, kad tas žmoge parnis?
lis tiki į raganystę. Pradėta I • „Burtininkas” nusišypso- j
jam aiškinti, kad nieko pa JO.
— Kas gi čia?
našaus pasaulyje nėra, nie
„Burtininkas” vėl išsišie
kad nebuvo ir būti negali.
pė:
Parodyta jam visi didesnių
— Ponas matai, tai kam
knygų kataliogai; tikrinta,
da
klausi.
kad visos * lietuvių kalba iš
—
Ar ištiesų čia šikšnos
leistos knygos yra mums ži
nomos, ir mes gerai žinom, parnis?
kad tokios knygos visai nė — Jes.
— Ką jis reiškia?
ra.
— Ponas mokytas, tai tu
— Tai matai, nenori duot,
ri
žinot.
— sako ”burtininkas„ pats
Jis
atsargiai susidėjo vis
sau ir pradeda nerimauti.
ką atgal tabakierkon ir vėl
Kadangi tai buvo seredos Įsikišo kišeniun. Ką reiškia
AR NORI, KAD MERGINOS
MYLĖTŲ?
vakaras, daug žmonių ėjo šikšnosparnis, jis nepaaiški
”Keleivio” pirkti, tai kiek no, bet iš visko galima buvo
Jeigu taip, tai nusipirk
vienas išgirdęs tą konversa- matyt, kad jis reiškia labai
ciją sustojo
pasiklausyti. daug. Gali būt, kad jame
Prisirinko diktokas būrys slepiasi tokia „šyla,” jog pa
žmonių ir visi žiuri į tą žmo tį velnią galima iššaukt. Dėl
gų, kaip į kokį nepaprastą to, matomai, musų ”burtiKREST KENDŽIŲ,
prajovą. Burtininkas apsi ninkas” taip atsargiai su
jo
Ji
niekad
nepamirš jus, nes
II
dairė, kad žmonės daro iš jo
juo ir elgėsi.
kendžių gardumas priverčia jų
juokus, movė ranką į užpa
; jus mylėt. Reikalaukit visur ir
j visados Losmey’as Crest Ren
Ken
kalinį kelinių kišenių ir sa
edžių. Jeigu negali gaut kitur,
Kapitalistas į darbininką: ' tai
kydamas ”,jeigu jus netikit,
t*i prisiųsk
nriainsk mums doleri,
dolerį, o
— Šita mašina yra labai • gausi vienų svarų geriausių
tai aš jums parodysiu,” išsi
Amerikoj išdirbtų kendžių.
traukė ”krajavą” tabakier praktiška, nes už 10 darbi
Gerausias agentas Bostoi
Bostone.
itI
ii
ką, o kada jis ją atidarė, pa ninkų gali atlikti darbą.
ŠIDLAUSKAS
sirodė žiupsnys barsuko, še
Darbininkas:— Tai ji ati
226 BROADWAY,
rių. Rašantis šitą straips ma nuo 10 darbininkų dar
SOUTH BOSTON, MASS. nelį paėmė tą tabakierką į bą,vo be to jinai negali ir balsavo rankas ir pradėjo ją ty- suot.

Redakcijos atsakymai

DYKAI Kuponai ir
Geriausi Cigaretai

*

Geriausi x Egi ptiški Cigaretai kokie

tik yra Daromi
O-A-SIS pakelio — taip kaip ir visados.
O-A-SIS cigaretai sutaisyti iš stebėtinai
tyro tabako — kurie rūkant duoda sma
gumą, kokį niekada neturėjai. Nėra ge
resnių Egiptiškų Cigaretų daroma už to
kius pinigus.
Reikalauk ”O-A-SIS„ nuo pardavėjo, o
suprasit ką mes manom apie gerumą cigaretų. Jus gausit ir kuponą. Nepamirškit
pabandyt O-A-SIS šiandien.
Taip — Kuponai yra viduje kitkvieno

10 už 5c.
ir Kuponas DYKAI
l^7tV

_

Taipgi 20 už 10c. ir DUĮKuponai dykai.
*

Z

JI

DENTISTAS

Rainkoty ir Siūty Dirbtuve | j| D-RIS ST. AKDRZEJEWSKI

t

Dr. I. Ganzburg
Labai gerai at
lieka darbų su
rištų su danti
mis ir jų ligo
mis, už žemes
nę kainų, kaip
bent kas kitas Brocktone. Pil
nas užganėdinimas gvarantuojamas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiuliudytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

PA1N-EAPELLER,

64 W. Elm street
Brockton, Mass.

(I

A1

I
!(

I

Seniausias rusiškai-amerikoniškas į
Gydytojas Bostone

Dr. B. L. BERNARO

|

195 Dorchester st.,
So. Boston. *
Musų specijališkumas yra pri- £
vatiškos moterų ir vyrų ligos, -įPriėmimo valandos: nuo 1 iki 3^
ir nuo 6 iki 7 vakare.
L
Telefonas So. Boston 864.

LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR I
GERIAUSIA.
Mes dirbame RAIKOTUS ir
SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir
Vaikams. Dirbame dėl KRAU- jį,
TUVIŲ, AGENTAMS ir P AVIE- <
NIAMS iš geriausios materijos Jį;
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė į'(
Materijas mes imame iš aide- (((
lių firmų ir daug ant karto, to- į)į
dėl mes gaunam kur-kas pigiau ||(
ir geresnę materijų, todėl galime '(■
ir pigiau padaryt.
Lietuviai, kurie norite tik turėt (((
STIPRIUS IR GERUS RUBUS «
PIGIAI, visados kreipkitės pas (b
mus. Tolimesnieji per laiškų; o
vietiniai ypatiškai.
Kriaučiams, Agentams ir Krau
tuvininkams sampelius pasiunčiame dykai.

Dr. Ignotas Stankus,
1210 S. Broad St. Philadelphia,P
Nuo 9 iki 11 rito
,. 2 , <popiet.
., 7 „ 8 vakaro
NEDELIOMIS •• 9.. H rito
~ 1.. 4 popiet.

_ ___
OFISO VALANDOS

Dr. Wm. A. Green

Vienatinis lenkiškas

$ DANTŲ DAKTARAM
i)j Užtaisau pasigadinusius dantis ir
įį; dedu naujus. Laikų gvarantuoju.
i; Ištraukiu dantis be jokio skausmo
“i 176 HARRISON AVĖ.. BOSTON.

259 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.
Gydo visokias moterų ir vyrų ligas
Mano specijališkumas, tai gydy
mas užsisenėjusių ligų.
Visokis patarimas dykai.

s1

Travelers Raincoat Ccmpany įi
G. A. Romanas, savininkas,

3 Harrison Avė.,
kampas Essex St.

BOSTON, MASS.

Juozas Zupkauskas.

Tel.: 2787-J.

Dr. David W Rosen
Telefonas. Dickinson 3995 M-

Tel. Richmond 311.

f

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,
Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.
Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. No
2 iki 3 dienų. nuo 7
8 vakare.
121 HANOVER STREET,
BOSTON. MASS.

I

u- t -

: <tXF>

Pakvietimas

šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius
ir draugus ateiti pamatyti mane, kuomet jums reikės
Siuto, Overkoto, Papuošalų ar čeverykų. Aš pats jums
visuomet patarnausiu kuoatsakančiausiai. Aš širdingai
dėkavoju Jums už Jūsų paramą praeityje, kartu tikėda
mas paramos ir ateityje.

Musy Rudeniniai ir Žieminiai Naujos
Nados Siutai ir Overkotai
±
j

I

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE,
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;
UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE,
jeigu turite dabartinį jų adresų;
PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ,
kurių turite adresus;

;

-

■.

n

SIUTŲ IR OVERKOTŲ KAINOS NUO $9.75 IKI $30.00

■■

SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ. '
ČEVERYKŲ KAINOS NUO $3.00 IKI $7.00.

A
--

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. U
PABĖGO I RUSIJĄ.
I

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus.
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus
padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir madų,
kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis kainomis. Ne
laukite iki praeis pusė dėvėjimo sezono, bet ateikite dabar
ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą, nes dideliam įyai'.rume yra iš ko pasirinkti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo
sezone.
Mes taipgi užlaikome visą eilę Vyrų Papuošalų,
I

.Mes gvarantuojame, jeigu kuomi nors busite neužganė
dinti, tai mes apmainysime arba sugrąžinsime pinigus.

H. S. HARRISON CO.
-r

i■
H
ų

j:

662-672 WASHINGTON ST., - BOSTON, MASS.
.»

A.ZM

A. A. Al
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KELEIVIS

(iš tų bonkučių, ką maži ku- įteikti pieno bonkutę su žin- pie jos prakalbas (tiesą pa25,000 KATALIOGU DYKAI
dikiai čiulpia) ir katras pir- duku iščiulpti- Jis
’* tik
‘ *’ ant j sakius nėra ir kas rašyti, Teisėjas už šeimynos
ma iščiulps, tas gaus 1 dole- ■ to yra „ekspyrens,” o ne nes blevyzgas vis viena į
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
aprubežiavimą.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ta
lerį, antras gaus 50c., o tre- klausimus rišti.
laikraštį dėti netinka) te
rėsi dideli ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
Pranešimas Visuomenei apie čias — nieko.
Socialistų Partijos Lietu čiaus aš turiu pareikalauti
SK
RIPKŲ, HRIUBU, ir daugybe kitokių MUZIKA LUKU INSTRU
Šiomis dienomis
New
Ant rytojaus prisirinko vių Skyrius, Waukegan, III. iš panelės Petrauskiutės fa Yorke
MENTU. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
“Garsųjų Kalbėtoja”
buvo areštuota mote koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktai*
Organ. M. J. šoblickas, ktiško prirodymo, kur, ka
pilnas daržas žmonių. Visi
ris
už
duonos
vogimą. Jos Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio
Antan<Tutkii.
Sekret. A. F. Sabecki. da, kokiame mieste ir keno
su didžiausiu nekantrumu
5x6
su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas
vardas
—
Rebeka
Šnur.
Tei

tikrų
lietuvį,
o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau.
prakalbose
”
Keleivio
”
reda

P.
S.
Meldžiame
šį
prane

laukia, kada pasirodys tie
Kaip laikraščių korespon didvyriai, kuris laimės ir šimą ir kitų laikraščių per ktorius agitavo už girtuok sme ji pasakė, kad ji vogė Rašykit tokį adresų:
dentai praneša,pastaraisiais kuris apsims tokį žioplišką spausdinti, jeigu pasirodytų lystę? Jei to panelė nepri- duoną mažiems savo vai
c vvaiaens
irtai ic 112 GRAND
STlaikais po rytines valstijas darbą atlikti. Ogi žiūrime, naudingas.
.
o.
brooklyn, n. y.
rodys, tegu visuomenė žino, kams. Ji turi jų net šešetą,
pradėjo važinėtis su prakal musų A. Tutkus, pasiėmęs
kad E. Petrauskiutė yra vie o jos vyras yra džiovinin
kas ir jam uždrausta dirbti.
bomis Antanas
Tutkus, dar du bernioku tik iš Lietu
ša melagė!
MONTELLO, MASS.
Ji
pati taipgi nieko užsidir
„Draugo” agentas, kuriose vos atvažiavusiu, užsiriogli
Melagių Dėdė.
Aukos
Lietuvos
Socialdemo

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS „TRE
bti negali, nes turėdama
jisai skelbiasi labai „moky na ant pagrindų. Biznio vekratų
Partijai.
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKO8.
tu” ir
dljas sitalo "juos į įiį
Lowell, Mass.— Spalių 6 tiek mažų vaikų negali išeiti
Drg.
Kazimiero
Peslio
iš
namų.
Visa
šeimyna
bu

Nebūtų
Jų tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai
d. buvo LSS. 203 kuopos
. - ~nieko ypatingo,
„ r, ’ prieš publiką, įteikia visiems
vestuvės.
vo
alkana,
vaikai
verkė
val

rašykite
žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35
o
jeigu tas žmogelis kalbėtų
bonką pieno, ant bonkų
prakalbos, kurias surengė
to
Ln jis
11C 7inn
Iznc jam
įam rei
w\ . -’ . .
S
gyt,
o
pinigų
nebuvo
nė
cen

Rugsėjo
30
d.
drg.
K.
Pes

tuojaus
apturėsite.
tą, ką
žino ir
ir kas
i užmauta žindukai ir prasi lys vedė d. Oną Usaitę. Ves VI-tas rajonas. Kalbėjo drg. to. Ji nutarė eit pavogti
kia. Bet kadangi jis šmei-1 deda komedija.
J. Danta iš Detroito.
„Mokslin
žia jam nepatinkamas orga- čius” A. Tutkus pirmas už- tuvės buvo gana pavyzdin Spalių 1 d. buvo L.D.L.D. duonos. Ją sugavo ir areš
mzacijas ir ypatas, pavyz- sįverčia bonką ir pradeda gos. Kadangi jaunavedis 44 kuopos prakalbos, kalbė tavo už vagystę.
džiui,
dziui, savo prakalbose vadi- čiulpti bet matyti buvo ne. yra narys Socialistų Parti jo drg. Akelaitis iš Norwoo- Teisėjas Wadhams viską t
išsilavinęs”, nes antra- jos, tad ir savo vestuvėse do. Po prakalbų prisirašė išklausęs pasakė: „Šita mo I! o
teris papildė vagystę ir su
mų visuomenės veikėją drg. igjg iaįmėjo pirmą dovaną, o pasižymėjo prakilniu suma 8 nauji nariai.
P. Grigaitį iir nežmoniškai Tutkus gavo tik 50c. Čia ga- nymu.
v p i Patsai jaunavedis
- • vd.
.•
Rugsėjo 30 d. LSS. kuopa lyg įstatymų ji turėtų būt
šmeižia visus kitus socialis-; n Skaitytojas įsivaizdinti, K',^es ys sumanė parinkti turėjo balių. Atsilankiusi nubausta kalėjimu. Bet aš
tus, o kadangi publika neži kaip jautėsi publika žiūrė- ?ukl* nuo sav0 myhm* s,ve.’ publika gražiai pasilinksmi negaliu jos bausti, nes turė
nodama kas jis per vienas, dama iį t™
aianoiKin, V
h. «ų, ne savo asmens naudai, no. Dovanas „Naują Gady dama tiek daug vaikų ji pri
tuos suaugusius
ku-<
tikrai gal tiki jojo mokslin dikius, kaip jie kamuojasi• bet darbininkų klasos kovos nę” laimėjo lenkas, tai jam versta buvo vogti. Už ją tu
gumui ir leidžia save demo čiulpdami iš bonkučių pieną. reikalams — Lietuvos So- vietoj ”N. G.” duota me rėtų eiti kalėjiman tie, ku
J
TREJOS DEVYNETUOS
ralizuoti; ir kaip iš laikraš Argi mokytas ir rimtas£ cialdemokratų Partijai. Pa tams ”Robotnik Polski” sa rie priešinasi gimdymų kon
ces
arba
trolei ir neleidžia neturtin
čių patyrėme, kad ir socia žmogus butų statęsis prieš, tį sumanymą pavedė įkūnyti vaitraštis.
TREJANKA
C8
goms
moterims
dasižinoti,
listai būdami jojo „prakal- j tūkstantinę žmonių minią d. VI. D—rui. Dalyką paai
Susideda
iš
.7
įvairių gydančių žolių ir iakuų.
Pinavijos Žiedas.
a
kaip apsisaugoti nuo nerei
bose” skaitosi kaipo su kai-! ant tokio kvailo juoko, kaip škinus svečiai ir viešnios auSutaisyta su degtine arba virintu vandeniu
yra geriausiu vaistu arba karčiu
kalingų
vaikų.
”
bėtojum ir visuomenės vei kad Tutkus padarė? Žinovynu dėl skilvio.
Glendale, W. Va.— Kaip
kojo ?ana gausiai ir iš ne*m -S.
3
: ‘
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimų,
kėju, užduodami jam klausinuo t faiko w’aukega. skaitlingo būrelio aukų ta jau, rodos, buvo rašyta, čia- Ir Rebeka Šnur likos pa
gumbų, dispepsijų, išpūtimų, riemeni,
rnus
mus apie socializmą ir kitus niečiai -j vadin0
vadino jau
• ne
po surinkta Liet.
Liet, S. D.
D P. nykščių angliakasvklų dar leista be bausmės.
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,
patrūkimų, sunkumų ant krutinės ir
dalykus, kurių tas žmogelis k
papžindJžiu. Tai ve S14.o0. Lai būna sis prakil- bininkai 30 gegužės buvo Kitas panašus atsitikimas!
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
r r
pataiso apetitų.
meko nežino,
koks „mokytas
"mokslas”” vyras tas n“s sumanymas pavyzdžiu pareikalavę, kad įdėtų nau dabar buvo Clevelande. Te
i koks
ateyje
kiekvienoms
lietuvių
jas svarstykles anglims nai viena moteris pavogė
VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų gydančių
Tai mes, Socialistų Parti Tutkus.
augmenų užmerkti į vieną kvortą čysto spiruto
vesetuvėms.
sverti.
Kompanija,
idant
ir
tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
geležinkelio stoties bu
« 3>
jos Lietuvių
Skyrius
iš
denyje ir po 24 valandų gerti
pusę stiklelio
į"
-----------------į----------- --------U
VU gi Jlo
BeC to
jis yra IX
ir nesvie- Aukojo šie draugai ir sugrąžint darbininkus dar nuo
A
3
arba mažiau.
šelį
bulvių.
Jos
vardas
—
Waukegan, III, savo mene- tiškas melagis. Tik pasi-j H
ban,
prižadėjo
išpildyt
rei

VI.
Dubendris,
J.
Ona
Jelienek,
vardas
lenkiš

siniame susirinkime spalio■ i klausykit,. kaip jis dabar sa-1 Adon,aitis
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu
S *
1 d. atradome reikalingu yo prakalbose biauriai me-! (}7^nŠk7s, B. Ruplys, R. kalavimą. Darbininkai pa kas. Ji taip-pat šešių vaikų
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.
skui
reikalavo,
kad
leistų
iš
J.
Mečius,
A.
motina
ir
taip-pat
buvo
are

s ►
Kampas North 4-tos gatves.
pranešti plačiai lietuvių vi• luoja publikai. Štai kaip jis
darbininkų
pusės
turėti
prie
Vaitekunaičia
po
$1.00;
J.
štuota
ir
pastatyta
prieš
tei

suomenei, kas per vienas tas■ kalbėdamas Kevvanee, III.,
prižiūrėtoją. smą.
Antanas Tutkus, nes wau- liepos 26 d. primelavo publi Kalvelis 75c.; K. Peslys, O. svarstyklių
Teisme ji pasakė, kad ji
keganiečiai jį labai gerai pa kai apie Waukeganą (be Peslienė, K. Adomaitis, Jo- Kompanijai nesutinkant,
darbininkai
liepos
mėnesyje
valda
Adomaičiutė,
P.
Pes

ėjo
vogti, nes neturėjo ko
žįsta ir žino jojo visą "mok abejonės, ir kitur tą patį sa
ir
vėl
pametė
darbą.
Ir
sa

lys, A. Aukštikalnis, A. Puo
duoti savo vaikams valgytJ
slingumą.”
ko). Girdi: „Kodėl mes, džiūnas, J. Peslytė, R. Zulo- vo kovą laimėjo. Dabar Jos vyras dirba, bet gauna:
Antanas Tutkus paeina iš. lietuviai, negalime susipras nas, S. Zulonienė, A. Klinga, darbininkai mažiau nu- tik $1.90 dienai, o už tuos i
Siutus ir kitokius
Kauno gubernijos ir pavie ti taip, kaip lenkai. Štai, J. Baltrėnas po 50c.; K. Ma- skriaudžiami, negu kad pir pinigus butą nusisamdyti ir
to, Viduklės parapijos. Mo girdi, faktas, kaip lenkai pa nikaitė, P. Lauzykas, J. La- ma būdavo. Be to iškovojo aštuoniese pragyventi jokiu
Rubus
kslus jis ėjo tokius: kiaules sielgė su velnių pardavinė peikienė, M. Podžiunienė,W. da ir algos pakėlimą ant 10 budu negalima.
ganydamas pramoko savo toju Mockum. Lietuviai ci- Kaziliunaitė, P. Ūsas ir K. centų.
Pasakodama tatai mote
DUOKIT PASIŪT MUMS
|
vardą šiaip taip pasirašyti cilikai surengė jam prakal Tamošiūnas po 25c. Išviso Vienybė ir susipratimas ris apsiverkė.
ir maldaknygę paskaityti bas, kad išniekinus Dievą, 14.50.
Užtikrinant, kad Jus suėėdysit pinigų ir i
darbininkams tai tvirčiau Teisėjas Phillips šitą mo
turėsite
GRAŽIUS RUBUS. Mes imam
bet
negalėdami
gauti
pas;
(tai yra tikras faktas ir tą
sias jų ginklas.
materijų iš gerųjų firmų ir primieraojam :
terį
išklausęs
taipgi
pasmer

Vardu
svečių
ir
viešnių,
liudija visi jojo pažįstami). lietuvius svetainės, jie gavo
rūbų pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus !
K. J. Dargis. kė tuos žmones, kurie prie
išvaizdos ir būna tvirtesnL
Į Ameriką jis atvyko tie pas lenkus, kurie nežinojo dalyvavusių d. K. Peslio ves
šinasi
gimdymo
kontrolei.
tuvėse,
linkiu
jaunave

siai i Waukeganą 1905 m. apie ką jis kalbės. Taigi neGERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO* :
džiams linksmaus, ilgo ir Monessen, Pa.— Spalių 14 ” Neturtingiems žmonėms
Atvykęs Į Waukeganą gavo kurie cicilikai atsivedė ke prakilnaus
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GEBAL
d.
čia
buvo
SLA.
17
kuopos
būtinai turėtų būt žinoma,
gyvenimo.
darbą dratinėje už šlaviką liatą lenkų į prakalbas. Ka
balius.
Reikia pažymėt, kaip apsisaugoti nuo vaikų,”
TAIPGI IŠVALOM IR IfiPROSINAM
VL Dubendris.
grindų. Pašlavęs grindis dangi lenkai nesupranta lie
kad neapsiėjo ir be polici pasakė jisai. „Jie leidžia
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ
apie porą metų, gavo biski tuvių kalbos, tai cicilikėliai
jos pagalbos. Kuopa rengė ant svieto vaikus, o negali
DRAPANAS.
geresnį darbą, kurį dirbo iki paaiškino jiems lenkiškai, GREAT NECK, L. U N.Y. vakarą be svaiginančių gė jų užlaikyti kaip reikia.”
Tikras Jūsų brolis lietuvis
i
pabaigai 1912 m. Waukega- ką Mockus kalba; bet kada Lietuvių Dienoje vienybės rimų, tečiaus atsirado gera Ir Ona Jelienek taip-pat
nebus.
ne būdamas irgi jokios mo lenkai išgirdo, kad jis sako,
darių, kurie kišeniuose pri- buvo paleista be bausmės.
Ant. Januška
jogei
Dievo
nėra,
tai
nieko
kyklos nelankė. Taipgi jo
gabeno
svaigalų, turbut nei Ji buvo areštuota jau penk
Spalių 10 d. čia įvyko pa222 W. BROADWAY,
kio laikraščio nė knygos ne nelaukdami griebėsi kėdžių žangiasios lietuvių visuome linksminties negalima nepa- tu kartu už maisto vogimą.
SO. BOSTON, MASS.
j
skaitė. nes bijojo, kad nesu- ir davai duoti cicilikams! nės susirinkimas. Susirin- ėmus „ant drąsos.” Ir tos Tai vis vaisiai kapitaistišTelefonas:
So.
Boston
—
21012
<
griešijus. Tik apie 1910 m. Pasekmės buvo tokios: vie kiman buvo kviečiamos vi drąsos iš kišenių tiek pri kos tvarkos.
pradėjo skaityti „Draugą.” nam abu šonu įlaužė, o ki sos vietos draugijos. Pa sisemta, kad tūlas pusantro
Jis Waukegane būdamas tiems galvas suskaldė. Ka kvietimą jos priėmė, bet su- žmogaus didumo karžygis
da nežinojo (be abejonės ir da nuėjo ant sūdo, tai su- sirinkiman katalikų draugi pasiryžo visus savo nykš
Sveikata
dabar nežino) kiek yra 6 džia pasakė, kad dėl tokio jos savo delegatų neprisiun- čio nagu išmušti. Prisiėjo į
syk 6. Nes man, šį praneši prasižengimo jums ir gerai. tė. Tas reiškia, kad jos at jį sukibti suvirš tuzinui ki
mą rašančiam, sykį prisiėjo Sūdo nėra. Tada vienas ci- sisako išsižadėti siauro savo tų drąsuolių, tai prisiėjo
jam pasakyti iš atminties, cilikas iš pykčio persišovė. partvviškumo ir prie aukų šaukti dėdes su lazdomis,
kad 6 syk 6 yra 36, tai jis la Kada gi jus ant tiek susipra rinkimo neprisideda. Pa kad milžiną ir jo nykštukus
bai nustebo, kaip aš taip site? Visa tai atsitiko žangus lietuviai nutarė vei nuveikus.
greitai be jokio skaitliavimo AVaukegane, III.”
kti Lietuvių Dienoj išvieno Sarmata lietuviams už to
VADAS I SVEIKATA
galiu pasakyti, kad 6x6== Mes gi turim pasakyti, ir surinktas aukas perduoti kius pasielgimus!
36! Aš jo paklausiau, ar tu i kad kaip Waukeganas stovi, Lietuvos Šelpimo "Fondui.
Vakaras dėlto, galima sa
Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias
nelankei jokios mokyklos? j tokių dalykų čia niekad ne- Išrinkta Lietuvių Dienai kyti, ir nenusisekė. Po ka
ligas, kaip sifilis arba kraujo nžnuodijimas, spuogai, odos ligos,
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
Jis atsakė, kad jokioj moky- ||buvo: 1) niekad nė socialis- tvarkyti komitetas, kurin rei jau nemalonu buvo link
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstu ir
kloj nebuvęs ir taip greitai |tai,
■
nė šiaip lietuviai nuo įnėjo T. Plokštis, pirminin smintis.
ligos lytiškai-šlapimo organu ir kitos ligos, kurios tik kankina
jokiu budu negalįs suskait- lenkų svetainės nesamdė ir kas; J. Ališauskas, jo pagelvyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos
Kunigo posūnis.
namuose už labai mažą atlyginimą.
liuoti, kad 6x6=36.
jokio reikalo su jais neturė bininkas; K. Liepskis, iždi
šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musu pasekmingą gy
Tarpe vvaukeganiečių jis jo; 2) Waukegano socialis ninkas; F. Griškevičius ir Paaukojo L. S. Fondui.
dymą tokią ligą, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.
yra pasižymėjęs vien tik sa tams netik lenkai, bet ir nie E. Kupčiunas^iždo globėjai.
kas
kitas
galvų
nėra
skaldęs
vo paikumu. Visų jojo pa
Susinešimų raštininkas
Fitchburge, Mass., buvo
darytų kvailybių čia nemi-. i ir jokiam teisme nėra buvę;
Fr. Klastow,
AR TAMISTA
susitveręs Lietuvių Laisvės
nešiu, nes užimtų daug vie-: 3) kaip Waukegane socialis Box 255, Great Neck,L.I.,N Kliubas. Pagyvenęs koki
nuo skaudėjimą strėnose; nuo skaudžią ir skaudančią sanarią; nuo galvos skau
tos laikraštyje; paminėsiu j tai atsirado, tai netik nė
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu;
laiką,
kliubas
negalėjo
užsi

nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimą; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo;
tik vieną, kuria jis labiausia vienas nenusišovė, bet ir jo Hartford, Conn.— Spalių laikyti ir likos likviduotas.
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogą sapną. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas,
čia pasižymėjo. Buvo taip: kia kita mirčia da nėra mi .1 d. S.L.R.K.A. vietos kuo Kadangi kliubo kasoje li
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje! Ar
turite juodus plčtmus apie akis, ambicijos nustujimą gėdinimas} draugijos! ^Ar
1912 lietų gegužio mėnesį į I ręs.
pa statė scenoje veikalą ko da $57.67 pinigų, tai 23
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą! Tie symptomai nurodo, kad jusą kūnas
Wa«keganą
v^aKeganą atvažiavo kokie j Mes šį pranešimą rašome „Valkata.” Veikalas butų rugpiučio susirinkime nu
yra blogose sanlvgoso ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.
t Ji daktarai, nusisamdę pie ne dėlto, kad jį apšmeižus ! padaręs gerą įspūdį, jeigu tarta, kad visi pinigai butų
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas,
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musą gydymą delei sugrąžinimo žmo
čių ant South avė. ant visos ar diskreditavus publikos aktoriai butų mokėję savo
nių į ją seną laiką sveikatų, spėkų ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyru.
pasiųsti Lietuvos Šelpimo
savaitės, kur garsino ir par akįse, bet dėlto, kad tai yra roles.
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias
kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie
davinėjo kokias ten paten tikra tiesa. Ir mes prane Publikos buvo daug. Po Fondui, kas ir likos pada
ketina apsivestų Jąs dažinosite priežastis savo kentėjimą ir kaip jusą negalės
tuotas gyduoles. Kad vaka šame visuomenei, kad jinai trečio akto buvo prakalbos. ryta.
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangti vadą j sveikatų ir pasinaudokite
Buvęs Kliubo iždininkas
jo laiku suteikta patarimu ir nurodymu.
rais pritraukus daugiau pu žinotu, kas prieš ją atsisto Kalbėjo E. Petrauskiutė iš
VI.
Tamuliunas,
blikos į tą vietą ir padarius ja kalbėti ir su kokiu „moks Waterbury’o. Toji panelė
Kaz. Vilkas, pagelb.
Pristuskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
didesnį biznį, jie surengda linčium” ji turi reikalą.
pasižymėjus yra savo pliau
Šiuomi
liudiju,
kad
pini

vo kokių nors ”sorkių” bei Mes patartum socialis škimais apie darbininkų li
DR. J. RLSSELL PRICE (JO., I..501 Madison & Clinton Sts.. Chicnąo, Dl. ,
toerstatymų; grajidavo mu tams ir šiaip protaujantiems teratūrą, šneka pati nežino- gus $57.67, priėmiau 13 spa
Brangąs Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiąsti vysai dykai, apmokėta
pačta, jusą brangią medikališka knygų.
zika, šokdavo ir tam pana darbininkams. kad kuomet dama ką. Ot, geriau butų lių, 1916 m.
L. š. F. iždininkas.
giai. Vieną vakarą to viso atvažiuoja su prakalbomis, į tai panelei šv. Kazimiero
Vardas ir pavardė............................................................................................................
K.
Šidlauskas,
/biznio” vedėjas pranešė su- tai jam statyti ne klausimus klioštoriuje sėdėti ir apie
Gatvė ir Noė
[sirinkusiems, kad rytoj va apie socializmą ar kitus da- moralybę tėvelius mokinti, AUKAUKITE IR GELBĖMiestas
kare trįs suaugę vyrai lykus, kurių tas žmogelis Nors panelė ir prašė, kad .. KITĘ MIRŠTANČIĄ
Valstija
Čiulps, žvs pieną iš bonkučių nesupranta ir nežino, bet korespondentai nerašytų aLIETUVĄ.

Kas mums rašoma.
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ViptinM žiniiK Reikalaujame 2,000 Darbininku
f IVUllVO fJlillUO

VISUOSE SU VIEN. VAL. MIESTUOSE

Brightono prakalbos ir ne
Kurie moka lietuviškai skaityti ir rašyti liuosu laiku
gali uždirbti nuo $5.00 iki $10.00 į dieną.
susipratimas tarp kalbė
^IJel'platesniŲ informacijų kreipkitės tuojaus laišku:,• *
tojų.
‘NAUJIENOS’ DEPT. C
Pereitą nedėldienį Brightone buvo parengtos Lietu
1840 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

Ar norit būt gražiu?

I LIETUVĖ KRIAUČKA

Jeigu i dp, tai nusipirkite Mosties,
i kurią išd ba Mentholatum Co. ir visi
daktarai r aptiekoriai pripaž;sta gej riausia.
Ištepa: t moste veidą prieš einant
gult per kelis vakarus padaro veidą
tyru ir skaisčiu.
Mostis išima viso
kius spui <us ir dėmes (plėtmus) sau■ lės nued- gimus ir lašus. Kaina dė
žutės 50c. ir $1.00.
(43)
J. RIMKUS.
BOK 36.
Hulbrook. Mass.

Ona Čepulionis
II

Siuvu visokias moteriškas

DRAPANAS
Vasarines ir žiemines, pagal
naujausias madas ir už priei
namų kainų.
Visokį darbų gvarantuoju
Už gerumų ir gražumų mano
darbo gvarantuoja mano
pažįstami.
ONA ČEPULIONIS,

vių Dienos reikalais prakal
$;
M. ANDRIUŠIUTĖ.
bos. Kalbėt buvo pakviesti veidų galima buvo matyt, Paaukavo $200 ir Lietuvių
H 252 4tb St.. So. Boston, Mass
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA
Dienoj visi eis kolek„Keleivio” redaktorius drg. kaip jų tarpe pakilo draugi
tuoti.
Michelsonas ir ”Darbinin- škumo dvasia.
ko” redaktorius kun. Kemė I Bet štai išeina kun. Ke-I Cambridge’iaus Lietuvos
šis. Abudu aiškino Lietu mėsis, kuris pirma su keliais[sūnų Draugystėi savo susi
vos vargą ir ragino žmones, vyčiais kalbėjosi ir, mato rinkime 23 spalių nutarė pa
S. Baracevicius
kad Lietuvių Dienoje visi ei mai, Michelsono kalbos ne aukauti iš iždo $200 nuo ka
tų rinkti tai vargo prispaus nugirdo arba nugirdo visai rės nukentėjusiems ir kiek
GRABOR1US.
Palaidoju
visuose aplinkiniuose
tai Lietuvai aukų. Po jų klaidingai, ir sako:
vienas narys 1 lapkričio eis
miestuose.
” Prašau balso ’
Mane aukų rinkti, o jei katras
kalbėjo vietos katalikų ats
PATARNAVIMAS GERAS
tovas Ajauskas. Jis taipgi kvietė čionai socialistai ir neis, tas savo dienos uždar
I
IR PIGUS.
Didelj palaidoju už 45 dolerius,
brightoniečius ragino veikti aš mislinau, kad čia bus kai bi turės paaukauti.
mažų už 15 dol.
visiems išvieno.
Potam bama vien tik apie Lietuvos
Jaunuomenės Draugija
Jeigu aš bučiau (jaunutė) paaukavo iš iždo
„Keleivio” redaktorius kal reikalus.
bėjo antru atveju. Prane- žinojęs, kad čia bus apaš- $10.00 ir taipgi nutarė kiek \ isokiems daiktams labai pabrangus, |
nepabranginau.
šęs, kad Bostone susidarė talaujamas socializmas, tai vienas narvs eiti auku rink tečiaus aš nieko
Visokias
susirinkiman aš nė ti.
Lietuvių Dienai anglų ko- ! šitan
""
DRESES ir KITUS RUBUS
mitetas, Į kurį Įnėjo guber kojos nebūčiau kėlęs.” To šv. Juozapo draugystės pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikaie ,
natorius, majoras, kardino^ liaus kun. Kemėšis, kuris nariai tarėsi susirinkime pasiuvu
bile rūbą į 24 valandas. To- I
Paminklus ir Kviet
las ir daug kitų žymių ame yra nelabai iškalbus, prade paskirti $500.00. Be abejo dėl persitikrinkit mano užtikrinimu Į kas.Parduodu
Užlaikau automobilius grei
ir
norint
turėt
gerus
rubus
pigiai,
—
i
da
gana
nevykusiai
pasako

rikiečių, jis patarė brightotam susinešimui. Atsitikus rei
nės ir kitos draugijos neat duokit pasiūt man.
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
niečiams laikytis vienybėje ti apie revoliuciją ir užreiš- siliks.
324 E street,
kampas Broadway
aš pribusiu greičiau, negu vieti
netiktai iki Lietuvių Dienos, kia, kad jis priešingas kėli Bėda tik mums su kun.
SO. BOSTON. MASS.
niai graboriai, nes mano automo
bilius stori visados ant kelio.
bet ir po jos.
Sutraukus mui dabar Lietuvoje revo Krasnicku. Pridarė jis mie
S. Baracevicius
krūvon, jo antros kalbos tu liucijos, už kurią agitavęs sto valdžioj tokių intrigų,
I J. MATHUS |
25S
Broad*ay,
So. Boston. Mass.
Michelsonas.
rinys buvo šitoks:
kad rinkti ant gatvių aukas
Telefonas: So. Boston 839-J.
Geriausias
Lietuvio
Žmonės, kurie tik-ką gir negalima gauti leidimo.
„Iki šiol mes pešėmės ir
| SALONAS IR RESTAURACIJA. ||
pravardžiavom vieni kitus. dėjo Michelsono kalbą, tuo I Išrodo, kad reiks kreip j Sveiki geriausios rųšies gėrimai įį
Gal buvo ir reikalingų gin jaus pamatė, kad kunigas ties pas Kardinolą su skun j ir užkandžiai. Patarnavimas prielankus.
<(
čų, bet didesnė jų dalis paė klaidingai jo kalbą suprato du prieš tą žmogų. Prašy
DYKAI VISIEMS!
Ant 21
jo nuo to, kad vieni kitų i ir priešinasi tam, ko čia va ta kun. Žilinsko, kad jis pa į Parankiausia Lietuviška užeiga.
akmens
naudotų savo Įtekmę ir pa
J. MATHUS
mes nemokėjome suprasti. lsai nebuvo.
Gelžkelio laik
So. Boston, Mass.!((
rodis šrubelit
Pasidarė labai nesmagus tartų Krasnickui neardyti ! 342~—Broadway.
Pavyzdžiui, katalikams ro
-----------------------------užsukamas, vy
dėsi, kad socialistai nori ti padėjimas. Tečiaus laukia j Lietuvių Dienos. Bet kun. į
riško didumo
rašytais dubei
ktai revoliucijas kelti ir ma kunigo kalbos pabaigos Žilinskas atsakė negalįs to
Ei, Vyrai. Visi Paa
tavais viršais
kraują lieti, kas yra prie (ir tikimasi, kad pirmas kal- padaryti, nes kun. Krasnicant 20 metų au
YUDEIKO!
ksuotas su iššinga Kristaus mokslui. Tuo bėtojas daivka paaiškins ir kas nepriguli net prie kuni-l <
Suteikiame geriausius pamokinimus kaip uždirbti dai giau pinigu. Visieir s
Labai teisingas,
Jis
užlaiko
gerų
Restauracijų,
tarpu gi nieko panašaus ne ) nesusipratimas bus išblaš-|gų sąjungos. Visi žmonės,! visokios rųšies Alaus, Degtinės ! ypatingai gelžkeliu važiuojantiems atsišaukusiems be skirtumo lyties. Rašvkite tuojaus pas
buvo ir nėra.
Turbut nė [kytas. Tečiaus kada pirmas) visos sriovės susivienijo, tik
žmonėms, kuriems reikia visuomet
Vyno ir Cigarų.
INTERNATIONAL NOVELTY CO.,
tkras
laikas žinoti. Gvarantuotu Į
kalbėtojas
atsistojo
ir
pasa-i
vienas
musų
Krasnickas
neviena partija, nė viena sro
UTICA, N. Y.
ant 20 metų.
Ypatingas pasiulyji- 1154 Lincoln Avė.,
Pirmiausia ir parankiausia
vė nėra tiek priešinga krau kė, jok kunigas klaidingai sukalbamas,
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant
vieta lietuviams.
iI kiekvieno
adreso už $5.75 C. O. D. ii
Bartkevičius,
jo liejimui, kiek socialistai.; suprato jo kalbą, keli labai)
< persiuntimo kaštus, su teise jums vi
304 BroaJwaj ir 259 D Struti skų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
j------- —
Tiesa, socialistai rėmė revo tamsus ir nekultūringi vy-l
VAŽIUOK KUR TIK NORI
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
SO. BOSTON, MASS.
liuciją Lietuvoj, kada musų rukai, matomai už kunigą Raudonoji sąvaitė So. Bosjus užmokėtumėt už tokį pat laikro
tone.
šalis bandė nusikratyti ca užsistodami, pradėjo kelti)
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
ro jungą.
Bet ją rėmė ir lermą. Kiti ėmė tuos stab-į Nuo spalių 29 d. praside- i
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu
katalikai. Amerikos lietuvių dyti ir pasidarė triukšmas, da visa eilė LSS. 60-tos kuoLietuviai Kliaučiai j EXCELS1OR WATCH CO. (?) Papirkau
dar du nauju automobilius su minkštomis sėdynėmis ir su
kunigai net ir aukas rinko Kun. Kemėšis suardęs tvar pos rengiamų prakalbų. Dė
”Shock Absorders;” labai gerai veža. Galima važiuoti pažiūrėti
Visokius Vyrama Drabužius
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. II l
tai revoliucijai remti. Ją rė ką (nors gal to ir nenorėda- Į lei Lietuvių Dienos LSS.
Siuvame ant Užsakymo
Farmų, Namų, Lotų Dykai.
mė visi, kas tik norėjo, kad mas), apleido svetainę. Mi Raudonoji sąvaitė persi- Išvalome, sutaisome ir išprusi
name
senus.
Lietuva išsiliuosuotų. O jei chelsonas gi, nenorėdamas, Į traukia tolesniam laikui. R.
Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose vietose South
Kriaučių kompanija
Bostone, o dabar tiktai pradeda pirkti apie City Point, vėliaus pradės
socialistai rėmė ją daugiau kad toks gražus susirinki R. Sąvaitės programa maž So.Vienintelė
Bostone, kur visame duoda
APTIEKA
pirkti Dorchesteryje ir kitose aplinkinėse geresnėse vietose.
gerų ir gražų darbų už prieina
sia, tai tas tik parodo, kad mas užsibaigtų skandalu, | daug bus šitokia:
Taigi, kodėl negalima ant syk padaryti didesnį žingsnį: pava
ma kainų.
Teisingiausia ir Geriausia
jie daugiausia troško Lietu davė ranka ženklą, kad nu Spalių 29, 7:45 vakare PASIŪDINK PAS MUS SIUT4
(
žiuoti toliaus ir pažiūrėti NAUJŲ, PIGIŲ ir su daug žemės
Sutaisom Receptus su di- \
(
vai laisvės ir tas faktas kaip siramintų, o jis atsisako Lietuvių salėje kalbės J. V. O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESI
džiausią atyda, nežiūrint ar iš
NAMŲ FARMŲ IR LOTŲ.
Lietuvos atvežti ar amerikoniški.
tik sumuša tą neteisingą so-| kalbėti. Žmonės nurimo,
Stalioraitis ir St. Michelso Todėl, kurie norit pasisiūdini
Mes vežam visus dykai su visom šeimynomis Nedėliomis arba Papras
Gyduolių galite gauti, kokias tik
gerų siutų, išvalyt arba suprasit,
cialistams užmetimą, buk j Išvažiavus kalbėtojams nas,
tomis
dienomis, tiktai duokite žinių ; musų ofisą patįs, arba per savo
pasaulije
vartoja,
taipgi
visados
kreipkitės
pas
mus.
I!
draugus, o mes atvažiuosim prie tamistų durų išvežti ir aprodyti
randasi lietuvis aptiekorius.
jie neapkenčia savo tautos. namo, buvo renkamas komi Lapkričio 3 d. 8 vai. va į SOUTH BOSTON CUSTOM
gražių naujų namų ir Vištų Farmų arti Bostono.
Taigi bijotis socialistų dėlto, tetas Lietuvių Dienai tvar kare 60-tos kuopos svetai
TAILORING CO.
Į
EDVARO
DALY,
Savininkas
$ 278 Broadway, So. Boston. $
kad jie remia arba rėmė re kyti. Nuo kiekvienos drau nėje kalbės M. Akelaitis.
?(
18 Broadway, So. Boston.
voliuciją, nėra jokios pras gijos išrinkta po du atstovu Lapkričio 5 d. 8 v. vakare
Galite reikalaut ir per laiškus,
mės, nes ją rėmė visi ir var Socialistų Į komitetą Įnėjo 60 kp. svetainėj, 376 Broado mes per ekspresų gyduoles at
315 Broadway, So. Boston, Mass,
siųsime.
Telephone: Back Bay 429M
giai tas gali būt priešinga 4, o katalikų ir tautininkų 6. way, kalbės D. Klinga ir J.
Tel. So. Boston 605.
I
Kristaus mokslui. Nelabai
Po tam katalikų atstovas B. Smelstorius.
DAKTARAS
senai mes matėm ir Airijos ‘Ajauskas išbarė triukšma Lapkričio 6 d. 8 v. vak. so
revoliucją. Ji buvo da kru- darius. Ir ištikro labai gaila, cialistų salėj kalbės M. Du- | Fr. Matulaitis |
į
GYDO VISOKIAS LIGAS.
vinesnė, negu Lietuvos re ikad atėję Į viešą susirinki sevičia.
iii
PRITAIKO AKINIUS.
voliucija. Kaip laikraščiai mą keli murzinais veidais
p;
So. Bostone
Kalbėtojai Raudonosios
Geriausia
rašė, vienam Dubline krito tamsunai kelia betvarkę ir sąvaitės tikslu yra prisiren j Valandos:
ir apielinkej
Nuo 1 iki 3 dienų.
Lietuviška
apie 500 žmonių. Tečiaus daro visiems lietuviams gė gę ir jų prakalbos žada bū
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.
ją rėmė visa Amerikos airių dą. Gerai Ajauskas jiems ti vienos indomiausių. Pub
dvasiškija. Bostono kardi ij pasakė: ”Jei tarpe kal likai patartina nepraleisti į 418 BOYLSTON STR.
kurios tik pasaulyje
Gyduoles sutaisome
Saite 419, 420 ir 421,
nolas O’Connell airių revo- bėtojų kilo nesusipratimas, nei vienos dienos.
priimtos ir yra
ir prisiunčiame
}( Netoli didžiojo miesto knygyno,
liulijonierius pavadino did tai jų pačių dalykas tą nesu
vartojamos.
visokias,
BOSTON, MASS.
vyriais, o New Yorke airių sipratimą atitaisyti. Kelios
DRAUGIJŲ ŽINIAI.
katalikų kunigai net pamal minutos laiko, ir viskas bu Aplinkinių mietelių Drau
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
das laikė už kritusius revo- tų užbaigta gražiai.”
gijos, kurios susiorganiza
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
SS
liucijonierius. Visa tai pa
Reporteris. vusios rinkt aukas Lietuvių
rodo, kad revoliucijas remia
Dienoje nukentėjusiems nuo
Ypatingai geros šios gyduolės:
ir katalikai. O jeigu taip, 500 kriaučių eis rinkti aukų. karės, atvažiuokite pasiimt
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c Tikra Lietuviška Trajanka 35c
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
Prezidento
proklamacijų
ir
tai kogi mums ginčytis dėl
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.00
Praėjusį
ketvergą
So.
Boto? Praeitis mums jau pa ; stone buvo lietuvių kriaučių kitokių reikalingų tai die
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 50c
Pamoda plaukams.............. 20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
rodė, kad naudos iš tų ginčų susirinkimas, kame nutarta nai atsišaukimų nuo So. Bo
kaus kvėpavimo ........... 1.00
Vaikų ramintojas .............. 2bc
yra
kiekvienai
šeimynai
reikalingas
vaistas.
Nė

jokios nėra, o blėdies labai neiti Lietuvių Dienoje į dar stono lietuvių komiteto. Vi
Nuo suirimo nervų .......... 1.00 Gvdu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos
Bobro lašai ...................... 1.00 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 5Oc
taug. Taigi
stengkimės bą, bet visiems eiti rinkti si reikalingiausieji atsišau
narių toki vaistą vartoti.
Nuo saulės nudegimo .... 50c Proškos nuo nerviško galvos
ateityje jų vengti. Suėji aukų nukentėjusiems nuo kimai bus gatavi šioje subaskaudėjimo .......... 10 ir 25c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
skanų ............................. 75c Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
mas visų srovių dėl Lietuvių karės lietuviams. Letuvių toje, spalių 28 d.
Kraujo Valytojas .............. 1.00 Visokie kvepianti ir medika_______
Dienos parodė, kad galima kriaučių So. Bostone ir Bos
liški muilai . — 10, 15 ir 25c
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks
. $1.00 Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
Nuo Reumatizmo
turėti savo Įsitikinimus, ga tone yra arti 500.
DIDELI ŠOKIAI!
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35
lima būti katalikais, socia
ii!
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
Perfu mos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c-, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Rengia
Liet.
Lab.
Dr-ja
Bravo!
turėti palengvinimų nuo
Taipgi
turiu
visokių
gyduolių
vėliausio
išradimo,
nuo
visokių
listais ir tautininkais ir vis
sekančiuose subatvakariuo- i
paslaptingų ir kitokių ligų.
gi galima veikti bendrą
Ise:
Spalių
28,
Lapkričio
4,
Jeigu
norite
gaut
tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas
reumatizmo, neuralgijos, niksterSjimų, užsiga
darbą išvieno. Ypač šitokia Uždaro savo biznį ir eis j 11 ir 18, ir Gruodžio 2 šių )
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo
rinkti aukų.
vienybė reikalinga Brighto
sąžiniškai patarnauta.
metų. Šokiai prasidės nuo
sunarni ir raumenų, dieglių ir skausmų.
no lietuviams, kurie dabar
Franas Žardeckas, gyve 7 vakare Lietuvių Salėje.)
VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
baigia statyti tokį puikų na nąs nr. 390 8th st., So. Bos Įžanga: vyrams 35c., mote
Kaštuoja 25 ir 50 centai.
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktarų.
mą. Be vienybės sunku bu tone, atėjo aną-vakar „Ke rims 25c. Ateikite visi ir
Gyduolių
galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim
Skaitykite ii laiJką: “Severos Gothardiikaa Aliejus pasirodž labai veiklua.
tu tokį namą palaikyti. Tai leivio” rėdakcijon ir užsira gražiai pasilinksminkit.
Mano moterį, turėjo diegiančius skausmus kojoae. bet pradėjus vartoti
jums ekspresu.
Severos Gothardiik, Aliejų skausmas pradėjo malinti* ir kol suvarto
gi užsimezgusi šiandien šė į aukų rinkėjus. Jis tu
jome
puse
bonkos.
tie
skausmai
visiškai
iinyko.
”
Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
_______
(?)
John Mikulastik. R. F. D. 1. Boa »6. Iro n Mountain. Mich.
V
tarpe jūsų vienybė tegul ne ri savo biznį, bet Lietuvių
I

j AUTOMOBILIAIS DYKAI! ji
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Antanas Ivaškevičia

i

Aptieka
rr

GERAS
LINIMENTAS

s

SEVERAS GOTHARD OIL

nutrūksta su Lietuvių Die
na, bet tegul ji gyvuoja kuoilgiausia.”
Šitoks turinys buvo ant
ros Michelsono kalbos.
Ji
visiems patiko ir iš žmonių

Dienoj uždarys jį. ”Jei.susivienijom visi, tad ir dirb
kim visi!”
Jo žodžiuose
girdėjosi nepaprastas užsi
degimas gelbėti mirštančią
Lietuvą.

V.- /

LSS. 60-tos kuopos nariai
pereitos nedėlios susirinki
me pasižadėjo visi eit rinkti
aukų Liet Dien., o kurie ne
galės išlikt nuo darbo, tai
paaukaus tos dieno uždarbį.

I
L

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, uiaisakyk tieaiai nuo mus. Neimk kitokiu vaistu bei užvaduotojui

W. F. SEVERĄ CO., Cedsr Rapids, Iowa.
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X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Bnadvay, K»mp*> cat- So. Uosto, Mass.
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