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Metas XII.

Teutonai apsupa Rumunijos sostinę. Sąjungininkai atiduoda carui Konstantinopolį
Baisus mūšiai siaučia Rumunijoj, kur teutonai su turkais ir bulgarais nori paimti Bukareštą, o rumunai su rusais šitą miestą
gina. Kad paliuosavus spaudimą ant Rumunijos sostinės, rusai pradėjo 200 mylių fronte ofensyvą prieš teutonus.
Vokietija praneša, kad ji gatava taikytis, bet jeigu sąjungininkai nenori, ji kariaus iki "galo.” Tuo tikslu Vokietija mobili*
zuoja visus darbininkus nuo 16 iki 40 metų amžiaus karės reikalams. Graikija pasidavė sąjungininkams.
NAUJA LENKIJA, TAI
PAMATAS RAMYBEI. Kova prieš maisto
Lenkų tautos apgynimo
Pereitoj sąvaitėj vokiečių
brangumo augimą
komitetas
Chicagoje nu
zeppelinai vėl buvo nulėkę
siuntė anądien WashingtoNegirdėtas ikišiolei Ame
Pereitam „Keleivio” nu- Anglijon ir metė bombas, Iš Paryžiaus pranešama, : buvo organizuojami Au
Naujasai
Rusijos
premje

nan vokiečių ambasadoriui rikoj brangumas sujudino
meiyje mes jaunėm, kad bet šį sykį užpuolimas jiems kad Rumunijos sostas, o strijoj ir kariavo iš vien
ras Trepovas, tas pats Tre- laišką, kame sako, jog Vo
sąjungininkai įteikė Grai- nenusisekė.
nenusiseka Anglų oriai
oriai- kartu su juo ir riša šalies su austrų kariumene prieš
rusus. Dabar gi pasirodo, P,°.vas
evoliucijos metu kietija, apskelbdama nepri- galų gale visos šalies žmo
lajai ultimatumą, reikalau“Puolikus tuojaus issį į valdžia perkelta iš Bukareš rusus.
kad panašių lenku legijonų }kl a}131! maudėsi žmonių gulmingą Lenkiją, padėjo nes. Susitvėrė jau „gaspadarni, kad ji atiduotų jiemss vijo ir du didžiausiu zeppeli- to į Jasus. Jasai guli prie yra ir Rusijoj, kurie pade- kraujuose pereitoj subatoj kertinį akmenį pastoviai ra i dinių lyga,” prie kurios pri£ nu paskandino jūrėse. Ofi- rusų rubežiaus, apie 200 my
I sidėjo apie 800,000 moterų.
savo artileriją ir amunicicialis anglų valdžios prane lių į šiaurryčius nuo Buka da rusams, kariauti. Ir pa- P™neAse ,.?unį?s Posėdyje, mybei Europoje. Jie šir- j Šita lyga kviečia visos šalies
I sirodo, kad prie šių pasta- kad Anglija, Francuzija ir dingai dėkuoja vokiečių val
šimas šitą atsitikimą aprašo rešto.
irujų legijonų priguli daug
RnT džiai, kad ši buvo tokia... iš moteris boikotuoti kiauši
Graikija paskaitė tai lau- taip:
nius. Prieš Thanksgiving
Perkėlimas Rumunijos sojai Konstantinopolį ir Daržymu jos suvereniteto, savy-. „Vienas orlaivis, užpul- sostinės į vJasų
u. o c maco
vuv ir ^ie^uvlV- Ve kas rašoma danelius su Bosforu, tai yra mintinga ir gera, prižadėjo Day kurkiena buvo taip-pat
miestą zrodo.
stovybės, ir nutarė sąjungi- tas musų aeroplanų, buvo kad Bukarestui gresia dide°grad° Lietu perėjimus iš Juodųjų jūrių į padaryti iš Lenkijos nepri- boikotuojama. Philadelphigulmingą valstybę.
ninku reikalavimo neklau- sumuštas ir visas liepsnose tis pavojus. Šito pavojaus vių Balse”:
joj todėl atliko tūkstančiai
pietųvandenyną.
Tokia
su

syti.
hnupuolė
x___ tį jūres Durhamo nebeslepia jau nei Londo
„Kol nebuvau matęs legi
„Tas
parodo,
”
jie
sako
sa

neišparduotų kurkiu. Nuo
tartis tarp Rusijos, Francupakraštyje. Kitas gi orlai- nas. Iš Šveicarijos atėjo pe jonų, neturėjau apie juos ir zijos ir Anglijos buvo pada vo laiške, „kad pralietas vo stolis čia, žinoma, bus tiktai
Sąjungininkai tuomet pa- pakraštyje,
vartojo ginklo spėką. Ties
yjs -.
pralėkė
per vidurinių reitoj subatoj žinių, kad supratimo. Tariau, kad jie ryta jau 1915 metais, bet kiečių ir lenkų kraujas ko smulkiems krautuvinikams,
T„_ _
’ ’
graikų sostine Atėnais pa- šiaurių pavietus ir įvairiose teutonai pradėjo jau bom susideda iš vienų lenkų, kad su ja nenorėjo sutikti dar voje su bendru priešu atne bet ne paukštienos trustui,
sirodė sąjungininkų laivv- vietose metė bombų. Grįž- barduoti Bukarešto tvirto kitų tautų žmonių tenai nė Italija. Dabargi ir Italija šė ne vien tik pergalę, bet kuriam krautuvininkai jau
nas ir išsodino kariumene., tant jam atgal jį atkartoti- i vę. Anglijos spauda atvirai ra. Bet ne taip esama: len po ja pasirašė. Pranešda davė pamatą naujai gady iš kalno turėjo užmokėti nu
Sakoma, kad tarp sąjungi- !nai atakavo musų aeropla- jau pradeda kaltinti sąjun kų legijonuose tarnauja ne mas durnos atstovams šitą nei, nes išrišo Lenkijos klau statytą jo kainą. Kad ne
ninkų ir Graikijos kareivių nai ir nuo žemės šaudė ar- gininkus, kad jie nepasi mažas ir lietuvių skaičius. žinią, kruvinasis Trepovas simą, kas yra pamatiniu ak reikėtų kurkiu išmesti, bu
visą dieną ėjo kruvinas mu- tilerija. Jis matomai likos stengė padėti rumunams ap Jau šiandien iš jų galima bu tarp kita ko pasakė:
meniu pastoviai ramybe feriai buvo priversti parda
šys, kurį tėmijo pats Graiki- pagadintas, nes lėkė labai siginti prieš teutonų užpuo tų sudaryti geras atskiras
Europoje.’’
vinėti jas pigiau, negu jie
„Nuo
tūkstančio
metų
su
batalijonas.
Rusų
vyriau

jos karalius. Į miestą puo- negreitai_ ir nedalėkęs prie limą. Rusai nors ir siuntė
Vadinas,
lenkai
mano,
patįs
buvo mokėję. Iš ryto
lė keliatas šovinių iš sąjunturėjo nusileisti. Nor- jiems pagelbos, bet toji pa- sybė dar ir šiandien nelabai viršum Rusiia vis siekė į kad jeigu jie turės savo val jie prašė po 40c. už svarą, o
gininkų laivyno. Išlipę ju foiko pakraštyje jam te gelba matyt buvo nedidelė. tesugeba atskirti lietuvį nuo pietus, jieškodama liuoso iš stybę, tai Europoje nebus po pietų nuleido jau iki 22
lenko: ji sanprotaudama se ėjimo į atviras jūres. Šitas karių. Mums gi rodos, kad centų ir laikė savo krautu
rininkai tuo tarpu užėmė čiaus pasisekė pasitaisyti ir
apie Atėnus aplinkines aug- iš ryto jisai jau lėkė namo RUMUNIJOS SOSTINĖ . noviškai, jog jei katalikas— ilgų metų troškimas, išne jie tuojaus susipeštų su sa ves atdaras iki vidurnakčio,
tai ir lenkas, dažnai visiems šiotas Rusijos žmonių širdy vo kaimynais.
štumas. Graikijos sostinė 8,000 pėdų augštumoj. Ke JAU ARTI PUOLIMO.
bet vistiek tūkstančiai kur
katalikams,
nežiūrėdama je, šiandien yra jau gatavas
bematant likos apsupta. turi orlaiviai pasivijo jį už
kiu liko neišpirktų.
Kuomet skaitytojai skai
Toki gudrų planą sąjungi 9 mylių ant jūrių ir numušė tys šitą žinią, Rumunijos so jų tautybės, pataria stoti į įkūnijimui.
LAIŠKAS Iš RUSIJOS.
Tas pats buvo San Franninkų admirolas Fournet jį žemėn. Žeppelinas deg stinė Bukareštas gal bus lenkų legijonus. Žinoma, „Nuo pat šios karės praMusų skaitytojas G. Bla- ciscoj, Los Angeles ir kituo(ištark Furnė), matomai, damas nupuolė į jūres ir nu jau teutonų rankose. Ra apskritai imant, ris tiek, ka- džios., nenorėdami didint
me tarnauti kariumenėje, skurdo ir žmonių žudymo, žis iš Chicagos prisiuntė se miestuose,
skendo.”
buvo išdirbęs iškalno.
šant mums šiuos žodžius te bet tautybės žvilgsniu tai ne mes su savo sąjungininkais mums gautą iš Petrogrado ____ ———____
Nespėjo nusiraminti An legramos praneša, kad Bu
Parodęs, kad Atėnai jo
vis tiek. .
darėm viską, kad sulaikius laišką, kame jo giminė tarp DEMONSTRACIJA PRIEŠ
rankoje, Fournet pasiūlė glijos žmonių sujudimas dėl kareštas jau arti puolimo.
„Lenkų legijonuose viskas Turkiją _ nuo įsimaišymo ši- kita ko rašo:
BRANGUMĄ.
Graikijos karaliui taikytis. šitų zeppelinų, kaip virš Rumunams pribuvo į pagal
ir ko- ton karėn. Už jos neutra
daroma
lenkiškai:
Londono
pasirodė
vokiečių
„Naujienos pas mus labai Ateinančioj subatoj, 9 d.
Karalius matydamas, kad
bą dideli rusų pulkai ir da
lumą mes jai užtikrinom ne- prastos.
manda
atliekama
lenkų
kal

aeroplanas
ir,
lėkdamas
la

Viskas labai bran gruodžio, New Yorke bus
spėka neatsispirs, pasiūly
su negirdėtu iki šiol narsu
paliečiamybę jos žemių, pri
ba,
ir
dainos
dainuojamos
bai
augštai,
pradėjo
mėtyt
mą priėmė ir susitaikyta ši
mu jie metėsi ant Makense lenkiškos patrijotinės, ir žadėdami dagi tūlų privile gu. Už svarą mėsos reikia didelė demonstracija prieš
Anglijos
sostinėn
bombas.
tokiomis išlygomis: sąjun
no armijų, kurios eina ant
gijų ir atlyginimų.
Musų mokėti rublį, o svaras svie brangumą. Šitoj demon
ženkleliai
lenkų.
Ne
be
to,
Keturi
žmonės
likos
sužeis

gininkai gauna šešias ka
Bukarešto iš pietų. Penkias
pastangos tečiaus buvo vel sto kaštuoja 1 rub. 70 kapei stracijoj, kurioj dalyvauti
nuolių batarėjas, kurių pir ti. Metęs šešias bombas už dienas ir naktis rusai ataka kad nebūtų legijonų karei tui. Turkija užpuolė ant kų. Nežinia kaip reikės iš ruošiasi visos stambesnės
ma jie reikalavo 10, ir atsi puolikas dingo. Bet vėliau vo Makenseno spėkas palei viams kvėpiama tam tikra mus iš pasalų ir tokiu budu gyventi. Bėgdami iš Rygos unijos, vadoavujančią rolę
palikom viską, nes su savim lošia socialistai. Jie išdirbo
sako nuo kitų reikalavimų. pasirodė, kad grįždamas at Argechu upę ir atmušė prie- lenkų patriotybė. Musų ne- pati pasidarė sau galą.
susipratusiems
tautiečiams
gal
šitas
vokiečių
orlaivis
nieko negalima buvo paimti, jau eilę reikalavimų, kurie
Gavę 6 batarėjas, jie sutiko
šininką atgal. Rusai užėmė
lietuviams,
ypač
iš
lenkina

„Tuomet
mes
padarėm
su
ties
Dunkirku
likos
numušbagažo visai nevežė; išva po demonstracijos bus įteik
atšaukti iš Atėnų savo kadu kaimu, kurie buvo teuto
riumenę, palikdami tenai :tas žemėn francuzų artile- nų rankose, ir jau rodėsi, mųjų vietų, yra daug pavo savo sąjunginikais sutartį, žiavom tik su savo šeimyna. ti New Yorko majorui Mittautybės žvilgsniu. Be kuri užtikrina Rusijai teisę Dabar labai sunku gyven chelliui. Bus reikalaujama
tiktai 300 savo jurininkų. į ristų. Taigi šiuom syk už kad Bukareštas bus išgelbė- jaus
to,
jeigu
lietuviai kada su prie Konstantinopolio ir jo ti...”
įsteigimo miesto kepyklos,
Sakoma, kad susirėmime puolimas ant Anglijos vo tas. Bet teutonai sugrįžo dainuoja lietuviškai,
tai
da

kiečiams
labai
nepavyko.
pertakų.
Todėl
Rusijos
miesto
anglies sandelio ir
buvo užmušta ir sužeista
su didesnėmis spėkomis ir
Toliau laiške rašoma:
žnai
išgirsta
iš
lenkų
pasi

žmonės
turėtų
žinoti,
užką
200 kareivių.
vėl prasidėjo kruvinas mu
„Mes girdim žmones kal kad miestas pirktų visus
ANGLIJOS VALDŽIA IMA sys.. Šitam mūšyje rusai ne tyčiojimų ir pajuokimų.’’
jie lieja kraują.’’
bant.
kad Amerikos lietuviai reikalingus gyvenimui daik
Sąjungininkai užsimanė
Pono
Yčo
organas
mano,
KASYKLAS J SAVO
Gardus
Rusijai
kąsnis,
išlaikė. Teutonai su tur kad lietuviams daug geriau
siunčia daug pinigų komite tus ir pardavinėtų juos be
nuginkluoti graikų valdžią
RANKAS.
nėra kas ir sakyti. Už šito tams, bet tie komitetai žmo pelno.
kais
ir
bulgarais
pergalėjo.
matomai tuo tikslu, kad retarnauti rusų kariumenėj. kią „dovaną’’ caras turėtų
voliucijonieriai galėtų leng Ginčai tarp angliakasių ir Jie paėmė ant syk kelis mie | Mat čia skiepijama rusų pa- „atiduoti” sąjungininkams nėms nieko neduoda, tik sau
MOTERJS VALDO GELE
viau nuversti jos karalių, kasyklų savininkų pridarė stus, 8,000 belaisvių ir 35 ! triotizmas. „Kaziona min Berlyną ir Vieną. Tegul jie kišenius pila.”
Taip
rašo
Justinas
Namakuris yra kaizerio švogeris Anglijai tiek nesmagumo, kanuoles.
ŽINKELIUS.
tuos miestus pasiima, jeigu junas.
Apgalėjus teutonams ši tis.’’
ir neleidžia Graikijai prisi kad valdžia nutarė paimti
Kad paliuosavus tarnau
gali.
kasyklas pietų Valijoj į sa-t tą kliūtį, Bukareštą išgelbėt
dėti prie sąjunginikų.
Tai jau kelintai toks laiš jančius ant geležinkelių vy
CARO
MONOPOLIS
ANT
vo rankas.
apygardų!
I jau neleliko vilties. Visi ge1 1 •• Kitų
•Vi*
v
JUDOMŲ PAVEIKS- .. VOKIETIJOJ ĮVEDAMA kas ateina „Keleivio” redak- rus, kurie reikalingi kariuangliakasiai prieš tai užpro-; ležinkeliai į Bukareštą iš
cijon, kad komitetai gauna menei, vokiečiai ir francu
REVOLIUCIJONIERIUS testavo,
LŲ.
DARBININKŲ
i
reikalaudami,
kad
pietų
ir
vakarų
jau
priešo
iš
Amerikos pinigų, bet pa zai pradėjo statyti jų vieton
,visos
. • _ _ kasyklos 1 butų paimtos
• j. • — 1
•
i
POETAS SUVAŽINĖ
rankose. Tik vienas kelias, Carui, matyt, be monopo
VERGIJA.
tįs juos sunaudoja. Tas pa moteris. Sulyg paskutinių
TAS.
į valstybės rankas.
Gali vedantis iš Bukarešto į lio nuobodu. Nėra degtinės,
Vokietijos valdžia suma rodo, kokią žmonės turi
Francuzijoj po traukinio būt, kad valdžia taip ir pa Transilvaniją, iš dalies da tai judomieji paveikslai ma nė mobilizuoti karės reika nuomonę apie tuos komite žinių, Francuzijoj dabar ant
geležinkelių dirba 32,000
rumunų valdomas, bet ir noma monopolizuoti.
šito lams „naminę armiją,” ku tus.
ratais papuolė pagarsėjęs darys.
moterų, o Vokietijoj 36,000.
prie šitos linijos teutonai monopolio esą du tikslu:
belgų poetas Emile Verhaerion
turi
stoti
visi
vyrai
nuo
lėti žmonėse tokią dvasią.
duoti valdžiai pinigų ir auk- 16 iki 40 metų amžiaus, ku
ren. Jis norėjo įšokti vago- ANTVERPE UŽMUŠTA jau artinasi.
Kuomet rašoma šita ži j duoti valdžiai pinigų ir auk- rie da nebuvo paimti kariuSEKA VOKIETIJOS
300 ŽMONIŲ.
nan ir likos suvažinėtas.
VOKIETIJA GATAVA
nia,
Makenseno
armija
jau
|
kad
jie
mylėtų
carą.
PĖDOMIS.
Pas Verhaemą buvo ypa
Atvažiavę iš Antverpo
menėn.
Tos
„naminės
ar

TAIKYTIES.
tybė, kokia retai pas tos rų (Belgijoj) Anglijon pabėgė tik 10 angliškų mylių nuo
Daromos Vokietijos pas
mijos” tikslas yra toks, kad
Bukarešto.
PER LAPKRITI ANGLAI visas šalies spėkas pakinky tangos, kad privedus karę
šies žmones pasitaiko: jis liai pasakoja, kad 30 lapkri
Vokietijos kancleris pe
NETEKO
74,615
KA

buvo genius, stambus daili čio Antverne buvo didelis VOKIEČIAI SKIRIA RU
ti karės mašinon. Mobili i prie ”laimingo galo,” verčia reitoj sąvaitėj kalbėdamas
REIVIŲ.
ninkas ir tuo pačiu laiku re- kraujo praliejimas. Pradė MUNIJAI VALDININ
zuoti tokiu budu darbinin ir sąjunginikų valstybes tą reichstage vėl pakartojo, pavoliucionieriškas socialistas, jus vokiečiams varu gabenti
_ Sulyg oficialių Londono kai dirbs amuniciją, kals patį daryti. Štai francuzų I darytą anuomet savo užreiKUS.
proletariato dainius. Jo belgus Vokietijos vergiion,
žinių, per lapkričio mėnesi ginklus, gamins kariumenei spauda jau agituoja, kad j škimą. kad Vokieti ja neno
„Aušros” tai gyviausis so- gyventojai priebėsi už gink Iš Berlyno pranešama, anglai neteko 74,615 karei Ii drabužius, maistą ir paliuo- i valdžia ir žmonėm pasektų ri kariauti ir gatava taikvcialės revoliucijos atvaizdi- lo ir pradėjo gintis. Vokie kad užkariautai Rumunijai vių. Iš to skaičiaus užmuš suos nuo darbo kiekvieną Vokietijos pavyzdžiu ir tuo ties nors ir šiandien, jei tik
nimas. Daug jo veikalų ir čiai pradėjo šaudyt. Apie valdyti vokiečiai paskyrė ta 18,632, sužeista 49,063, vyrą, kuris priguli kariume jaus mobilizuotų' visas dar i iai butų gvarantuota teisė
| kitas kalbas išversta.
300 žmonių buvę užmušta.
gen. Tuelfą ir Weidenbachą. prapuolė 6,920.
bo spėkas karės reikalams. gyventi laisvai toliaus.
nei.

Graikija likos priversta'
pasiduotsąjungininkam

Rumunijos sostas jau ■LIET
Lfc‘ Caras “gauna”
išgabentas iš Bukarešto.I, j Iki šiol girdėjome tik apie
sultono sostinę.
i tuos lenkų legijonus, kurie
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Todėl suvažiaviman (jei-J
gu toksai įvyks) turi būt
i kviečiami atstovai nuo visų
i draugijų, kliubų, kuopų, j
KAS TURI BŪT KVIEČIA- unijų ir kitų organizacijų.

Peržvalga.

nes tada kapitalas tampa ša
lies ponu diktatoriumi. Dėl
kovos su kapitalu visose ma
žiau ar daugiau kultūringose
šalyse ne maža ir kraujo pra
lieta... Todėl įsigalėjimo ka
pitalo privalome vengti.”

jisai indėjo tenai ne 100, o 10
tūkstančių rublių?

Mykolo Margevičiaus;

Kumščia ir Kazoko Nagaika.

Vladislovas Savickis j ieško
”Musų dešiniųjų laikraščiai
Konstanto Kupcevičiaus ir j
apie šituos visus dalykus ne
Bonisaraičio;
Bronislovas Rimša jieško
praneša nieko, bet tuojaus, be
Štai keli bruožai iš vienos
Felikso Eiijošiaus, Stanislovo
niekur nieko, vagina visą len
Musteikio ir Vincento Sebas- Petrapilio Komiteto priekų tautą. Nagi, ką jus pasaky
tijonaičio;
tumėte, jeigu šitokiu-pat bu
glaudos — amatų mokyklos
du lenkai arba kas kitas užsi
Kazimieras Valavičia jieško (už Nevos Vartų) gyveni
manytų paversti vagimis vi
Jono ir Stanislovo Valavičių mo.
sus lietuvius ?#
(brolių).
'Turėkite, vyrai, sarmatos,
Jiems rašyti reika šitokiu Pavasarį čia buvo apie
ir neskiepykite aklos tautines adresu:
200 vaikų. Administracija
neapykantos musų žmonėms.” I
tokia: globėjas (Komiteto

naujasai mokytojas. Pradžioje jis netik dienomis,
bet ir vakarais paskaitų
Pereitam „Keleivio” nu CARAS LIETUVIAMS
Todėl jisai pataria šaukti,
rengdavo, gimnastikos mo
AUTONOMIJOS
meryje mes rašėme šitose
ne biznierių, bet kooperatokindavo
ir 1.1. Gi dabar jau
NEŽADĖJO.
skiltįse, kas turėtų suvažia
rių suvažiavimą ir pasvars
atšalo,
ir, matyt, pradeda
vimą šaukti.
Vienas Amerikos dešinių tyti, kaip pastačius Lietuvos
eiti bendra vaga.
Šiame gi numeryje apkal jų laikraščių išspausdino an pramonę ant kooperacijos
Sava „cenzūra” yra ir čia.
bėsime klausimą, kas turėtų dai šitokią žinią:
(pamatų. Tiesa, jisai sako,
Deutschland,
Iš tiesų, čia veikiausia bus
■ narys), prievaizda, jo padė Vaikas negali parašyti nė
būt tan suvažiaviman kvie
Gefangenenlager I,
"Šveicarų laikraštis ’Gazet- tokios kooperatyvų spėkos/
savieji
„pasidarbavę.
”
Jei

jėja, šeimininkė ir du (pas vieno laiško be prievaizdos
čiamas. (Mes kalbam apie te de Lausanne,’ kuris jau ne kokios buvo iki karės, ne ką I
Cottbus (Sielow),
kui tris) mokytojai. Yra dar žinios. Visi laiškai prievai
gu lenkas butų vogęs, tai,
suvažiavimą, kuris manoma
kartą rašė apie Lietuvą ir lie tepadarytų, bet —
Vardas ir pavardė
du „viršininku:” senis ir se zdos cenzūruojami.
šaukti dėl susivienijimo šel tuvių reikalus, vėl praneša
"tam ir reikia galvoti, svar be abejonės, jisai butų pavo
belaisvio.
įdomią
žinią.
Rugpiučio
21
d.
Su valgiu taip-pat bloga.
nė. Senis nuolat nešiojasi
pimo darbui.)
styti, kad greičiausiai išsipla gęs visus.
numeryje
rašo:
* kazoko „nagaiką” ir vaišina Mėsos vaikams ir tarnauto
tintų kooperacijos idėja, kad
Dešinieji laikraščiai agi
” ’M. Yčas, lietuvių atsto
„Ka-kas
”
baisiai
pyksta
butų
kuogreičiausiai
įsteigti
„NIEKšŲ TIKĖJIMAS.”
ja vaikus. Algos jis betgi jam mažai tenka matyti,
tuoja, kad suvažiaviman rei vų grupės Durnoje pirminin
i
ant
socialistų
laikraščių,
visa
eilė
įvairių
rusių,
kaip
kia šaukti tiktai centralinių kas, gavo audijenciją pas ca antai: vartotojų kooperatyvai
Ar žinot, kas tai per tikė kam šie rašo, kad privatinis už tokį darbą gauna. Moka nors jos ir gerokai perka.
ma algos ir senei, taip vadi Mažai mato vaikai ir pieno.
organizacijų atstovus. Cen- rą. Caras pažadėjęs suteikti — vartotojų sąjunga, kredito jimas?
Tananevičiaus
bankas
nusiLietuvai
plačią
autonomiją.
’
liguis
tralinėmis gi organizacijo
kooperatyvai — kredito są-Į Tai tikėjimas taip vadina bankrutijo. Neveltui lotinų namajai. ligoninės prižiūrė Pienas perkamas
"Lietuvos
autonomijos
pro

mis jie vadina tokias orga- jektas išdirbta Leono, Dūmos junga. Visi gi kooperatyvai mųjų neprigulmingujų ka patarlė sako, jog teisybė yra tojai. Tik čia reikia pasa tiems vaikams, bet gera jo
ir jų sąjungos įsteigtų bendrą
kyti, kad ji ne tiek ligonis dalis tenka ožkai ir šuniui.
nizacijas, kaip katalikų šv.
atstovo. Šis projektas buvo
talikų, kurie garbina tą pa karti.
savo'
banką,
kuri
ir
butų
lie

žiuri, kiek savo ožką. Tiek Pati minėtų gyvulių globėja
Juozapo Sąjunga, vyčiai,
peržiūrėtas ministerių tary
tuvių tautos banka. Be abe tį Dievą, tą patį Kristų, tą
gyrėsi, kad jie sugerią per
blaivininkai ir kitos; tauti bos, kuri ruošia manifestą.”
šešiolika tūkstančių sva- „ponų.”
jo, banka, mano išmanymu, pačią panelę
švenčiausią
ninkų „Sandara,” T.M.D.,
____ kad tai privalėtų būti tik akcinė, ko ir visus šventuosius, tik rų kurkienos, 2,000 svarų Pažymėsiu kai kuriuos jų dieną 4 vazeles (jos vazelė
Dabargi pasirodo,
— 4-5 stiklinės). Vaikai ir
bankų tipo. Pana
SLA. ir kitos;-socialistų Są-Į^ tuščias pasigirimas.
.
• Y- mercijos
nepripažįsta popiežiaus val spalgienų ir 7,000 svarų j „darbelius.”
šią
banką
turi
įsisteigę
rusų
junga, literatūros araugija čas pas carą visai
- ‘ nėra bu
Bene garsiausias” čia tarnautojai geriau pavalgo
„kendžių” amerikonai nu
džios.
Ir
už
tai,
kad
jie
ne

kooperatyvai.
tik tada, kai yra kokia-nors
ir kitos.
vęs ir caras jokios autono"{ kooperatyvų sąjungas bei pripažįsta popiežiaus vai-, siuntė Meksikon gen. Per- žmogus — mokytojas latvis, i „revizija.” štai, kad ir toks
„Ateitis" da prideda lie-'mijos lietuviams nėra žadė- jų banką, beabejo, plauktų vi džios, jų tikėjimas — "niek shingo kareiviams. Dabar Tai ypatingas mokytojas, i pavyzdis. Rugsėjo 14 d. čia
V111 L-vi o 11 Abi įvniio
___ T
tuvių kriaučių uniją, iiaiii.
lietu- jęs7~>”’XT.
Xaujoji
Lietuva,” 1...
ku- si atliekami pinigai, kaip A- šų tikėjimas.”
sakoma, kad Vilią turėjo Nebūdavo tos dienos, kad
puikų
„Thanksgiving Day.” neišeitų iš klasės 3—4 moki atsilankė g. g. Bielskis ir
vių I.W.W. uniją ir lietuvių rį eina Petrograde ir šiuos merikos lietuvių, taip ir visų
Ar
žinot,
kas
taip
sako?
kitų, kurie jų turėtų ir norė
niai nuplėšytomis ausimis, Požėla. Po jų iškeliavimo
angliakasių uniją.
dalykus ant vietos tenai ga- tų
„Draugas.”
tikrai išmintingai juos su
Kiaušiniai pasidarė tokie kruvinomis nosimis. Moki- tarnaitės sakė: „Duok Die
Mes su tuo nesutinkam. }į geriausia žinoti, perskainaudoti.
Suprantama, kad
Gal netikit? štai jo žo
*
džiaugdavosi, jei ku ve tiem ponams geros svei
I brangus, sako Bostono jniai
Jeigų kviesti tik šitas orga- čius tokią žinią sako:
kooperatyvai neprašys dova džiai:
riam kartais teko tik kelis katos — nors šiandien gerai
nizacijas, tai kas gi tuomet
noti jiems pinigų, bet ims
”šiaip ar taip. bet. vyručiai,
"VVestvillėj. III., kai kurios '"Evening Transcript.” kad
atstovautų visas musų pa turėkite nors kiek gėdos! In skola už nuošimčius. Be to, draugijos, kuriose buvo kuo- sunku suprasti, kaip kiauši kartus apie mokytoją „ap pavalgėm. Kad jie dažniau
šelpinės draugijas, apšvie- j formuokite kitas tautas apie kooperatyvų centrams, kaip daugiausia tamsunų, pakurs niu trustas toks neatsargus, sisukti.” Tai, sako, lengva atvažiuotų.”
sąjungoms ir bankai sko
Kartais būdavo ir juokin
tytos niekšų trukšmadarių, kad laiko juos susikrovęs le bausmė. Gi kai, sako, duos
tos ir politkos kliubus? O lietuvius, tik nesakykite to, tai
lina pinigų valstybės banka.
gų
dalykų. Netikėtai atva
ko
nėra,
bereikalingai
nesigir

atsiskyrė nuo katalikų baž dinėse, kuomet bankuose per ausį, tai neišsilaikysi
juk prie šių pastarųjų pri
"Čia tik gali iškilti klausi
kite! Yčas pas carą nebuvo,
nyčios,
kurią
įstatė
pats
Išga

klauso kur kas daugiau lie ir jokių autonomijų čia mums mas: iš kur gi gaus nuvargu- i nytojas.
galima gauti nebrangiai pa ant kojų. Todėl nėra ko ste- žiavo globėjas pietų metu.
•
bėties, kad jau yra kurčių Prievaizdos kai tik buvo pa
tuvių, negu prie taip vadina nieks nežada ir nežadėjo. Lie sieji lietuviai pinigų koopera
"Nuo katalikų bažnyčios sisamdyti „seifų.”
vaikų. Mušdavo mokytojas sigaminę „poniškus” pietus.
mų „centralinių” organiza tuvos autonomijos projekto tyvams steigti? Į tai turiu
atsiskyrusios, tos draugijos
1) taip jau negali
sutvėrė sau naują tikėjimą,
cijų. Ir jeigu pašalpinių I ministerių taryba nematė ir, pasakyti:
Austrija atsiunčia Ameri netik mokykloje. Vieną vai Žinoma, globėjui tatai neno
būti,
kad
neatsiras
žmonėse
draugijų ir kliubų suvažia-i žinoma, matyti nenori. Tei bent keleto rublių šeimynoje. kurį pramanė tamsunai, niek kon lenką Tarnovskį savo ką jis sukruvino vien tik už rima buvo parodyti. Kąsybė, tas sumanymas įneš
šai ir ištvirkėliai, kad nesusi
tai, kad šis nesuskubo iš lo nors kita greitosioms išvirti
viman nekviesti, tai šimtai
2) o jei net ir taip butų, kad
tas kadetų frakcijon, bet ten
pratusius žmones mulkinti ir ambasadorium. Vienas an
mažesnių kolonijų, kur ki jis tebeguli ir, kaip mums ro visai nebūtų pinigų, tai juk
glų laikraštis pastebi, kad vos atsikelti, kai mokytojas buvo sunku — išvirė mieži
juos nepadoriai išnaudoti.
nės košės. Globėjas, be abe
kredito kooperatyvai galima i
tokių draugijų nėra, kaip
dos. gulės iki 'geresniu lai
"Visi tie lietuviai, kurie at jeigu Tarnowskis mano eiti kambarin įėjo. Kitą vaiką
steigti visai neturint pinigų:
siskyrė nuo katalikų bažny d-ro Dumbos pėdomis, tai primušė už tai, kad šis gulti jonės, patenkintas tokiu
tik pašalpinės, pasiliktų vi kų’.”
jiems skolina pinigų valstybės
demokratingučios ir prisidėjo prie to nau jam iškalno vertėtų nusipir eidamas koridoriuje apy- prievaizdų
sai neatstovaujamos. 0 viebanka geromis sąlygomis.
jojo niekšų pramanytojo ti
smarkiai susikvatojo. Pa mu.
nok _aukų ir iš ju bus reika-1 KO OPERACIJA LIETU
Kiekvienas kredito draugijos
kėjimo, arba kreivatikystės, kti „round-trip” tikietą.
Rugsėjo mėnesį vaikus,
VOS ATBUDAVOJInašių faktų daug.
narys gali pasiskolinti pinigų
Iaujama.
save pasivadino niežaliežnin- I
kurie
mokinasi batų siūti, iš
ukiui sutaisyti, troboms sta
MUI.
New Yorko žmonės ap Žinoma, kiekvienas pa
Taigi, musų nuomone, su
kais arba neprigulmingais...”
tyti ir t. t. Ir iš tų pasko
Taip kalba laikraštis, ku- skelbė kiaušiniams boikotą. klaus, o kame gi būdavo čia išvežė kiton dirbtuvėm
važiaviman reikia kviesti
„Keleivo” redaktorius,
lintų kredito draugijoje pini
_________
______
_ rį redaguoja Rymo katalikų Bostone paskelbta prieš prievaizda? Taigi ir nelai Čia paliko tik 15. Batų ne
ne vien tik tautines („cent-' kalbėdamas andai Montellos gų galima
butų dešimtį
kitą
bedirbama — Komitetas ne
įnešti Įį vartotojų draugiją, kunigas Makauskas, dau- „Thanksgiving Day” kurkiu mė, kad prievaizda nieko
ralmes ). organizacijas, bet lietuvių kooperatyvės draubeleidžia.
Įsakyta yra dirb
3r
Piae.? draugijas, ir. gijos susirinkime, karštai Taip pasidarytų , vartotojų giau žinomas kaipo „meto- boikotas. Ištiesų gi tai čia mokytojui nesakydavo. Kai ti klumpes. Padų gi sande
Turįs daugiau
pi do]0gjjos daktaras.” Ir kiek boikotuojama ne kaušiniai nueis sukruvintas mokinys
rr
j__________
politikos kkubas, ir dailės ragino, kad amerikiečių ko- draugijos.
ly yra apie 40 pūdų.
nigų įneštų daugiau dalių (Še vienoj vietoj, kur tik reikia ir ne kurkęs, bet savo pilvas.
prievaizdai pasiskųsti, tai
kuopas. Jei kuri draugija operacijos pagalvotų apie rų) į kooperatyvą, duotų sko
Komiteto Draugas.
šis atsakydavo: "Eik nusi
nenorės ar negalės savo at-, Lietuvos at’oudavojimą po lą ir t. t. žodžiu, pinigų susi minėti neprigulmingų kata
„Naujoji Lietuva.”
Telegramos praneša, kad mazgoti! Tu pats savo na
likų vardas, tenai mirga vis
stovų siųsti, ta galės nesiųs- karės. Jisai nurodė,
-kaddarytų.
"Kooperatyvų sąjungos ir „niekšai,”
„ištvirkėliai,” baisi audra aplankė Sardi gais nusibraižei” arba: —
ti, bet teisė turi būt duota iy08-a’ bus; Lietuvos žmo
banka
steigtų
fabrikas
reikaIš kares tremtinių
joms visoms dalyvauti. Tie- nėms, jeigu
* j . ..............
atskiri žmonės lingiausiems daiktams dirbti, "tamsunai” ir tam panašus niją ir pridarė tenai pasibai „Tau taip ir reikėjo."
sėtinų
nuostolių.
Ar
never

epitetai.
"Naujienos
”
tatai
Teisybė, amatu mokytosą pasakius, tai tos teisės užgriebs tenai į savo rankas o toliaus gal ir visiems lietu
tėtų
tad
Įsteigti
Sardinkų
gy/ei'mo.
pastebėjusios
ir
sako:
jas
prieš tokį elgimąsi su
atimti joms niekas ir negali, j pramonę, jeigu įsigalės ka- viams reikalingiems produk
"Skaitai
tuos
plūdimus
ir,
Gelbėjimo
Fondą?
vaikais
protestuodavo,
bet
čia klausimas eina apie šel- j Italas. ~ Lietuviai kapitalis- tams, ir paimtų į savo rankas
rodosi, kad jie verčiasi iš ko
Tremtiniai badauja.
tatai nedaug tegelbėdavo,
pimą nukentėjusių nuo ka- tai šaudys lietuvius darbi- visą šalies prekybą. Koope
kio pamišėlio arba pasigėruratyvų
organizacijos
—
visų
Kulturngoj Amerikoj vis nes prievaizda visuomet
„R. Slovo’’ rašo, kad pirm
rės lietuvių. Tai darbas ne,ninkus taip pat, kaip šianžmonių organizacijos, todėl i sio žmogaus burnos. O juk kas taip pabrango, jog ne mokėdavo Komitetui pasi spalių mėn. pradžioje Char
vieno-kito laikraščio redak-.dien gaudo savo tautiečius jos butų visiems — turtinjuos surašė ne kas kitas, kaip
kun. Maliauskas, katalikiško galima ir stebėtis, kad Roo- teisinti ir viską suversti ant kove įvyko visų vietos orga
toriaus, ir ne vienos-kitos , Amerikos ir kitu šalių kapi- giemsiems ir mažturčiams —
jo
laikraščio vyriausis redak seveltas išvažiuoja sportaut minėto amatų mokytojaus nizacijų nukent, dėl karės
organizacijos, bet visų orga- talistai. Todėl Lietuvos at- vienodai prieinamas, vienodai
torius.
aprūpintų
visų
reikalus.
”
ant laukinių salų.
pečių: jis nieko neklausąs, šelpti atstovų pasitarimas.
nizacijų, visų draugijų, vi- I budavojimu, ios pramone ir
"Tai matote, kaip musų kle
keliąs riaušių, vaikus kurs Iš kalbų paaiškėjo, kad dau
sos visuomenės. Visuomenė pįrklyba turėtų užsiimti paTokios kooperacijos šėrų
rikalai atsižvelgia į tikinčių
Jeigu
vokiečiai
prijungs
tąs, ir t. t.
____
gely Charkovo gub. apskri
isteigė dabar esamus įon- |tįs darbininkai kooperacijos galėtu daug išpirkti ir Ame jų žmonių jausmus, kuomet
tie žmonės išpažįsta kitokį, Lietuvą prie Vokietijos, tai
dus, visuomene sudėjo į juos keliu
Prievaizdoje padėjėja tu čių tremtinių padėjimas
rikos lietuviai.
negu rymo-katalikišką tikėji lietuviams nors tiek bus ge ri tikrų mylimųjų mokinių esąs blogių-blogiausias. Jie
jau $100,000 su viršum, iri
mą.”
riau, kad važiuojant Ameri tarpe (yra ir nemažų), bet stačiai badauja, jie nebeturį
ji turi pasakyti per savo at- Dabar pasirodo, kad šito- KAS PAVOGĖ 90,000 RU
stovus, ar ji'nori tuos ton-fe minūs kjlajau i^EuroReikia
tik
pagalvoti,
kas
kon nereikės eiti per Tilžės ir kitus vaikus ji „myli.” Ta nei drabužių, nei avalinės—
BLIŲ.
,pos
lietuvių
tarpe.
Štai
pabutų,
jeigu
„laisvoj
”
Lietu

pirtį.
dus likviduoti, ar ne.
|„meilė” tokia: rankoje nuo visai nuplyšę, o naju nesą
„Keleivyje” buvo jau ra voj užviešpatautų tokie Ma: skutiniam (80 j "Lietuvių
lat diržas su sagtimi, ir, kai iš kur gauti. Vietos žemieKaip tad
drįsti. ir i Balso’’ numeryje tūlas V. šyta, kad iš Rusijos buvo
, jgalima
.
liauskai
!
Tuomet
kito
tikė

Kas
pasidarė
su
Gabriu,
tik pasipainios po kojų vai tybės nė nežino, kas daryti,
manyti, IKad į suvažiavimą 7acharevičius iau orotes- siunčiama Lietuvon 100,000
jimo
žmonėms
pe
rsekioti
tai
nė
jo
„informacijos
biu

kas, tai tuoj tekdavo jam nes savų pinigų neturi, o
pašelpinių! draugijų visai
rublių šelpimo reikalams ir kaip matai butų Įsteigta in- ras’’ neinformuoja.
’ „meilės paragauti.” Paskui valdžia vis mažiau ir mažiau
nereikia kviesti?! Mes no-į! dakciją ir visus tuos, kurie pakol jie pasiekė Lietuvą, iš
.. kvizicija.
mokytojas privertė beduoda.
retume žinoti, kas tiems vy-; nori šaukti prekėjų bei pra jų beliko tik 10,000. Vadi-,
Na, o kas gaus tą šimtinę, amatų
tą diržą paslėpti, bet vaikai Sau antsidėti mokestis.
rams davė galę nurodinėti, monininkų
suvažiavimą, nas, 90,000 rublių kas nors į
ką Yčas su kun. Žilinsku pa vis
KARĖS
BELAISVIAI
viena buvo skiriami: my Kadangi valdžia trem
ką kviesti, ko nekviesti? kad pasitarus, kaip paėmus pavogė, bet kas? Musų de-;
skyrė daugiausia surinku
JIEŠKO SAVO GIMI
limi
ir nemylimi. Pirmes- tinių reikalams vis mažiau
Mes norėtume jų paklausti, Lietuvos pramonę į savo šinieji choru sušuko, kad
siam Lietuvių Dienoje au niemsiems
NIŲ
AMERIKOJ.
valgyti duodavo pinigų beduoda ir žada visai
kodėl kviesti „vyčius,” kurių rankas karei pasibaigus. lenkai.
kų?
Per
Y.
M.
C.
A.
„Naujie

-----------------------------------tiek,
kiek
jie
suvalgo, o pas- nebeduoti, tai žydų Centro
yra tik saujalė, jeigu nekvie Tarp kito ko jis tenai rašo:
„Naujienos” dėl tos prie
nos
”
gavo
iš
karės
belaisvių
-----------------------------------į
kutinieji
sėdės,
sėdės už sta- Komitetas pirmas įvedė
sti pašalpinių draugijų ir
žasties rašo:
"redakcija
turbut
pamiršo,
| stovyklos Cottbus, Vokieti AR ŽINOT, KAD —---------- ilo, rankas pakėlę viršun, bet naują būdą pinigams rinkti:
kliubų. prie kurių priguli
kad kapitalistai susivažiavę
yra nesuprantama joj, prašymą, kad paskelbtų
—7----_ jų nieks nematydavo. 0 kai patiems antsidėti tam tik
desėtkai tūkstančių lietu nė nemanytų steigti bendro tas"Mums
skubinimasis apkaltint
Ant
Hatvaii
salų
yra
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vaikas galų-gale paprašys rą mokestį, žydų pavyzdį
vių? Mes taipgi norėtume vių kooperacijos pamatais. lenkus. Jeigu ir ištiesų kuni esančių toj stovykloj belai
_ _________
duonos!"’________
’, tai jis ar pasekė ir kitų tautų komite
žinoti, kuo yra tautininkų Gali man prikišti, kad suva gaikščio Liubomirskio įgalio svių vardus, kurie turi A- cukraus plantacijos, duo- „Panyte,
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į
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merikoje
giminių,
bet
netu

_
_
e
_
r
___
_
t
_____
_ ar
_ __anit tai. Lenkų Centro Komite
„Sandara” geresnė už pagus,
tai
juk
tatai
dar
nereikš-1
su
pinigininkais
ir
kooperatorėdami jų adresų negali su tonų žalios medegos,^ kurios kelių turėdavo klūpoti. Pa tas paskyrė mažiausį mėne
šelpinę draugiją? Parody
tų, kad visi lenkai toje vagys-; jais susižinoti. Štai jų var vertė apskaitoma į 6 milioBet juk tokis susidrau
našiai būdavo ir su drabu sinį mokestį 30 kap. Žino
kit, kiek ji yra paaukavusi j riai.
gavimas butu keistesnis už I tėję dalyvavo ir yra vagįs.
nų
dolerių.
ma, kas turi daugiau, tas
nukentėjusiems nuo karės' keistą. Nesitikiu, kad koope Bet, antra vertus, kame yra dai:
žiais.
•
Vladislovas Dobkevičius
daugiau
galės mokėti. Ap
žmonėms!
O paselpinės racijos istorija žinotų panašų prirodymų,Jcad 90,000 rublių
Apskritai, čia jau tokia
jieško
Antano
ir
Kostkos
Do

Skiepijimą
nuo
pasiutimo
pavogė
tasai
įgaliotinis?
atsitikimą,
kad
kooperatoriai
skritai,
toks
nutarimas turi
draugijos aukauja šimtais.
auklėjimo sistema įvesta, to
bkevičių ;
ir
kitokių
ligų
išrado
fran

"Pinigai
ėjo
per
trijų
žmo

butų
taręsi
su
kapitalistais,
Štai vienas pavyzdis: Lietu
Jonas Garbalewskis jieško cuzų mokslininkas Louis dėl ir auklėtojai, kurie kito tik dorinę reikšmę. Versti
nių rankas. P-nas Leonas ga
kokiu budu pakelti šalies pra-.
viu Dienoje Cambridge’aus
Jono Velio;
kios sistemos laikosi, yra ką-nors mokėti nieks nepri
beno juos Stockholman; Liu
monė bei prekyba. Juk vi
Pasteur.
pašelpinės draugijos paau siems, rodos, aišku, kad kapi bomirskio įgaliotinis vežė
Rokas Krajevski jieško Grinekenčiami. Buvo čia mo- vers.
kavo $800, So. Bostono pa talo ir kooperacijos reikalai juos Vilniun; o Vilniuje juos
goriaus ir Marcelio KrajevsApskaitoma, kad Jungti- mokytoja, kurią vaikai my Lietuvių Komitetas tą
kių ir Izidoriaus Petrauskio,
priėmė p. Smetona (arba Vi
šelpinės draugijos sudėjo
visai priešingi, mažiau turi
nėse Valstijose į judomojų Įėjo, bet užtat „vyresnybė” klausimą taip-pat kėlė. Jis
švogerio;
apie $1.000, o "’sandariečiai” bendra negu vilkas su avinu. leišienė, kaip buvo įsakyta p.
Feliksas Luska jieško savo paveikslų teatrus kas diena buvo nepatenkinta: „Nemo- kol kas pasiūlė visiems savo
Leono). Tai kodel-gi dabar
O taip manyti, kad tik lietu
su „vyčiais’—0! Tai katrie vis,
brolių ir seserų;
atsilanko 25,000,000 žmonių.
’ ’ ka, sako, kaip reik klasėje tarnautojams skirti tam ti
būtinai turi būt taip, kad pi
kad tik lietuvio kapitalas,
gi turi daugiau teisės kal tai jau
Petras
Miščik
jieško
Vin

nigai
sutirpo
lenko,
o
ne
katir imti visuomenės
elgties.” O kai pradėjo čia krą mokestį nukentėiusiujų
bėti apie šelpimo reikalus?
cento
Pavlatos;
ro-nors
tų
dviejų
lietuvių
ran

globon — butų didelis nusi
Apskritai imant, kas sa dirbti kitas mokytojas, tai reikalams. Petras Vileišis
Mykolas Prakapas jieško
Gal kas pasakys, kad ir žengimas visiems karo metu kose?
”L. B.” tą klausimą plačiau
brolių Andriaus ir Jono Pra- vaitė Chicaga išsiunčia iš prievaizda davė iau toki Bir
”Be to, pinigai buvo indėti
socialistai nei vienos šimti nuskriaustiems lietuviams,
pastatė:
jis kviečia sekti
savo skerdyklų 50,000,000 mą patarimą: „Jei neklaukapu, Chicagoj;
į atskirą paketą. Jeigu pa
nės neišmetė. Bet socialis ateinančiai lietuvių kartai,
Kazimieras Ruplėnas jieš svarų mėsos.
svs, tai mušk, o jeigu man lenkus ir visiems, kas tik ga
ketas buvo pristatytas į Vil
norės motyti savo šalies
tai už tai ir nesako, kad jie kuri
ko
Bronislovo
Vaitkevičiaus,
nių
neatplėštas,
tai
pinigų
prekybą ir pramonę visų lie
skusis — paguodos negaus.” li, antsidėti tautos reika
turi daugiau teisės kalbėti tuvių, vadinas kooperacijos i reikia j ieškoti ne pas tą žmo Adomo, Juozo ir Jono Lapie- §koty<)j Chirnside mies. Tokioje sistemoje ir geri au lams tam tikrą nuolatinį
šelpimo reikalais, negu pa
rankose.
O su įsigalėjusiu1 gų, kuris jį vežė, bet pas tą,
klėtojai genda. Pav., kad ir mokestį.
Mykolas Rudeckis jieško te, yra moteris kalvis.
kuris juos dėjo į paketą. Gal
kapitalu
kovoti
labai sunku,
šelpinės draugijos.
MAS SUVAŽIAVIMAN.
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STOUGHTON, MASS. nieko neįstengja veikti dėl NEW BRITAIN, CONN. primesti visuomenei, nei už
Bet jau vienybė pradeda ir
MAYWOOD, ILL.
stokos
karštais
norais
jau

juos
ją
kaltinti.
ti: vienas Rymo tautietis
Socialistų teatras.
^Girtuok^ Sunkus darbininkų padėjižvilgsnis į čionykščių lietu
DRAUGAI!
liavimo
ir
muštinių
labai
pradeda reikalauti, kad su LSS. 86 kuopos scenos my nuolių.
vių gyvenimą.
mas.
Kada Jums pabodo bej ieš
... V
. daug, bet tai pasekmės žmorinkti ir neskaityti pinigai lėtojai 17 d. lapkričio statė Pastaruoju laiku čia pra
Šiame nedideliame mies
kant kapitalistų laikraš
deda gana žymiai irti lietu
butų
nuvežti
pas
jį
ir
padėti
nių,tamsumo.
Ypač
prieš.
j
scenoje
du
veikalu
:
3-jų
aki
čiuose žinių apie pasaulio
į jo „seifą.” Suprasta, kas’ j tų tragediją „Kerštinga vių šeimynos, tai pasekmė priskaitoma apie 3,000 as tą žmonių tamsumą visuo telyje randasi trįs fabri
darbininkų judėjimą, užsitam žmogui rupi; iš progre- Meilė” ir dviveiksmę kome- tamsumo ir, žinoma, tarpi menų. Tarpe tokio lietuvių menės pareiga yra kovoti vi kos: viena mašinšapė, vie
rašykit socialistų dienraštį
na skardinių (kenų) dirbtu
skaičiaus randasi apie tuzi sais galimais budais.
ninką „burdingierių.”
sistų pusės užprotestuota, i diją „Piršlybos.”
”M!LWAUKEE LEADER”
vė ir viena įvairių darbo
nas
įvairiais
vardais
organi

kad pinigai turi būti ant vie
Lietuvių Diena.
Visų pirma reikia paste
Ant pareikalavimo pasiunO
kad,
kaip
sakiau,
yra
ii
tos ir prie jų turi būti sargy bėti kad turbut mažai ran Lietuvių Dienos reikalas zacijų. Nekalbant apie ba spėkų yra ir vieta, kurioj* įrankiu išdirbystė. Visoje
čiame dėl pasižiūrėjimo.
dirbtuvėse darbinikai
ba per naktį. Romos tautie dasi taip veiklių dailės sri palietė ir susnudusius min- žnytines draugystes, žino galima žmonių švietimo dar tose
528-530 Chestnut Street
dirba
po 10, 12, o kartais ir
mais
tikslais,
iš
kurių
visuo

tis labai įsižeidė tuomi. Bet tyje kuopų, kaip ši stough- neapoliečius lietuvius. Šiuo
MILWAUKEE, WIS.
bą
veikti,
tai
musų
draugiji
per naktį pinigai palikta ant toniečių kuopa. Nežiūrint, svarbiu reikalu daugiausiai menei naudos maža, noriu užduotis to darbo imties su po 15 valandų į dieną, gau
vietos po stipria sargyba. kad kuopa savo skaitlingu- pasidarbavo Lietuvių Lais skaitytojų domą atkreipti visu atsidavimu. Tamsu dami po 2 doleriu už dieną
Ant rytojaus abiejų pusių mu palyginamai yra maža, vės Draugija. Surinkta au bent į tas musų organizaci mas ne vien tamsunui ken arba 11 dolerių į sąvaitę.
Sulyginus šitokį uždarbį su
kurios šiokiu ar kitokiu
KORESPONDENCIJOJ trustisai ir kasieriai skaito, ji jau pastatė daug gerų vei kų $121.00. Buvo biznierių, jas,
kia;
jis
daug
daugiau
ken

o trečią vai. po pietų veža į kalų. Pereitu sezonu sulošė kurie aukavo po 10 dol. Au 'žvilgsniu musų visuomeniŠ- kia sale gyvenančiam švie- pragyvenimo brangumu to
li gražu jo neužtenka. Dar
jkame gyvenime lošia savo
CHICAGOS CHRONIKA. banką padėti, kol galutinai 4 didelius veikalus. Šiuo se kos pasiųsta per C. K. Rau ' roles.
šuoliui,
Taigi
pagalvokite
bininkų padėjimas gana
bus a])dirbtas pilnas rapor- zonu pasiryžusi taip-pat ne donajam Kryžiui.
apie
tai
netvbritaniečiai.
sunkus. Bet užklausus jų
Pirmas laisvos jaunuomenes tas Pinigus nuveža į banNeprigulmingas Ukėsų
prasčiau už kitas daug di
Rengiantės
prie
aukų
rin

M. Vijurkas. kodėl taip yra, vieni suver
vakaras.
į
nors ir daug dar neskai- desnes kuopas toj pakraipoj
Kliubas — taigi politikos or
čia kaltę ant Dievo, buk jis
kimo anglų spaudoje pasiro ganizacija, bent savo vardu
Lapkričio 19 įvyko pir- tytų buvo, bet tikimasi, jog veikti.
taip davė, antri, kad vasara
dė
intrigantų
darbo
žiedai.
LAWRENCE, MASS.
tatai parodo — gyvuoja čia
mas Laisvos Jaunuomenės , banke bus galima tą viską
Šiuo kartu „Kerštingos Kas toks paskelbė laikrašty jau
nuo 1897 metų. Narių Kapitalistų „mielaširdystė.” buvo persausa, laukuose vi
Koncertas. Vokalę koncer- padaryti, nes ir bankas taip Meilės” tragedija stoughtoskas išdžiuvo, dėlto maisto
je
„The
Tribūne,
”
kad
Jo

turi arti poros šimtų. Na
to programo dalį išpildė L. buvo prižadėjęs. Išėjo visai niečiams sulošti nevisai ge
Lapkričo
22
d.
visi
kapita

nas
Sabas
su
devyniom
se

trūksta ir taip viskas bran
riai turi būti ukėsais. Anal
Jaunuomenės choras, veda- atbulai.
Klerikalai jau iš rai nusisekė. Tą veikalą lolaikraščiai paskelbė, gu. Ir, beabejo, daugelis tų
mas p. S. Turskio. Koncer- anksto buvo prisirengę, iš i šiant teko matyti jau ketvir serimis rinksią aukas savo fabetai (bemoksliai) visai listų
kad
vietos
dirbtuvių savi skurdžių dūsauja ir mel
motinai.
Šitokios
melagys

nepriimami. Tokiais pama
tas neblogai pavyko. Cho- kalno išsiėmė banko kny- tu kartu, ir galiu pasakyti,
pakelia darbinin; džiasi, kad tas jiems nemiero dainos ypač stebino tuos, gutes vardu Lithuanian Re- ■ kad stoughtoniečiai lošime tės suklaidino daugelį žmo tais stovinti organizacija ninkai
kams
algos
10 nuošimčių, laširdingas Dievas susimy
nių,
net
ir
išrinkti
kolekto

bene galėtų lošti musų gyve
kurie Laisvos Jaunuomenės lief Committee. Banke pa- turėjo’ daug trukumų. Ykas
sulyg
tų
paskelbimų
rei lėtų, tečiaus tasai Dievas
chorą skaitė jau palaidotu, sirašyta kun. Dobužinskio ir pač Mildos rolėje p-ni Stan- riai pradėjo užsipulti J. Sa nime pirmeilinę rolę. Jinai škia „Kalėdų dovaną” dartaipgi sauso neklauso. Jis
Pasirodė dabar visai kas ki- adv. Matulevičiaus; pirma
pirma- kienė neparodė naturališku- bą. Šis buvo priverstas už susideda vien iš darbininkų,
binikams.
protestuoti
prieš
tokį
melą.
suteikia
visokias laimes ka
bet ar darbininkams, jų ju
sis visai visą laiką nepasiro- mo — šauna savo vyrą už
ta.
protestą parėmė visas L. dėjimui, jų kovai už išsiliuo- Kaip mielaširdingi tie ka pitalistams ir jų artimiauTiesa sakant, L. J. choras dė. Pprogresistai užprotes- neištikimą meilę, tarsi kad Jo
L.
Draugijos
susirinkimas. savimą neša daug naudos, pitalistai! Net 10c. dovanų siems bičiuliams su atbulom
buTO apmiręs. Jį naikino tavo prieš tokį klerikalų el- tas baisus darbas galima at
Gyvenimas ir darbai.
nenoriu kol-kas spręsti, tiek duoda darbininkui kalė apykaklėm, prastam darbi
ypač kitų musų čicaginių j gimąsi ir tas pats Romos likti be jokios vidujinės ko
Gyvenimas čionai butų tik galiu pasakyti, kad jei doms! Ar reikalinga darbi ninkui tik skurdas ir nelai
chorų vedėjai p.p. M. ir K. j tautietis, kuris reikalavo, vos, be jokių susijudinimų,
lemta nešti.
Tečiaus choras vis da laikė- ka<i pinigai butų nuvežti pas I be baimės, lig kad tai butų gana smagus, jeigu darbi tie visi ukėsai butų susipra ninkams kovoti prieš tokius mės
Lietuvių
čia randasi apie
ninkų algos visuomet užtek tusiais darbininkais, daug geraširdžius savo ponus?
______ir nieko
_________________
_
_prog.,
_ iš- Į
si, nors
nebeveikė, ji 1 namus, išplūdo
šovimas į „cielių” ar tam tų pragyvenimui. Miesto galėtų
15
šeimynų
ir keliatas pa
sverti politiškoj dar Tiesa, šiais metais darbi
Atvykus iš Rytų p^Turs- vadindamas juos ”kruks” iri panašiai. Toks lošimas su
--choras
- j kitokiais vardais,
---- .
Banko:
išvaizda gana maloni. Pa bininkų kovoj prieš kapita ninkų algos pakilo 30 nuoš. vienių, bet protaujančių
kiui,
atgaivinta.Nors
darko visos tragedijos svar čiu viduriu miesto teka mil listų
viešpataujančią klesą. Darbinikai už tą algos paki žmonių jų tarpe labai ir la
ir nelengvas buvo darbas klerkai tėmijo kame dalykas bumą ir daro dagi kenks
bai mažai terasi. Ačiū tam
tatai padaryt, bet gerb. Tur- .ir liepė susitaikyti kitaip — mingą intaką į gyvenimo žiniškoji Mississippi upė.
Antra organizacija — tai limą turėjo gana sunkiai ko darbininkų
neprotavimui
skio energija kliūtis nuveikė eikite su pinigais kur norite, apsireiškimus studijuojan Darbininkams yra įvairių Apšvietos Draugija. Jinai voti. Bet ar ilgai džiaugėsi gyvenimo sąlygos sunkėja
ir j apsnudusius choristus i Nutarta tą patį vakarą šau- i čią publiką. Mano nuomo darbų. Daugiausiai vienok gyvuoja nuo 1902 metų. Tu tuo savo laimėjimu? Kada ir sunkėja.
ūpą ir dvasią įkvėpė taip, kti komitetavą susirinkimą, j ne pats aktorius turi giliai malūnuose dirbama. Pasta ri įsikūrus dielį knygyną, alga pakilo 30 nuošimčių, Kad skaityti darbinikiškad į tris sąvaites puikiai Iš progresistų pusės suėjo išstudijuot veikalą, kad ga romis dienomis iš daugelio vertės trijų šimtų dolerių. tai pragyvenimas pabrango kus laikraščius, kad žinoti
sumoko kelias visai naujas visi, bet klerikalų pusės ne lėtų likt tik išpildytoju pub | fabrikų pradeda atleisti Knygos draugijos nariams 50 ar 60 nuošimčiais. Labai apie budus darbininkų pasiduodamos dykai skaityti, maža yra tokių darbinikų, liuosavimo iš kapitalistų
dainas ir koncerte jas gerai pasirodė nė vienas; paaiškė likos valios arba kad sukė daug darbininkų.
jo,
kad
klerikalai
slaptą
su

Iš
kitur
į
čia
važiuoti
dar

tik
po mėnesiui knygą turi kurie apie tai galvotų ir su jungo —tai visa tai čionykš
sudainavo.
lus publikoje jausmus pro
sirinkimą
turėjo
pas
kun.
bininkams
todėl
nepatarti

t
grąžint atgal knygynam prast galėtų.
Šis koncertas, beabejo, da
testo prieš visa tai, kas yra
čių darbininkų didžiumai la
Dobužinskį
ir
svarstė,
kaip
na.
P.
J.
Latvėnas.
Narių
toj
draugijoj
irgi
yra
daugiau noro priduos L. J.
smerktino.
Taigi
lošėjas
Sandariečiams nesiseka. bai svetima ir tolima
apie pora šimtų. Savo už
chorui. Linkėtina, kad ge pinigus pagauti savon glo- tik Įrankis, kuriuomi veika I
Visai nebus stebėtina, jei
LEWISTON, ME.
davinių tečiaus ir ji neišpil Lapkričio 18 d. vietinė gu pasakysiu, kad Amerikos
ri norai neitų niekais, bet bon; net ir neprisiųstus ke- lo autorius nori išreikšti sa Ii
kuopa buvo su
atneštų pageidaujamą nau nus jų pasamdyti agentai vo mintis.
Susitvėrė pirmeivių choras. do taip, kaip užsibriežusi sa sandariečių
rengus
vakarą.
Scenoje sta visuomenė sparčiais žings
gaudė
ant
gatvių
ir
siuntė
vo konstitucijoje. Sulyg
dą.
Apuokas.
Komedija
„Piršlybos
”
su

į kleboniją. Ant rytojaus lošta geriau. Iš komedijos II Lewistonas skaitomas ai tos konstitucijos draugija tė „Lietuvišką Milionie- niais eina prie katastrofos,
kun. Dob. su adv. Matulevi lošėjų galima ir mažiau rei i džiausia Maine valstijoje kasmet turi skirti iš savo iž rių” ir „Concilium Faculta- kuomet valdančioji klesa neNEWARK, N. J.
čium pritaikė progą, kuo kalauti, negu iš dramos bei lietuvių kolonija. Čia lietu do 10 dolerių naujų knygy- tis,” po to turėjo būt šokiai. pažabotinai savo išnaudoji
mais pereina visokias rybas,
„Lietuvių Diena” ir klerika met progresistų banke ne tragedijos lošėjų, nes kome vių priskaitoma apie 600 nan knygų pirkimui.
Vakaras
sandariečiams
buvo, atsivedė miesto adv. dijoje paprastai atvaizdina asmenų. Dalyvaujančių lie Randasi taipgi dvi moterų tečiaus nenusisekė. Atsi o visuomenės didžiuma, dar
lų nachališkumas.
bininkų klesa, miega užmigtuvių kultūriniame judėji
Turbut Newarko progre- ir parodė pirmutinius jų vie ma tik juokinga žmonių gy me gal būt galima butų pri- draugijos, būtent šv. Onos ir lankė apie 80 ypatų, vargiai dinta hipnotišku miegu, iš
Bostono „Gabijos” akto skyrus nedidelę tos klasos
syviškoji visuomenė nekuo- nų tarimus: kad kun. Dob. venimo pusė.
skaityt į 400. Reikia pasa Birutės. Pastaroji — pro- riams
yra
kasierium,
adv.
Matu

kelionės lėšas apmo dalį, kuri veltui grumiasi,
met nebuvo taip apjuodinta
Tarpais buvo deklamaci- kyti, kad tarpe tų 600 lietu gresyvė. Nors da narių
levičius
pirmininku
ir
pini

ir apmeluota svetimtaučių
j jų ir muzikos. Smuiką grie vių randasi 14 organizacijų, skaičiumi ji maža, bet kas kės, nekalbant apie hotelio kad prašalinus tą ateinantį
gus
pasidėjo
ant
savo
vardo,
akįse, kaip L. Dienoj. Mat
žė K. Kivenis, pianu skam todėl ir nedalyvaujančių met pastato scenoje bent po ir vakarienės lėšas.
pavojų, tai visgi nesimato
neduodami
suskaitvti.
kiek
du
veikalu,
kad
budinus
senis Jonas Šliupas pravedė
bino panelė Lieponiutė.
Sandariečiai
kaltina
da

Į vilties, kad tas pavojus galiviešame gyvenime yra paly
snaudžiančius musų brolius bar socialistus, kad tie neat , ma bus prašalinti.
kelią ir parodė, kad geriau- jų buvo.
Montellos vargšė. ginamai nedaug.
sis kovos būdas, prieš prc- Truputį vėliau įvyko susi
Nuliūdęs Darbinikas.
Tarpe tu organizacijų iš miego. Į šią organizaciją silankė ir neparėmė jų biz
gresyviškąją visuomenę — rinkimas ir užklausta pirm., MINNEAPOLIS, MINN. randasi net du chorai. Vie |I patartina visoms moterims nį. Hm... Mat, kada susi
tai melagystės, denuncijaci- kodėl jie taip elgiasi? Pirm. Stoka gyvumo, kur nėra nas jų būtent vyčių choras Į ir merginoms spiestis, nes pranta, kad socialistai rei YOUNGSTOVVN, OHIO.
jaunimo.
jos, šmeižtas. Tokis kovos Mat. atsako, kad jie esą
jau nuo seniau čia gyvuoja, moterįs musų gyvenime lo kalingi... Jeigu socialistai Prakalbos ir „juokų vaka
atsakantis
prie
pinigų.
Bet
įrankis patiko ir klerika
Iš šitos lietuvių kolonijos gi antras pirmeivių choras šia svarbią rolę, o tamsi taip galingi, kad jei jie neiras.”
galų
gale
susirinkimas
nu

prietaringa moteris yra sti na»į parengimus tų žmonių, Lapkričio 19 įvyko LSS. ir
lams.
turbut rečiausiai tenka laik atsirado nesenai.
Kaip jau buvo „Keleivyj” tarė, kad banke turi būti raščiuose matyt kokią-nors
Patarlė sako n.
„nieko be priausia siena, į kurią atsi kurie visaip socialistus nie L. D. L. D. vietos kuopų su
priimtas
vienas
trustisas
iš
žinutę.
rašyta, kad Newarko pro- |
priežasties,” taip ir su tuo muša progresas, nešantis kina, tai syku su jais neina rengtos prakalbos ir „juokų
progresistų
pusės
ir
kad
pi

gresyviškoji visuomenė ga
Tiesa, lietuvių čionai tik pirmeivių choru. Nebūtų žmonijai geresnį gyvenimą. ir visa publika — aiškus da vakaras.” Visą vakaro pronigai
butų
pasiųsti
pagal
su

Prieš 5 ar 6 metus susita- lykas, kad su socialistais rei ’gramą išpildė atvažiavę iš
vo valdžios leidimą aukas
35 šeimynos ir gal apie tiek !jis atsiradęs, jeigu musų
tarties
į
Raudonąjį
Kryžių.
riusios
7 lietuvių draugi kia rimtai skaityties. So Akron, Ohio, draugai socia
rinkti, klerikalai miesto val
pavienių žmonių. Yra Lie visuomenė esančiu vyčių
Bet
tas
nebuvo
išpildyta.
jos
nupirko
mieste žemės cialistų įtekmė pas Lawren- listai.
džiai pirmeivius apskundė, į
tuvių Laisvės Draugija, T. choru butų pasitenkinus.
Progr.
trustiso
nepriėmė,
o
buk tik vienų socialistų dar-‘
M. D. ir LSS. kuopa. Ypač
Kadangi yra žinoma, jog sklypą su stuba. Stubą nu co lietuvius matyt didesnė,
Drg. V. Andriulevičius
pinigus
$3,000
pasiųsta
į
R.
bas ir tas L. D. surinktas
pirmutinė tų organizacijų vyčių choras yra suorgani griovė ir pastatė dviejų lu negu plikio Zigmo.
kalbėjo
dviems atvejais te
aukas jie (soc.) nori panau-; Kryžių, nutarimus gi į C.K. gerai gyvuoja ir tankiai zuotas grynai klerikalų par bų muro Liaudies Namą,
moje: „Kova ir socialistai,
Klerikalų prakalbos.
doti politiškiems reikalams,1 Įvyko vėl nesusipratimas. rengia balius. Kitoks veiki tijos tikslais, todėl jis nega- vertės 30-čio tūkstančių do Lapkričio 26 d. čia įvyko kas jie yra ir ko jie nori.”
bomboms ir revolveriams iri Iššaukta „bilos” ir nutarta mas čionai neapsireiškia. i Įėjo ir negali veikti beparty- lerių. Liaudies Name apa klerikalų prakalbos. Kalbė- •s Prakalba darė gilų įspūdį,
1.1. Žinoma, miesto valdžia apmokėti jas. Taipgi vien Priežasčia čianykščių lietu viškai. Vyčių choras savo čioje telpa dvi krautuvės ir jo kunigas iš Worcesterio. I ką priparodo ramiausias pu
atkreipė atidą ir ištikrujų balsiai nutarta visas pir vių neveiklumfo bus bene ta 'tarpan nesileido jokių kito svetainė mitingams laikyti, Žmogui, kuris reikalauja !blikos užsilaikymas. Taipgi
teiravosi, ar tiesa, ką jiems miau padarytas klaidas ati tai, kad čia labai stinga dai kiais įsitikinimais žmonių, gi ant antrų lubų didelė sa kad žmonės jį gerbtų, būti •I kalbėjo d. Grigaliūnas iš Akklerikalai melavo. Pirmei taisyti, k. t. priimti banke liosios lyties, o per tai ir j norinčių darbuoties dailės lė viešiems susirinkimas, šo tokiu pliuškiu ir melagium. ■ rono. Jis puikiai savo kal
vių komitetą šaukė kelis sy progr. trustisą, atšaukti re- jaunuoliai čionai neužsilai- srityje. Aišku, kad pirmei kiams, teatrams ir t. p. pa tai tik jau sarmata.
ba piešė paveikslus, kaip
kur viams tame ch«re vietos ne rengimams.
kius. Dalykui išsiaiškinus zohuciją is ,C k.,ir pasiųsti į _ vi traukia j t
darbininkai
laikomi paver
Išgyrė rusų carą, kad
> randa
_ jaunuomenės.
.
f
pirmeiviams aukas rinkti j Raudonąjį Kryžių.
Tokiuo budu turime, ro žmones tamsybėj laikė, nes gime visokiomis pasakomis
Kame galėjo būti.
Iš paskelbtų tame susirin yra jaunuomenės, tai ten
leido. Klerikalai ir pinigų
Jaunimas tečiaus veržiasi dos, užtektinai spėkų, turi
apie užgrabinį gyvenimą.
negailėjo, kad tik pirmeivius kime raportų pasirodė, kad tuojaus apsireiškia ir veik- prie dailės. Jeigu laisvam me ir vietą, kur galima butų girdi, čia Amerikoj, kur yra Prieš, tarpe prakalbų ir po
už keteros paimti. Teko at surinkta ^kų^ $3,102.00. ]urnas, ypač dailės žvilgsniu, jaunimui uždaromos duris, auklėti musų jauną kultūrą. laisvė, žmonės atsižada ti jų deklamavo drgė Valatkėjimo.
sidurti net pas miesto advo Harrison, N. J., surinkta
čianykščiai lietuviai savo tai jis sau ras išėjimui kelią. Stinga tik atsakančių tam
kiutė.
katą, kad tas pagelbėtų; to $464.00, pridėjus prie Ne ganytojaus neturi, bet vil Taigi keliatui draugų pasi veikėjų.
Darbai.
Po prakalbų buvo „juokų
ji pagelba buvo tokia, kad tvarko sumos, pasidaro 3,566 ną atkirpti retkarčiais iš ki tartus sušaukta Gedimino
Lietuvių Dienai susivieni Šiuomi tarpu čionai dar vakaras.” Grigaliūnas Ju
Tečiaus toji sąs tur atvažiuoja dūšių gaudy Draugijos svetainėj susirin jo čia visos trįs musų srovės, bai da eina neblogai, tik ge ro Ridziko monologą atliko
miesto valdžia atėmė duotą doleriai.
leidimą iš kairiųjų ir liepė kaita nėra teisinga; užmeta tojai, kurie įbauginę žmone- kimas ir sutverta pirmeivių kad bendrai rinkus aukas resnių darbų su geresne ai puikiai. Publika išreikala
taikyties, kitaip neduoda ma daug šelmysčių. Ką jau lius visokiais baubais, pai choras. Tuojau susirašė 50 nuo karės nukentėjusiems. ga sunku gauti. Yra be dar vo, kad ir antru kartu saky
leidimo nė vieniems, nė ant bekalbėti apie smulkmenas, ma iš jų dolerius ir išvažiuo ■narių. Nutarta mokėti 10 Surinkta $2,200.00. Pirmei bo ir tokių darbininkų, kurie tų. Nemažiau prijuokino ir
riems. Susitaikyta So. Bos jeigu .po išvežimui pinigų ja sau.
■ centų mėnesinės mokesties viškos draugijos dagi pasi audimo darbą gerai moka Džian Bamba savo spyčiutono rezoliucijos pamatais bankan atsirado cigarų ba-|I Jeigu čia butų jaunimo, nuo nario, ir nariais gali būt žadėjo iš savo kasų aukauti Kadangi naujų darbininku mi. Diologas „Kareivis ir
ir leidimas gauta L Š. Fon ksas, pilnas popierinių ir galima butų surengti šio- įvairių pažiūrų žmonės, cho po kiek katra išgali. N. U. vis daugiau ir daugiau išmo oficieras” irgi smagiai pub
do vardu. Visi dirbom išsi čekių, kuriamejDrogr. komi- kias-tokias pramogas, tai ras į žmogaus sąžinę nelen Kliubas aukavo $25.00.
ksta darbą, tai ir taip sa liką prijuokino.
♦
♦
•
juosę, kad tik geriau tą die- tetas suskaitė $314.00.
| tuos mūsiškius susnudėlius, da taip kaip klerikalai, kad
J
kant „amatninkams” prade Žmonių susirinko apie du
aą išnaudoti.
Kolektorių , Tai tokios
linksmybių
po- daro. Chorui vardas duota Šičia nurodžiau tik gerąją da pritrukt darbo. Kapita- šimtai, kas pas mus nepa
.
.pas mus sulip. , laukiančius --------r
gauta 500 su viršum. Atei- dytos vienybės pasekmės, mirties, gaį ir galima butų į „Palmos Choras.” Mokinti pusę musų gyvenimo, te
prasta. Aukų lėšoms pa
u ir musų laukiama diena, Kas sapnavo, jkad galima išbudinti iš to hipnotiško chorą apsiėmė p. P. čiužas, Į čiaus yra ir blogoji. Jeigu listai tyčia taip tvarko, kad dengti surinkta $5.75. Ne
viskas dar gerai. Pradėta yra kokia-nors vienybė, tai miego, šiaipgi prie jų nei su kuris taipgi veda ir vyčių i pradėtum rinkti atskirų as bedarbiai besisiūlydami dar mažai parduota literatūros.
po pietų skaityt pingai išim L. D. pasekmės parodo, kad laikraščiais, nei su knygo-chorą. Palmos choras tik menų piktus darbus, tai gal ban neleistų dirbantiems Užrašyta keliems „Moterų
I
ti iš dėžių. Abiejų pusių ko- tos vienybės negali būti. mis neprieisi.
Įwtvi<*o
trečias mcuuu
mėnuo riaip
kaip gyvuuj<si
gyvuoja išrodytų, kad New Britaino darbininkams reikalaut tiek Balsas” ir „Keleivis.”
adtetas skaito, rašo, rodos Protaujanti žmonės aiškiai
Berods, kaip minėjau, čia ir jau pralenkia vyčių cho- lietuviai ir labai nedori žmo algos, kad bent sulyginus su Aukavusiems, o taipgi ir
vilkas gerai. Jau vakare pamatė, kas klerikalams ru- randasi ir LSS. 242 kuopelė, rą. Laimingos kloties jam! nės. Tečiaus tai tik atskirų pragyvenimo kainomis.
visiems veikėjams tariame
ftaigų suplaukė gana daug. pi.
Mamos Sūnūs. bet jinai vos-vos gyvuoja,1
p.
Mažoji Varguolė. nuoširdų ačiū.
JSJH.
ypatų darbai, jų negalima
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Liepos
va- j
Liepos 13
13 d.
d. vakarą
vakarą iš
išva-

Miestelyje
Miestelyje vokiečiams
vokiečiams papa-

2) Manau kalbėti apie
avom įi Vologdą.
Vnloirda. Išaušus
Tšanšua' sitaikė
citaikč kurpius
laimine Migla,
Mitria lat- vargingą Lietuvos padėjižiavom
ėmėm
=“s“ žvalgytis.
x i x.-_ Jau
t
pasi1 į
naujais batais. Kaip mą ir jos sunaikinimą, apie
| rodė nemalonus reginiai. I matai sustabdė jį vokiečiai .tremtinių gyvenimą RusijoTematyti vien balos, krū ir liepė numauti batus, o vie•'je ir apie vargus belaisvių
mai, sodžių retai kur pama ton tų vienas iš kareivių ati 1 Vokietijoje.
Vokiečiams užpludus Lietu- žė visą rinką: sviesto, mė- tysi. Trobos menkutės, ja davė savo nudėvėtus batus.
Kolektas ir aukas surink
tuvą.
sos, daržovių ir t. t.,•> kaip vai visur menki, — vienas Pasilikę kaikur vieni se i tas nuo šios rųšies prakalbų,
pas mus Lietuvoje. Ir ne- liūdnumas.
neliai dejavo kas nupjaus sulig nurodymo Centralio
Jau daugiau kaip metai, perbrangi kaina... Sutikau
Liepos 14 d. 2 valandoje prinokusius rugius. Vokie Komiteto, privalau siųsti
kaip vargstu po pasaulę iš daug lietuvių šiauliečių, čia po pietų atvykom į Volog
vytas iš Lietuvos. Taigi no apsigyvenusių nuo karės dą. Privažiavus stotį pasi čiai aiškino, kad pabėgėlių tuoj per Stockholmo švedų
riu su skaitytojais pasidaly pradžios. Liepos 5 d. buvo rodė miestas. Matyti dau vieton atgabensią savo žmo Komitetą į Lietuvą.
3) Manau laikyti prakal
ti, ką per šiuos nelaimingus šventadenis, nuėjom į baž gybė cerkvių, miestas visas nes. Rugiai ir kviečiai buvo
užderėję
labai
gerai.
Buvo
metus prityriau ir privar nyčią. Bažnyčia nauja mū blizga. Bet kaip nuėjom į pasilikę taipgi ūkininkų bas apie politišką Lietuvos
padėjimą laike karės, apie
gau.
rinė, gotiko styliaus, labai miestą, pasirodė visai ne pjaunamosios ir grėbiamo Lietuvos autonomiją ir neBalandžio 15 d. 1915 m. daili ir švari, kokių ir musų taip. Gatvės negrįstos, mė sios mašinos.
prigulmvbę.
netikėtai kilo Šiauliuose pa Lietuvoj mažai terasi. Iš šlų krūvos, namai mažne vi
Nuo šios rųšies prakalbų
Iš
katalikų
ir
liuterų
baž

nika : priplūdo kupinas bažnyčios išėjęs sutikau ke si mediniai, statyti iš aps nyčių bokštų buvo išimti kolektos
turėtų eiti politiš
Šiaulių miestas pabėgėlių iš lius lietuvius iš Šiaulių ir kritų rąstų, dargi su kertė
kiems
tikslams,
minėtinai
varpai,
bet
jų
išvežti
rusai
Raseinių ir Telšių apskričių, Kražių.
Pradėjau su jais mis, kaip Lietuvoje tikri gy nesuspėjo ir katalikų bažny įsteigimui spaudos biuro ir
ir visi vienu balsu skelbė, lietuviškai kalbėti — atsira vulių tvartai, tiktai kertės čios varpai buvo sugabenti leidimui bulletinų anglų kal
kad jau vokietys nebetoli. do ir daugiau. Kits 20 me dažytos. Žmonių būdas vi sklepan. Vietos katalikų ku- boj čia Amerikoje ir leidimu
Valdininkai ir kareiviai bė- tų kaip Smolenske gyvenąs: sai skiriasi nuo lietuvių: nigas Mielis pasiliko prie ba laikraščio arba bulletinų vo
go galvatrūkčiais. Balan ir jisai sakė, kad čia esą ligi laukus akėja medinėmis
is •
•
5
kalboje Vokietijoje
džio 16 d. ir aš su savo šei dvidešimt šeimynų lietuvių. akėčiomis, kiaulių nelaiko, žnyčios ir ramino žmones. kiečių
arba Skandinavijoj ir t. p.
myna. palikęs viską išdū Ir visi neblogai gyvena. Na, mėsos nevalgo; perka iš tur Liuterų pastorius Ekert’as Jei
kur vienu vakaru butų
buvo
kur
ten
išvažiavęs,
bet
miau iš Šiaulių, norėdamas manau sau, tiktai reikia gaus susmirdusią žuvį ir su
vienos
ir kitos prakalbos,
iš vokiečių išsprukti. Bet gauti butas ir pradėti gy puvusius grybus. Užkandę vėl sugrįžo su savo šeimyna. tai kolekta
būti ski
nelaimei vos tik lig Joniš- venti. Bet nelaimė: jieškau žuvies ir grybu visą dieną Apie žmonių skriaudimą riama pusiauturėtų
—
pusė
badau
kės nubėgau ir vokiečiai vieną, antrą ir trečią dieną, arbatą pliekia. Užtai nie negirdėjo, tik išbėgusio ūki jantiems ir nukentėjusiems
mus apsupo. Turėjom pasi negaliu gauti buto. O čia į kur nematyti aiškaus vyro ninko Pranckuno bitėms vo nuo karės, kita pusė politiš
likti ir išbuvom su vokie bendrabutį kasdien ėmė rin- —risi išblyškę, barzdos kaip kiečiai išėmė medų. Ūkinin kiems reikalams.
čiais 10 dienų. Balandžio 27 kties naujų pabėgėlių, kad rodyklės, blauzdos pinas. kui Buliui vienas iš vokiečių
tegu 4) Kolonijose, kuriose
dieną rusų kariumenė išvijo nėra nė kur dėtis.
Cerkvių čia yra 62! Visų pagrasino šautuvu
duoda alaus ir cigarų. Bet viršminėtos rųšies prakalbų
vokiečius iš Joniškio, o 29 d.
bokštai
auksu
ir
sidabru
bli

ir iš Šiaulių. Nuvykau ir Ėmiau nerimauti: čia kaip zga. Varpai kaip pradeda kada tas paaiškino neturįs, dėl kokių nors priežasčių
aš iš Joniškės į Šiaulius pa nelaimei atvažiavo agentas skambinti, tai visas miestas vokietis išėmė iš kišenės pa suruošti nebūtų galima, ten,
sižiūrėti. Vai kaip baisus ir ėmė samdyti pabėgėlius į ūžia. Bet rusai taip atšalę, pirosų dėžutę ir jais pavai gavus nors menkutę salę,
galėčiau pakalbėti apie pro
buvo reginys — sunku ir pa Maskvą prie valstybės dar kad nei varpų gaudesys, nei šino patį Bulį.
spektus ”businesso” Lietubų.
Prižadėjo
mokėti
45
ru

— Tėve, šiandien tu links žmonės ateina klausyti. Tas. manyti, ką karės audra per blius per mėnesį, duoti butą, auksas nenuveda jų į cerk Vaškų miestelis ėjęs du
padUOCiaU
Šventadienį prie pat syk iš rankų į rankas, kaip
mas išrodai.
vaike, aiškiai parodo, kad dieną pridarė. Miestas be kurą ir šviesą. Visi pabėgė ves.
.praktiškus pata-.
veik visas sudegintas, net ir
cerkvės rąstus tašo, namus pasakojo dar rusų kazokai,
— Jes, vaike, aš linksmas, musų tauta kįla.
liai
ėmė
rašytis,
prsirašiau
buvo
tada
jau
vokiečių
pa^mus
normtiems
^rlzt1. 1
žmonės gyvi sudegę, kurie
stato, o kurie nedirba, taip
ba musų tauta kįla.
— Gal tau taip ir išrodo, 8norėję
ir
aš,
tariau,
nors
buto
ne

Prie
šitos
rųšies
.^r.ie
rL
-8ies
savo mantą gelbėti.
sau valkiojas.
Paklausk, imtas. Lauksodžio bažnyttėve,
bet
taip
visai
nėra.
reikės
jieškoti,
kurio
dabar,
— Kame tu tą kilimą ma
kiemyj
sėdėjo
jau
vokiečių
Prakalbų
jokios
kolektos
neMano visas turtas taip-pat
delko neina į cerkvę, tai dar
Riksmu da niekas tautos ne sudegęs. Bažnyčios stogas lt
£a.u:I sukeikia. Yra ir'katalikų komandantas (zemskio na turėtų būti daromos.
tai, tėve?
— Tas, vaike, matyt vi-j pakėlė ir nepakelsim mes. nugriautas. O čia šautuvų ti. Taip liepos 9 d. 200 vyrų bažnyčia; prie jos gyvena muose), o vietos pasiliku-j Nuo 1 dienos gruodžio iki
sur, kur tik nepažiūrėsi. Aš, tėve,
, . myliu dainas, bet tarškėjimas, armotų krioki — su savo šeimynomis apie nuolatinis kunigas. Uždar šiam kun. klebonui Karzo- 15 gruodžio manau apke
%• •
liauti lietuviškas New EngLietuviai visur pradeda at- ęeras mainas, o ne riksmą, mai
baisu klausyties. 1,000— išvažiavom link Ma biai čia
menki, gyvenimas nui vokiečiai buvo atėmę du lando
skvos.
.
kolonijas.
sižvmėti. Pavyzdį aš tau ’Tu turi zinot> tėve, kad dai- Žmonės visi išbėgioję. Val
labai brangus. Žiemą čia arkliu.
Kun. Jonas žilinskis,
galiu nurodyti kad ir iš pe-lnuot ne kiekvienas gali, nes gyti nė už jokius pinigus ne Atvažiavom į
Maskvą. kankina šaltis, kuris siekia Po vokiečiais išbuvus tik
I
50
W.
Sixth Str.,
reito nedėldienio atsitikimo.1 ne kiekvienas tun gerą bal- gausi. Pro kareivius nega Stori traukinys visą dieną: ligi 40 laipsnių.
ari dieni pasisekė išvažiuoti
So. Boston, Mass.
Pas musų susaidės preziden- s^- ..^e5 *r ?erą balsą turint lima prasigrusti gatvėmis, nieko nežinom, kur mus pa
M. Vaišvila iš Šiaulių. iš Ž. 7 liepos nuo ryto lauko
tą buvo krikštynos. Susida ne£ahma be mat už 4 varstų už šiaulų dės. Pavakarėje atsirado
(”L. B.”) keleliu ir pasiekti Bauskę.
rai
dainuot.
vėl
tas
pats
agentas
ir
sako
rinko veik visi parapijonai
ėjo mūšiai. Pavaikščiojęs
Bėgome, bijodami vokiečių
Kas mums rašoma.
___ ______
______
— Niekus, vaike, kalbi, nuo ryto ligi vakaro po Šiau mums: ”Čia Maskvoje vis Varo darbininkus Vokieti pėstininkų, kurie užplūdo Ž.
'ir visą dieną
linksminosi.
gerdami už vaiko ir tėvu Aš niekad dainuot nesimo- lių griuvėsius, vėl traukiau kas brangu, butų negalima
tuojaus mums išvažiavus,
jon.
Anglių
sveikatą. Vakare pas visus kinau, o galiu, bečvt, kad į Joniškę. Joniškėje ilgai gauti, aš jus vešiu dar 40
nes ėjo gandas, kad jie pa Minersville, Pa.
”
Dien,
”
remdamasis
Varkasyklose
darbininkams
pa
jau atsirado noras dainuoti, tu tiek neišrėksi, kiek aš.
masčiau, kur pradėti gyven- varstų į Vologdos miestą.
prastai gabenasi su savim
Kūmas užsilipęs ant bačku — Tu, tėve, kalbi vis apie ti ir pamąstęs persikėliau į Tenai viskas pigu, alga bus šavos lenkų laikraščiais, ra- degtinę, girtuokliauja ir el- dėjimas likosi taip sunkus,
uc įkad daugelis mainierių, yta pati ir už sugaištą kelio šo, kad vokiečių vyriausybė i gį- asį- -labai
- - nepadoriai,I Be
tės visus sukamandavojo at rėksmą, o aš apie dainavi- Panevėžį.
pač nepririštų prie vietos
sistoti ir kad užtraukė ”Kas ma. Aš tikiu, kad tu turi
Panevėžyje išgyvenau 2 nės laika jums bus užmokė pradėjusi varu varyti lenkų į0 žiemą po Trijų Karalių šeimyniškais reikalais, išvadarbininkus Vokietijon.. Pa- būdami Šiauliuose regėjom,
nor panai Marijai služyt,” didelę gerklę ir gali garsiai mėnesiu ir žadėjau visuomet ta.” •
Ir apdalinęs kiekvienai vyzdžiui, V arsavos vokiečių ka}p pnisai nelaisviai buvo žinėja į viršutines fabrikas
tai svetimtaučiai subėgo iš rėkti, bet negali dainuoti. apsigyventi: nemaniau nie
pareiKalavusi išgabenami Rusijos gilumon sau darbo jieškoti. Gal vie
visų strytų klausyti. Aps — Tai tu, vaike, nesu-; kuomet Lietuvos apleisti, šeimynai po rublį, pats vėl policija pareikalavusi
miesto Valdybos, kad ši kasijr bijojome, kad ir musų vo- i nas iš šimto uždirba tiek,
tojo visą namą, pradėjo ka pranti, kas yra geras daina kurią taip buvau pamylėjęs dingo.
Man dėjos į galvą: negali 10 dienų duotų 100 sveikų įjojai negabentu i koki kad gali verstis, gi 99 vaikš
bintis ant sienų ir per lan vimas. Aš tau pasakysiu, ir taip daug pasidarbavęs
čioja iš darbo į darbą ir vis
gus žiūrėti. Kūmas tai ma kad kas garsiau išrėkia, tas Šiauliuose prie lietuvių būti, kad iš Maskvos į Vo darbininkų (ne senesnių 50 ’svieto kraštą.”
i
tydamas da augščiau pakė geriau dainuoja. Mat su draugijų. Bet nelaimė: vo logdą tebūtų 40 varstų. Pa metų), kurie bus varomi Vo- Liepos 9 d. vokiečiai jau iš savo uždarbio galą su ga
lė balsą, o mes jam turavo- daina yra taip pat kaip ir kietys vėl ėmė laužtis gilu tikau vieną ponią ir klausiu: kieti j on bulvių kasti. Dar- mušėsi su rusais prie Baus- lu nesuduria. Mat geres
aami savo taipgi įtempėm ir su muzika: juo armonika mon Lietuvos. Panevėžio ”Ar tamsta žinai Vologdos bininkams bus mokama^ 1 kės. Paskui kalbėjo, kad nius darbus atiduota tiems,
marke 90 fenigų dienai. Val sudeginta B. medžių sande kurie nuo dienos dirba, t. v.
kad rėkėm, tai rėkėm.
garsiau rėkia, tuo geresnė gubernatoriaus įsakymu iš- miestą?” Jinai sako vakar gi duoda šeimininkas.
liai ir Havšorieo vandens ”kompaničniems,” gi kont
— Ar tai tavo nuomone, muzika. Juk ir bubnas yra lipdė paliepimą: visiems vy iš jo parvažiavusi. Klausiu,
”N. L.”
malūnas su verpykla, bet raktu imantie darbus gau
tėve, tas jūsų riksmas pakė vien tik tam, kad daugiau rams ligi 45 metų išvažiuoti. ar toli iš čia. Sako — 700
Ketinau nebevatiltas per Mušą išlikęs svei na tokias vietas, kad jokiu
garsumo butų.
O jei prie j Ir tuoj ėmė policistai po varstų.
lė lietuvių tautą?
i budu pilnos mokesties negal
KAIP
VOKIEČIAI
ĖMĖ
ir vėl galva sukas:
kas.
miestą surašinėti. O man, | žiuoti,
armonikos
ir
bubno
iššauti
— Šiur, Maike. Ant ry
Užimtose vietose vokie- ■ Praryti- Gi. pragyvenimas:
ŽEIMELĮ.
kaip žinomam amatnikui, pašportas pas agentą, kon
tojaus net angelckose gazie- da kelis kartus iš revolve- Į kasdien policistai nedavė traktą pasirašiau, o čia jo, Apie Žeimelio (Panevėžio čiai tuojaus surašinėjo žmo- ■ randos, maistas, drabužis,
tose buvo apie tai rašyta. rio, tai geresnės muzikos ramumo. Ir taip su širdies agento, sugaudyt negalima. pav.) paėmimą štai ką papa-į^es
■ nes ir kelties iš vieni
vienos vietos ir žibalas vis brangsta. Kas
jau nereikia.
buvo ^us toliaus — sunku pasa— Taip, taip, tėve, aš — Jeigu taip, tai malkų skausmu liepos 2 d. sėdau į Pavaikščiojau po Maskvą šakojo pabėgėlė Cecilija' kiton be ’propusko•” L_._
(”R. G.”) I kyti.
skaičiau. Buvo rašyta, kad skaldymas tau gali būt ge traukinį ir pasakiau: ”Su- porą valandų. Labai man Kriaučunaitė, netikėtai su draudžiama.
Senas Singelis.
i nepatiko: viskas brangu, sa tikta Rygoj.
diev Lietuva!...”
lietuviai pasigėrę krikšty riausia muzika, tėve.
kau — žūt, būt, reik važiuo Be jokio mūšio vokiečiai
nose rėkia, kaip necivilizuo
Liepos 3 d. vakarą atva ti
Niagara Falls, N. Y.- Lie
Kun. Jono Žilinsko
ligi galo.
ti. Tokie dalykai, tėve, lie
iš antro syk užėmė Žeimelį
žiavome į Smolenską. Ap
tuvių čia gyvena apie 400.
Išvažiavom iš Maskvos, (18 varstų nuo Bauskės) netuvių vardo ne kelia, bet SUDEGĖ TRĮS VAIKAI. sistojęs Smolenske su šei
Draugijų yra Šv. Jurgio. Šv.
prakalbos.
žemina.
”Keleivio” reporteris pra myna, žvalgaus po stotį, ar buvo šeštadienio vakaras. i dėlioj, 5 liepoj 1915 m., pie
Cecilijos (moterų), S.L.R.
— Ai don kėr, vaike, ar neša iš Chicagos, kad suba- nesurasiu kokį pažįstamą, Važiuojant link Jaroslavlės, tų laike, kada musų kariu
K.A. kuopa, šv. Cecilijos
jie vadina mūs cibulizuotais, j toj, 25 lapkričio tenai sude l nes žinojau, kad daugumas išaušus ėmėm dairyties. menė buvo miestelį jau ap Varde Lietuvių Centralio choras ir T. M. D. kuopa.
Parėję iš čia apsigyveno šiauliečių, Laukai visur derlingi, javai leidus, o komandantas su po Komiteto sekančioje sąvai- Visos klerikalų valdomos.
ar necibulizuotais, tas dont gė trįs - vaikai.
meik ani difrens. Aš gerai mokyklos jie prašė valgyt, tiktai jų adrisų nežinau. gražus, labiausiai Jaroslav licija išvažiavę naktį 5 lie tėje rengiuos pradėti laikyti Lietuvių Dienoj aukų čia
žinau, kad musų tauta kįla bet namuose nieko nebuvę Neradęs nė vieno pažįsta lės gubernijoje. Važiuojant pos. Nuo Linkavos vieške toliau prakalbas, minėtinai surinkta $557.77. Pinigai
ir musų dainos sarmatos • vaikams paduoti, nes vai- mo, kreipiausi į komitetą, daros nepaprastas įspūdis: lio įjojo 50 kiveruotų vokie-' tose vietose, kuriose su p. M. pasiųsta pagal C. K. nurodymums nedaro. Sarmata i kų motinos susirinkusios kad gautumėm kur nors na į kiekviename sodžiuje maty- čių raitelių ilgomis pikonis Yču nebuvova atsilankę,
• mą Radonajam Kryžiui.
mums galėtų būt tik tada, jalų gėrė. Kada vaikai savo kvynę. Kom. narys lenkas j ti cerkvių po 2, 3, 4 ir dau ir šautuvais rankose. Apsi- Kadangi Centralis Lietu-; SLA. kuopa nors da ne
jeigu mes nemokėtume dai I prašymu perdaug jau įsipy davė man adrisą į pabėgėlių giau. Kur traukinys apsi žvalgę sustojo prie turga- vių Komitetas bent viduryj sena. bet pradeda smarkiai
nuoti, ale dabar, kada mes ko, motina išvarė juos lau bendrabutį ir tenai su visa stoja, aplinkui suskaitysi vietės taip vadinamoje ”Di- vasario mėnesio mane jau augti.
galim taip užtraukti, jog kan. Alkani vaikai nuėjo šeimyna nuvykau. Bendra kelias dešimtis, tartum čia džioie Karčemoje” ir ant vi- nori tirėti Europoj, tai laiko Darbai tuo tarpu čia eina
dreba viso bloko langai, tai ant geležinkelio ir sulindo į butyje radau daug tremti žmonės labai pamaldus. Bet su keliu iš Ž. pastatė žval- yra maža ir kelionę reikės ?erai. Bedarbių nesimato.
mums, vaike, jokios sarma vagoną su valgomais daik nių pabėgėlių lenką ir rusų, visai priešingai. Buvo sek gus. Vienas iš raitelių ra- n? skubinti. Kad negaišinti Paprastam darbininkui mo
madienis. Visi lig vieno: mino žmones grynai lietuvi- laiko ir kad negrįžti kartais
tos nėra. Tas gali būt tais, norėdami pasivogti sau daugiausia iš Cholmo gub. vyrai,
moterįs šieną pjauna, škai nebijoti jų. Vietos pa- jau į pravažiuotas vietas, kama po 25c. už valandą.
Naktinis sargas Bendrabutis nešvarus, dvo
mums tik garbė, ba tas pa maisto.
ir kitką dirba, tartum čto skyriuje buvo tuojaus Iš- kartais gal aš pats busiu Dirbama 9 vai. į dieną.
rodo, kad mes turim gerą tuo tarpu vagoną užrakino, kiąs, bet ką darysi. Tariau j veža
Pilypas iš Kanapių.
laužta durįs, nupjauta tele- privertas užproponuo’ti prabalsą. Tokie anglikai ant visai nežinodama, kad te ryt poryt gausiu butą, bet nebotų jokios šventės.
Niagara Falls, N. Y. Lap
Atvažiavom į Rostovo grafo vielos ir surinkta visi kalbas.
dainų su mumis nesusily nai yra vaikų. Ir nežinia toliaus nuo Lietuvos sienų
kad
galėčiau,
miestą. Traukinys stovėjo likę popiergaliai. Taipgi li Atsilankydamas aš ma kričio 20 nakčia du ginkluo
- .v.
gins. Aš jau senas ameri kaip ten atsitiko, ar vaikai nevažiuosiu,
ti plėšikai įlindo per langą Į
;
norėjo
sau
pasišviesti,
ar
sukarei
pasibaigus,
greičiau
tris
valandas. Miestas nedi ko išdaužta vaistinė, o vais nau —
konas ir gerai juos žinau.
.
•
Perna

Sustoja susirietę, pasiima kurti ugnį, kad pasišildžius, sugrįžti,v .tėvynėn.^ ^Peima- delis. toks kaip Panevėžys, tai kiek vėliau išvežta. Ant 1, Rodyti paveikslus iš su Jurgio ir Jono Šukių kamba
notas, suderina balsus, o gana tik to, kad nakties lai kvojęs išėiau tyrinėti mies bet švarus. Cerkvių ligi 20. turgaus pastatė gelažinę naikintosios Lietuvos ir iš rį, paėmė iš jų bakso 150 do
i Trečioje valandoje po pietų kartį su bevielio telegrafo gyvenimo tremtiniu. Pa lerių, auksinį laikrodėlį ir
kaip išsižioja, tai lyg užki šku tame vagone kilo gais to įspūdžių.
_
Smolenskas — miestas la- ; atvažiavom į Jaroslavlę. I prietaisais, o kita toki tele veikslų yra anie šimtas. Bet žiedą ir išėjo savo keliu.
Kadax pribuvę ugnagemusi višta. Ir kur jie tau ras. ____
siai
vagoną
‘
atplėšė,
‘
vaikai
bai
gražioje vietoje, kalnuo- Čia traukinys stovėjo 5 va grafo stotis buvo įtaisyta paveikslai galės būti rodomi Apiplėšti buvo prigrąsinti
galės dainuot ant keikų gy
vendami. Lietuviams ne buvo jau užtroškę ir apde- tas, per vidurį teka graži landas. Miestas panašus į Plonėnn dvare prie Vaškų tiktai ten, kur yra tinkama tvlėti. pakol plėšikai nepra
nešva- Smolenską, tik kiek švarės- vieškelio,
salė ir kur vra elektriškoji sišalins.
reikia nei mokytojo, nei no gę._______________________i; Dniepro upė, tiktai nešvari
nis.
Cerkvių
nesuskaitoma
į
Vokiečiai
vartė
pienus
ir
liktarha.
Tokią liktarną
Matyt plėšikų žinota, kur
tų, jie šolderio privalgę ir ~ Tai pasarga motinoms, rus, kaip ir kiti Rusijos miealaus atsigėrę kaip užtrau kad geriau savo vaikų žiu- štai. Ūkininkai turtingi: daugvbė; yra ir katalikų ba-1 apylinkės vietas žinojo taip galima vienam vakarui nu- buvo laikomi pinigai.
'buvo turgus. Visako prive- žnytukė.
gerai, lyg seni gyventojai, sisamdyti.
V. Klinga.
kia, tai nuo septinto stryto retų.

Lietuvoj karės metu
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Per J. Stockus nuo Liet. Dienos,
Pajieškau Jono Jezievidaus, Plie- Į PARSIDUODA PUIKUS
LAWRENCE, MASS.
piskių sodžiaus, Leliūnų parap, Kau- j
Stoughton, Mass. ................... 254.08 LIETUVIŲ DIENOS ATSKAITA.
no gub. Meldžiu atsišaukti.
Per O. Phillips nuo vestuvių StaBLOKAS MONTELLOJ.
šiame mieste Liet Diena buvo per
sevičiaus su K. Kaziuniute, WaterAnthony Purvienas,
(50)
kelta nuo 1 d. lapkričio ant 4 d. lap
SKAITYTOJU ŽINIAI
vliet, N. Y...................................... 14,55 i kričio.- Visos vietos draugijos, kliu1007 Melon st,
Philadelphia, Pa. i 6 familijų su visais intaisymaia.
_________________________________ . Namas atneša randos $70.00 į mėnesį.
: lendorius buvo atiduodaNuo vestuvių J. Vaitekūno su Ju- Ibai
... .........
....
Mainant
adresą
būtinai
reikia
pri,
ir kuopos veikė sykiu. Pasekmės
Pajieškau draugo Adomo Dičiaus, Stovi ant gatvių kampo prie pat kaRees, Bejle Valley, Ohio. .. ,16.00 buvo sekančios:
’
• siųst SENĄ ir NAUJĄ adresą, kitaip
iinas, šįmet jokiu budu ka liaNuo
Kauno
gub, Vilkmergės pav., Lėliu- ro' APacl0J
PUM'
The
Quinn
City
Prinitng
Ine.
laikrast;
permainyt
negalime.
|
Kolektorių
buvo
130.
Turim pranešti savo skai lendoriaus daryti negalėjonu parap,
DaraD .naciomų
Macioniu sodžiaus
Delei ™
lmls su syki
3 stalais a ir jtaisymaia.
Co, So. Boston, Mass.................. 1.00
Aukų su dėžutėmis gatvėse surink
nų
sodžiaus. Delei
pars;duoda
Parduo"Keleivio"
Administracija.
tytojams ir agentams nela i me. Kelti gi kainos nenorė Per T. W. Barr, Hillcrest Altą, ta $1,471.63; naujos parapijos bažny
svarbaus reikalo jo paties ar žinan- I siu
■ pulruimino stalus vienus, jei kas
čiujų meldžiu atsišaukti.
bai malonų dalyką. Priver jome, nes skaitytojai, pri Canada (nepažymėta nuo ko au čioj — $50.14, senos parapijos baž -------nori.
Parsiduoda labai pigiai. Kreip36.00 nyčioj — 21.94; senos parapijos nau
Karolius Laučius,
Akvilif
gonaitė jieško savo
kitės
pas
(48)
sti esame pakelti ''Keleivio” pratę prie kitų metų kainos, kos)
Nuo M. Mozūro iš Universal, InRoseland, III.
jas klebonas aukavo $50.
dėdės Ar»> „Va? Pranciškaus Vargo- 10709 So. Statė st,
PETRAS
ČESNULEVIČIUS,
diana
15.80
kainą iki $2.00 metams.
Ypatos, kurios rinko aukas su vie no, iš Kauno gub, Šiaulių parap,
gal nenorėtų brangiau mo- Col. J. W. Lowe, Watertown,
Montello, M***.
tos
komiteto įgaliojimais nuo pramo Sutkunų kaimo. Jis pirmiau gyveno i Pajieškau brolio Ant. Toleikio, Kauno 14 Arthur st,
Mes žinom, jog skaityto . keti.
Mass. ............................................... 5.00 nininkų ir kitų žymesnių žmonių su- Westville, III, ir turėjo savo krautu ; gub., Šiaulių pav.Lukės parap., Pajams tokia žinia bus nema
rinko: J. Arlauskas $119.50; Dr.Mi vę. Ji pražudė jo adresą bėgdama iš kapų kaimo; prieš metus gyveno
Prie to visko prisidėjo dar Per Spalio mėn. įplaukė $2,372.74 kolai
tis $55.00; O. Ramanauskienė — Lietuvos, o dabar ji gyvena po šiuo Tauton, Mass., paskui išvažiavo Chiloni. Mums taip-pat nema perkėlimas spaustuvės į
$41.00; M. Mikolaitienė — $8.60, P. adresu: Russia, Gor. Petrograd, Va- cagon. Meldžiu atsišaukti.
lonu yra ją pranešti. Bet naują vietą, kas sugaišino Viao su balansu ........... $13,716.69 Strazdas — $6.00; E. Kvadaravičie- siljevski Ostrov, železnovodskaja ui.
Stanislovas Toleikis,
. IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.
IŠLAIDOS.
įnė $1.00. Viso $231.10.
369 E. 8th st,
New York, N. Y. Mes išmokiname minėtą amatą nuo
12, kv. No. 40.
kitokio išėjimo nėra. Laik daug laiko, nes ir iki šiai čekis nuo vietos
L. Š. F. Cicero, i Jonas Saibutis pridavė I. W. W.
Jos laiškas radnasi po šiuo adresu:
iki galui. Kreipkitės ypatiiraštinė medega taip pabran dienai dar neviskas užbaig III. ant Tananevičiaus bankos, Chi $12.25.
Pajieškau Juozapo Paseruko, ku pradžios
_______ 17 Le.vington st, WaltK. Galinski,
kai arba rašykite.
(1-7)
cago, III, neišmokamas ____ $150.00
Susirinkime
surinkta
(lapkričio
19
į
am
Mass.
ris,
rodos,
gyvena
Hudson,
N.
Y.
(48)
go, kad šiandien laikraščio, ta.
Ant to paties čekio protesto lė
GOODYEAR SHOE SCHOOL,
dieną) $16.34.
Kas pirmas apie jį praneš, gaus 15
leidimas atsieina dvigubai "Keleivio” Administracija. šos ................................................... 2.81 Ypatos, kurios aukavo pasiimda- Pajieškau A. Stankaus dėl labai dolerių atlygimo.
(48) 146 Court st,
Brockton, Mana.
"Laisvei" už spaudos darbus 8.00 mos Centralinio Komiteto paliudysi svarbaus reikalo. Jeigu pats skaito
J. S..
brangiau, negu metai atgal.
pp. Bulotos ir žemaitės pragyvemus: Dr. Mikolaitis, J. šimkonis, J. "Keleivį" malonės tuoj atsišaukti, ar BOX 135,
Terryville, Conn.
Darbininkų algos taipgi pa
nimo ir važinėjimo su prakalbomis
Katkevičius, aukavo po $5.00; P. Mi kas jį žino teiksis pranešti.
lėšos už birželio mėnesį, 1916 203.90 lius $3.00; A. Jankauskas, V. RusiP. Stankus,
(49)
kilo. Įplaukos toli jau nebePajieškau Jurgio Merončiko, Kau
Už išmainymą privatiškų čekių .10 las, K. Mazietis, J. Levickas, A. Ga- 102 Grand st,
Brooklyn, N. Y. no gub., ir pav., Seredžiaus parap, iš
padengia išlaidų. Jei pir LIET UVOS ŠELPIMO FONDO
Už 5,000 egzemp. Trumpa LietuKam mokėt brangias randas namų
lubickas, V. Staičiunas. H. Wagslett,
l’abudiškių. Kas jį žino teiksis pra
‘ ....
... 45.18 P. Vanagas, P. Kibildis, K. Bautriavos ir ---------L.Š.F. Istorija
savininkams, kada už tuos pinigu*
ma koks centas atlikdavo, i FINANSŲ SEKRETORIAUS
Pajieškau
Motiejaus
ir
Antano
Sa

nešti.
„
(48)
Money order prisiųstas per J. K.
gali nusipirkt savo namą. PER PA
— aukavo po $2; M. Švitriutė, piegų, prieš tris metus su Motiejum
J. Pilipauskas,
tai dabar reikia jau pridėti. nuo Spalio 1 iki Lapkričio 1, 1916 m. \Vashkis, Detroit, Mich. neišmoka- nas
B.
Jankauskienė,
Al.
Jankauskiutė,
persiskyrėm
Johnson
City,
111.
Tu

12 Samteli a.e,
Montello. Mass. SKUTINIUS DU METU MES PAR
1, 1916 balansas $11,343.95 i mas ............................................... 15.32 Z. Jankauskiutė, Ig. Umpa, D. GavuIr mes dėjome. Kiti laikra Spalio
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsišau
Per "Laisvę” nuo Juknaičio iš
DAVĖM 500 NAMŲ LIETUVIAMS,
tis,
D.
II.
Young,
J.
Žukas,
A.
Tuma(4&)
Pajieškau draugų: Cecilijos Mit- apie už pusę milijono dolerių verta*,
ščiai senai jau pakėlė kainą, į Australijos.................................. $ 5.00 i Viso išmokėta per Spalio m. 425.31 sionis, J. Per.kauskas, P. Purila, P. kti.
Petras
Bučinskas,
"Laisvę” iš Treweskin, Pa.,
kaičios, Elenos Dambrauskytės, Kon
Stravinckas, B. Brazeviče, S. Džova- B0X 174,
o mes leidom "Keleivį” vis 1 nuoPerAugščiausios
West Frankfort, III.. stancijos Baltrunaičios ir Fortunatės ir jie visi užganėdinti
Prieglaudos Drau
Lapkričio 1, 1916 lieka pas L. š.
Dabar mes turime daugybę gerą
las, M. Blazevičiutė, S. Tamkeviče, J.
už $1.50. Tikėjomės, kad gijos o auopos •••••••••••••• 20 OO F. iždininką K. Šidlauską $13,291.38 Mickunas, A. Baltulioniutė, A. Am- Pajieškau savo tėvo Jono šermoko, ii čiaponaičios, visos Kauno gub., Pom- namų ir lotų ant lengvų išmokėjimą.
pėnų miesto.
Tik biskį įmokėk ir turi savo namąl
Viso įplaukė į L. Š. F. iki lapkri
Ukėsų Kliubas, Springfield,
šiejutė, R. Amšiejutė, V. Carnauskas,
atpigs medega ir vėl išsily- I IILLiet.
Stefanija Vitaičiutė,
Mes parūpinant taipgi pirmą ir
aukavo.................................... 20.1'0 čio 1, 1916 ........................... $27,554.16 O. Snapauskienė, U. Piudolkienė, J. prieš 7 metus gyveno Baltimore, Md.
Jo paties atsišaukti, ar kas jį žino 1835 Wabansia avė.,
ginsim. Bet šią sąvaitę iš Per F. Paser nuo Tne Bniner
Chicago, III. antrą paskolą, duodame statymams
Rugpiučio mėnesio atskaitoje pp.
Kvadaravičius, M. Galubauskas, K. meldžiu praneštu
(48)
I (construction) paskolą ant lengvą iiCo., Girardville, Pa. .. 5.00 Bulotos ir Žemaitės išlaidose įvyk*
Sasnauskas, J. Kuršas, A. Baronas,
popieros firmos gavom pra Woolen
Minė šermokiutė-Janus,
Pajieškau švogerio Aleksandro Mi ; iygų ir žemo nuošimčio.
Per "Naujienas” nuo vestuvių J. klaida. Turėjo būti pasakyta, Bu
D.
Bulauka,
O.
Trainavičiutė,
A.
Mar

Linfield, Pa. ckevičiaus, Vilniaus gub.
nešimą, kad ant svaro po Rankausko, Rockford, iii........... 11.00 lotos ir žemaitės Išlaidos už du mė čioms, A. Bagdonas, V. Svinčionis, O. B0X 37,
Seniau
BOSTON, MAS8.
gyveno Mahanoy City, Pa. Meldžiu
Musų patarimas dykai. Kalbama
nesiu
$431.46.
pieros pakįla dar pusantro įžanga nuo svečių prakalbų Bu
Valiunaitė, V. Petronaitis, M. Petruš
Pajieškau
dviejų
pusbrolių:
Jono
(49) lietuviškai.
L. Š. F. Fin. Sekretorius
ir Žemaitės, skyrė Keistučio
kevičius, J. Bogis, V. Mikšienė, K. Samio ir Antano Gendrolio. J. Sa- tuojaus atsišaukti.
eento. Šitą popierą, ant ku lotos
Andrius Tvaraga,
T. L. Dundulis. Vaiksnora,
Draugystė savo dalį, Detroit, Mi
J. Vinickas, P. Aleksio- mis Kauno gub, Raseinių pav. Eržvil- 138 Humpry
JOHN A. SMITH
st, New Haven, Conn,
rios spausdinamas "Kelei chigan, .••••••••.•••••• •••• 15.32
nis, Z. Piekarskas, J. Dofter, J. Ki kio volost, Balandžių kaimo. A.
(Real Estate Eschange)
birkštis, kun. Mickevičius, P. Šimutis, Gendrolis Raseinių pav, Batakių vopas
vis,” pernai gaudavom po Per "Laisvę” nuo krikštynų Vu,
18
TREMONT
ST.. Room 323.
Pajieškau
draugo
Jono
Grigo,
prieš
M.
Tumasioniutė,
0.
Raugeliutė,
S.
losties, Stegvilių kaimo. Turiu svarMatuliauskus, Scarbro, W.
du metu gyveno VVisconsin valstijoje.
3 centus ant svaro, o šian $14.05
LIET. ŠELPIMO FONDUI šlimunė, J. J. Griffen, P. F. Cam- bų reikalą, meldžiu atsišaukti.
ir nuo susirinkimo pas SaBOSTON,
MASS.
mege, T. B. Murphy, C. Giney, J. P.
(48) Jo paties atsišaukti, ar kas jį žino,
Kazimieras Samis,
dien jau 7 centai Tas pa vilionius, Newton Upper Falls, Mass.
(49)
Readow, D. Kundrotas, J. J. Burnen, 155 Siegel st,
Philadelphia, Pa. meldžiu pranešti.
viso .................................... 18.V5
SO. BOSTON, MASS.
Karolius Sasnauskas,
daro tokį skirtumą, kad jei Į $4.00,
J.
B.
Finnagen,
S.
Pajarskis,
S.
VečPer V. Damaševičių nuo pp. BuLapkričio 30 d. š. m. draugiškame
K. Jasinskutė, E. Karloniutė, M.
Pajieškau savo vyro Adomo Gelčio, BOX 85, Nippon st, Seattle, Wash.
gu pernai už popierą mokė lotų ir Žemaitės prakalbų ir ba- vakarėlyje pas pp. Vladą ir Benę Vi- kys,
Aš sakau
Gaidziutė,
A.
Pakaušis,
L.
čebatoSuvalkų gub., Šilavoto parap., Nau... 51.50 čius susirinkę svečiai suaukavo L. Š.
St. Louis, Mo............
Pajieškau
brolio
Petro
Šaknevijom $3,000 ant metų, tai da iiaus,
nebūkite
riutė, J. Bilą, J. Jankauskas, O. Ja- jasėdos sodž., 37 m. amžiaus, juodų
Nuo Lietuvių Laisvės Kliubo.
F. $9.35.
Ipl. Baronas, B. Žilionis, plaukų, rudų akių, turi ant kaklo čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav.,
bar $7,000. Tas pats yra il Fitchburg, Mass................. ... 57.67 Aukavo: Sarkiunas ir V. Sarkiu- nulevičiutė,
panašus
F.
Dvareckas,
V. Grigaliunaite, P. A rumbę, švelnios kaibos. Apleido ma Linkuvos parap., Masčionių kaimo.
Per J. Vaitaitis nuo vestuvių J.
nienė, Ant. Yurkėnas, V. Vaitaitis ir Jatul, K. Rupliče,
Jo
paties
atsišaukti
ar
kas
žino
mel

su kita medega.
į šitą!
A.
Abjromavičius,
ne 30 d. gegužės, 1916 m., išvažiavo
Patkausko su S. Grigaliunaite iš,
K. Yurkėnas — po $1.00; K. Abazodžiu pranešti.
Pakaušis,
P.
Baronas,
J.
Jareckas,
A.
iš
Bostono.
Kas
apie
jį
praneš,
gaus
Taip dalykams stovint, ki Montello, Mass............................. 16.95 rius, P. Willemas, L. Vičas, M. če- M. Vilkaitė — aukavo po $1.00. Vi- gerą atlyginimą. ...
Jurgis Šaknevičius,
(49) i
(48)
ir P. Jakubėnas po 50c. V. KiM'ashington Park, IIL
tokio išėjimo nerandame, Auka nuo C. Matulis iš Stevens čis
Grėsė
Gelčienč,
so
$116.
Wis........................................ 3.00 buris 60c.; M. Abazorienė, A. VaitaiBoston, Mass.
Iš Andover, Mass. anglų kunigas 10 Vz N. Grove st,
kaip tik kelti laikraščio kai Point,
Per J. Žemaitį nuo Lietuvos Bro Itienė, K. Yurkienė, A. Jakubauckie- prisiuntė $3.46,
Pajieškau brolio Tarno Alytos, Su
Visos Liet. Dienos
I
nė,
E.
Alasevičienė,
B.
Vičėnė,
R.
Ganą, nors mes to labai ir la lių Draugystės prakalbų, Racine, briunaitė, A. Valintačia ir A. Bruz- įeigos $1,956.47. Išeigos
Pajieškau savo dėdės Izidorio La valkų gub., Bartininkų parap., Bart
— $49.69.
_
Wis.................................................... 13.50
Kauno gub., Novoaleksand- ninkų bažnytkaimio, taipgi švogerių
bai nenorėjome.
guliutė po 25c. Viso labo $9.35. Pi | Pasiųsta į Washington. D. C. Rau- pienės,
Per A. Šimkūnas nuo V. Polecka
rovsko
pav.,
Dusatų parap., Bilašių Kazio ir Simano Jomantų ir Kazio VAIKINAI,
donomjam
Kryžiui
$1,923.17.
Daugiausia dėžutėse surinkusiems kaimo. Apie 20 metų Amerikoj; gy Ulnicko. Meldžiu atsišaukti.
Iki Naujų Metų tečiaus iš Cleveland, Ohio............................ .50 nigai perduoti L. š. F.
V. Vaitaitis.
MOTERIS IR
Juozas Aly ta,
rodos, apie Chicagą. Kas jį
S. Vasaitis iš Christopher,
Pinigai priimti ir perduoti K. Šid aukų buvo paskirtos 3 dovanos: pir vena,
nutarėm palikti dar tą pa Jll.,Pernepažymėta
MERGINOS!
Du-Bois, Pa.
ma dovana $5.00 aukavo A Rama žino ar jis pats meldžiu atsišaukti. 106 Hill st.,
nuo ko aukos) 35.45
Išbandykite musų
(Aš
paeinu
iš
Juditos
Lapienaitės.)
nauskas,
antrą
dov.
—
$2
vertės
au
čią kainą — $1.50. Todėl Per St. F. Kastantinas nuo lietu lauskui, L. Š. F. iždininku.
G. J. Gegužis.
PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS- SIU toaletines preparaci;
J. Gavle,
(49)
kavo B. Vaitkunas ir Snapauskas;
ir svetimtaučių iš Kincald, 111.
prašome senų savo skaityto vių
Bayonne, N. J. VĖJO. Darbas ant visados užtikrin jas. Geriausi daiktai
trečią dovaną $1 vertės aukavo J. 26 E. 21st str.,
ir Bulpitt apielinkių ............... 17.35
tas ir mokestis gera. Meldžiu greit dėl panaikinimo sauLAFAYETTE, COLO.
jų pasiskubinkit užsimokėti Per A. Reynolds nuo Liet. Jaunų
Žukauskas. Pirmą dovaną laimėjo
Pajieškau Vaclovo Jokubavičiaus ir atsišaukti. Platesnių žinių kreipki lerudžių spuogų ir1
šios kolonijos lietuviai suaukavo P. J. S. (socialistų kuopos narys);
Vyrų Kliubo šokių, So. Boston,
dar prieš Naujus Metus, nes Mass..................................................
(50) visokių plėmų ant
antrą — M. Gaidžiutė. trečią — O. Jono Muzikevičiaus, Vilniaus gub., tės ypatiškai šiuo adresu:
18.80 Liet šelp. Fondan $12.00.
S. J. PEMPĖ,
I veido. Geriausi išnuo 1 sausio "Keleivis" bus Per "Keleivį" nuo J. Bieliausko,
Aukavo: A. Juozėnas, J. Varžavičia, Milienė, (abi Birutės Kliubo narės). Trakų pav., Nedzingės parap., Lau' dirbiniai
dėl padaili________________
Kun. Mickevičius ir Dr. Mikolaitis kienų sodžiaus. Turiu svarbų reika 21 Glenvood avė,
živatkauskas, W. Petkevičius, K.
jau $2.00 metams Suvieny Moline, III........................................ 5.25 J.
Binghamton, N. Y. nimo išveizdos ir skaistumo veido.
Rasonienė, K. Kuncienė, J. Bagdonas, puikiai pasidarbavo, sakydami pra lą, meldžiu atsišaukti, ar kas žino
Per "Keleivį” K. Sabas, North
Naudingi pamokinimai kaip užlaitose Valstijose, o Kanadoj, Branch, Minn.................................... 1.00 K. Gaidjurgis, M. Vaškelis, A. Nar kalbas visuomeniškuose susirinki pranešti.
jkyti
švarią, dailią išveizdą dykai.
Jimas
Sinkevičius,
muose.
velis,
P.
Kuncius,
A.
Limont
—
visi
APSISAUGOK PIRMIAU.
Škotijoj, Argentinoj ir kito Per M. Balčiūnas nuo vestuvių
A 4-ei a n ti Vi fa naa
Atsišaukite
pas
Pittsburgh, Pa.
Visiems aukavusiems, kolektoriams 1423 Penn avė,
po $1.00. Viso labo $12.00.
K.
Žukausko
su
P.
Gasparavičiute.
KAIP
TIK
PASIRODO
se svetimose šalįse $2.50.
i
ir kitiems pasidarbavusiems Lietuvių
TO1LET
LABORATORY,
•
Aukavusiems,
varde
nukentėjusių,
So. Boston, Mass.............................. 15.00
Cor. VVarren st, & Lincoln Avė,
Dienai, vardan vietinio komiteto iš Pajieškau Vincento Melinskio, Kau PRADŽIA ŠALČIO —
tariu širdingą ačiū.
Per J. A. Rudzinskis nuo krikš
Taipgi meldžiam savo tynų
UTICA, N. T.
tariu nuoširdų AČIŪ!
Panevėžio pav., Girsudų
V. Petkevičius.
no gub, ~
pas A. Buklj, Fitchburg,
P. J. Strazdas. valsčiaus, Porių sodžiaus. Jo paties
skaitytojų ir draugų pasi Mass. ........................ 3.8o Pinigus, $12.00, priėmiau lapkričio
atsišaukti ar žinančiuju meldžiu pra‘ *
...................
K.
Šidlauskas,
rūpinti prikalbinti iki Nau Už 200 štampų nuo Liet. Dukte 27, 1916.
nešti.
L. š. F. iždin.
FOXCRAFT, ME.
rų ir Sūnų Draugystės, Cambridge,
A. Melinskis,
jų Metų bent po vieną nau Mass.
Per Lietuvių Dieną čionai surinkta
.......... 10.00
Cosmopolis, Wash.
aukų nuo karės nukentėjusiems $23.
O’FALLON, ILL.
ją skaitytoją "Keleiviui.” Per "Laisvę” prisiuntė KarkutsAukavo:
J.
Masteika
$3.00;
F.
Milkas iš Lowell, Mass. $4.50 ir H. P.
Seni šeimyniški vaistai-piliulkų
Turite kokį nors išradimą ar gal
23 d. viešame susirinki
Jeigu kiekvienas senas skai Pratkionis nuo Mirtos Draugystės meLapkričio
Pajieškau brolio Liudviko Lapins formoj — saugios, gerai, lengvai pri abejojate apie jį, prisiųskite mums
$2.00; J. Tumosa, M. Tųmosienė,
surinkta aukų nuo karės nuken- ler
ko,
girdėjau
buk
yra
užmuštas
Maine
F. Lenktis, M. Lenktienė, S. Aušiura,
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi dėl užpatentavimo. Dovanai duoda
tytojas gautų "Keleiviui" po prakalbų Cleveland, Ohio. $29.87, tėjusiems $9.50.
Todėl jeigu kas nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal me rodą ir nurodymus apie užpaP. Aušiurienė, T. Michas, B. Michier.ė, valstijoj giriose.
viso .................................................. 34.37
Aukavo:
Kaz.
vieną naują prenumerato Nuo pp. Buiotų ir Žemaitės pra
A. Klimaviče, M. Klimavičienė, -J. žino apie ji, teiksis pranešti, arba, ti j 24 valandas — Gripą į 3 dienas. tentavimą. Dovanai gaus kiekvie
B. Šturna, J. Liavanas, O. J.
Gudaitis,
A. Urbaitis, J. Sendjikas, jei gyvas, kad pats atsišauktų. (49) Pinigus grąžiname jeigu neišgydo.
rių, tai gali būt, jog tada ne kalbų: Johnston City, III. D. L. K. Petraitis,
nas knygutę ką išrasti, kaip užpa
Liavanienė, Ant. Brūkis, Just. Batai- G. Tumosa,
V. Lapinskas,
V. Račila. J. Simokaitis
Keistučio Draugyste, L. R. S. Dau
Nusipirk tą gražų baksuką su raudo tentuoti ir kokie išradimai pagei
tis ir J. Dumša— po $1.00; Fr. Zokas, ir M. Simokaitienė
reikėtų ir kainos kelti.
Montello, Mass. nu viršum ir pono Hill’s paveikslu— daujama. Pinigus už užpatentavipo $1 00. N. pri 90 Porter avė,
kanto Draugystė ir LSS. 63 kuopa
$1.50. Viso labo $9.50. Pinigai pa siuntė $1.00 per pačtą,
bet vardo ne
kaina 25 centai.
(3) mą iš kalno neimame. tik prisiųski
po $10.00, viso..................88.90 siųsta L. Š. Fondan.
Taigi, draugai iv draugės, aukavo
Pajieškau brolio Vincento Norkaus,
pasirašė. Viso $23.00.
Jaunimo Ratelis, Donorą, Pa. auGaunamos bile aptiekoje.
te mažą dai; rankpinigių, o likusius
B.
Šurnas.
nuo jūsų tas priguli. Jeigu ;a dėl lietuvių dienos ... ............ 5.00 Pinigų $9.50 priimta ir perduota L. Pinigai pasiųsta L. Š. F. kasinin gyveno Moline, 111., kūmos Onos Dauužmokėsite, kaip gausite popieras,
giraikės, Juozo ir Vinco Keseriauskų,
kui K. Šidlauskui.
Mic .us, Chicago, III. aukaabelnai
sakant kaip busite užganė
jus tiek pasidarbuosite, kad oJohn
Š. F. kasininkui K. Šidlauskui.
APSIVEDIMAI
jono Dobulevicio ir Miko Grigo. Vi
J. Simokaitis.
lietuvių dienai ......... ........... 5.00
dinti. Dovanai padedame parduoti
J. G. Gegužis.
si
gauriškiečiai.
Meldžiu
atsikaušti.
iki Naujų Metų "Keleivio” Frank
Žavist, Chicago, 111,1, auužpatentuotus išradimus, UžtikriJurgis Norkus,
(49)
... 5.00
Pajieškau apsivedimui merginos, name gerumą $10,000.
skaitytojų skaičius pakiltų .avo lietuvių dier.ai .
SHENANDOAH.
PA.
519 17th avė.,
MARLBORO, MASS.
Rašyk'te lietuviškai į bile kurį
Per A. Bulotų nuo pp. Bulotų ir
pažvalgų ir lavos biznije. Aš
E. Cedar Rapids, lova. laisvų
Lapkričio 1 d. L. Š. Fondan čia
dvigubai, "Keleivis” galės lemaitės
(48)
prakalbų sekančiai: Chimusų ofisą.
Lapkričio 4 d. čionai rinkta aukas surinkta
esu
26
metu
ir
stambus
biznierius.
aukų nuo karės nukentėju
Meldžiu
atsišaukti.
(48)
ir toliaus eiti ta pačia kaina :ago, III. Statė st. ................... $11.50 nuo karės nukentėjusiems. Surink siems $7.35.
AMER1CAN-EUROPEAN
Pajieškau draugų: Kazimiero BlaIII., Halsted st. .. $74.10 ta $81.38. Išlaidų $10.72 atėmus, pa
B. Debesis,
PATENT OFFICE.
(k.)
Aukavo: A. Jaškauskas ir S. Le- žiejaus ir Antano Mockaus, taipgi ki 26 West W.
— po $1.50. Jeigu ne — no- Chicago,
Už svečių paveikslus ............... 2.00 lieka $70.38.
st,
Hartford, Conn.
vit
po
$1.00:
J.
Jusevičius.
F.
Urbatų
___
savo
,
___
pažįstamų
,
__
gauriškiečių.
Mel309
Broadway,
403
Barrister
Bldg.
Chicago.
III.
19th
st
................
26.70
Pinigai
pasiųsta
L.
Š.
Fondan.
roms-nenoroms kainą reikės
Už paveikslus ................................ 50
Daugiausiai pasidarbavo M. Vaitu- navičius ir M. Krutulis po 50c. L. Jo- džiu atsišaukti,
Pajieškau apsivedimui merginos, New York City. Washington, D.G
Antanas Tiarvėnis,
kelti.
Rockfcrd. IIL, už įžangų . — 20.00 levičienė, V. Cvir^aitė ir J. Baltrėnas. neit’is, J. Simanavičius. P. Simanaitis,1
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, turi būt
M. Liumas. J.A.Byla.V. Valutkevičius.J. Buikus.J. 519 17th ave^,
ir mylinti dorą gyveni
Taigi, draugai, padėkite Spring Valley, III.................... 50.25
E. Cedar Rapids, Iowa. apsišvietusi
Ten pat už paveikslus ........... 2.00
Pinigų $70.38 priimta ir perduota Baleškevičius, LakicT as, V. Novikas,
mą.
Aš
esmi
23 metų blaivas. Su
mums. Kiekvienas turi pa Cherry, III.................................... 14.20 L. Š. Fondo kasininkui K. Šidlauskui. A. Pranaitis. J. Vilkelis, A. Kvedapirmu laišku meldžiu prisiųst paveik
ravičius
po
25c.
Smulkių
aukų
85c.
p »•“**'* — Y
r^ajiesKau
Pajieškau savo pusuruuij.
pusbrolių: Juozo,,,
žįstamų ir giminių, kurie Kewanee. III................................ 48.45
J. G. Gegužis. Sykiu $7.35.
duosiu kiekvienai.
‘
‘ Kazimiero ir Mateušo Norikų; taipgi slą.' Atsakymą
,
Už Daveikslus ............................ 1.50
W.
S.
Norski,
neskaito "Keleivio.” Vieną Moline, III.................................... 39.05
L. Š. F. Vietos Kom. Fin. sekr. lgn0 ir jUOZo Dzukevičių. Visi‘ Šu~
P.
O.
BOX
206,
Wallingford, Conn.
OHIO.
------_T L. Dundulis, valkų gub. : Aukas
priėmiau.
Aš esu Kalvarijos pav.,
iš jų prikalbint užsirašy U- paveikslus ............................ 1.00 SpaliųCLEVELAND,
28
d.
per
kun.
M.
X.
Moc

L
š.
F.
fin.
sekr.
Baltkunų gmino, Lankiučio kaimo.
III.................................. 50.50
Pajieškau apsivedimui merginos,
ti nesunku. Jei kas gali VVestviile.
Meldžiu atsišaukti.
Už paveikslus ............................ 1.50 kaus prakalbas surinkta aukų L. Š.
nuo
35 iki 40 metų, be skirtumo ti
$19.00.
Marijona Mezevičiutė,
prikalbinti daugiau, da ge Nuo pavienių Westville, III 19.85 j Fondan
WAUKEGAN, ILL.
kėjimo, mylinčios gražų šeimynišką
Aukavo:
J.
Samulaitis,
B.
SkawroCleveland, Ohio. gyvenimą. Aš esu 40 metų, turiu
Haute, Ind..........................21.30
Lietuvių Dienoj baksukų rinkėjams 2507 E. 29th st,
riau. Kas negali prikalbint Terre
Chicago, III. už įžangą ..............5.85 1 nis, P. Skunbinas ir J. Tribas po $1.; Į išduotu 107. Abelna suma surinktų
savo smulkmenų krautuvę, su pirmu
Tupciauskas, V. Skinkis, A. Jasiunė vieno, tas gali užrašyti Springfield, III ........................ 77.63 J.
Pajieškau savo brolio Motiejaus laišku meldžiu prisiųst savo paveiks
pinigu
$1,067.20.
Stambios
aukos
III.............................. 35.00 nas, J. Stanionis, V. Kiseliauskas, V. įplaukė nuo: American Steel Wire Ferevičio, Kauno gub, Serežių mies lą. Vėliau pasitarsim plačiau.
"Keleivį” Kalėdoms dovanų. Suringfield,
Už paveikslus ............................ 5 50 Dereškevičius, K. Margis, Vigoras, A. Co. superintendento $50 00; nuo Theo. telio. Pirmiau gyveno No. BloomJonas Jarušait's.
J. Baltrus, P. Kurubis, J.
Tokia dovana tiks kiekvie Virden, III........................................ 22.15 Saviškas,
field,
Conn.
6
mėnesiai
atgal
išva

17
Broadway,
So. Boston, Mass.
H.
Durset
bankieriaus
$25.00;
J.
MaD1 ....................................... 27.65 Ceivelis ir P. Akšis, po 50c. P. Ma- siuliunas 5 dol. Drataunės bosai au žiavo į Rochester, N. Y. Meldžiu jo
nam: draugui, broliui, sese- Benld.
tuzas,
J.
Bagdonas,
O.
Dervinis,
P.
Už paveikslus ................................ 50
Pajieškau apsivedimui merginos,
kavo po 5 dol, po 3 ir po 2 doleriu atsišaukti arba žinančiuju pranešti.
rei ir merginai.
Maryville, III.................................. 22.71 Gricius, O. Žiūkas, Nežinomas, J. (jų ardų nesužinota). Surinkti pini
nuo 17 iki 25 metų amžiaus: aš esu
Mrs.
Wolf,
III........................... 61.00 Garkauskas, R. Krisonas, F. Peitsas, gai pasiųsta per L Š. F. Raudonam- BOX 161,
No. Bloomfield, Conn. 22 metų. Mergina turi būt laisvų
Nauda iš to bus dviguba: Collinsville,
Už paveikslus ............................ 2.00 J. Muraška, J. Gailiušis, P. Boika, I jam Kryžiui Washingtonan.
nažiurų, mylinti gražų šeimynišką
M.
Januškevičius,
A.
Kazlauckas,
J.
ir apšvietos paskleisime Nuo p. Žemaitės pagerbimo va Baguzis, J. Stripeika, J. Šankus, Ne-|
S. M. Rybelis.
Jajieškau pusbrolio Juoz. Azarncko gyvenimą. Su pirmu laišku meldžiu
.30
likosi nepriskaityta ..
Nuo Red.— Rinkėjų ,vardus. visų Kauno gub., Vilkmergės pav., Anykš irisiųst savo paveikslą. Atsakymą
tarp žmonių, ir darbininkiš karo
- —
■
J. Seneckis, J.
Eitutis,
47.10 žinomas. J.
E. St Louis, III....................
dėžučių numerius ir kiek katroj dė čių parap., Čekanių kaimo. Taipgi 'uosiu kiekvienai.
Uzinius,
Bevada.
J.
Zakarevičia
—
ko laikraščio kaina galės pa Už paveikslus ...................
1.50
Antanas Vogčia.
žutėj atrasta surinktų pinigų, ištisai Mikoio Karoso Kuprių kaimo, mel
Kas mane išgelbėjo nuo varginai
54.30 po 25c. Viso $19.00.
Centralia, III.........................
1029’,Ą*Lachwvod avė, Racine, Wis •tų ligų? Salutaras Bittens.
pata
’
pint
laikraštyje
dėl
stokos
vie

džiu
atsišaukti.
(49)
silikti ta pati.
Ai
J.
Stripeika.
•
22.30
Chistopher. III.....................
tos negalime. Bet girdėjome, kad L.
Juozapas Mikėną,
>er
praeitus
1
metus
buvau
vos
tik
Pinigai
priimti.
T.
L.
Dundulis.
Tikėdamiesi, kad draugai Buckner. III..........................
21.60
Š. F. žada išleisti istoriją, tada bus Pontlind Hotei, Star room,
gyva. Aš* kentėjau nuo nevinnimo
PARDAVĖM/Al.
82.65
Herrin, III.............................
galima patalpyt viską smulkiai.
Grand Rapids, Michigan.
tatai padarys, pasiliekam su W.
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
83.25
Frankfort, III.................
BRIDGEPORT, CONN.
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
tikra pagarba,
16.76
Benton, III............................
FARMA PARSIDUODA
teikdavo
man daug nesmagumo — atČionai naujai susitvėrusios draugi
Pajieškau
brolio
Leono
Termino
ir
BELLE VALLEY, OHIO.
58.25 jos "Apšvieta” susirinkime surinkta
12Vi akrų dirbamos žemės ir 7 ak- <ili«pdavo skilvyj skausmai, rėžimaat
"Keleivio" leidėjai. Dorrisville, III.....................
sesers
Kazimieros
Terminaitės,
Kau

41.80 aukų nuo karės nukentėjusiems $3.45.
Spalių 30 d. vestuvėse Jono Vaite
St. Charles. III.....................
gub, Šiaulių pav, Kuršėnų vai., rai girios, sodas: 6 obe’įs ir 1 gru- gurgimas vidurių. Diegliai suimdn95.01 Pinigai pasiųsta L. Š. F. kasininkui. kūno su panele Jule Rees suaukauta no
Siuox City, Iowa.................
Pakiepštino
kaimo, pirma kelių me- ■nė barnas, rištiniu'ai, naujas de- vo po krutinę, šonuose ir strenoMk
44.45 Aukavusiems tariame ačiū.
nukentėjusiems nuo karės 16 dolerių. tų gyveno Duquesne,
viskas arti Niekus aš negavau pagalbos dei savo
"KELEIVIO" KALENDO Dės Moines, Iowa................
Pa.
(49) vyniu kambariu namas,
2.00
Aukavo: Kaz. šarkas $2 00: J. VaiUž paveikslus ...................
ir karų linijos. sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
geležinkelię stoties
Jurgis
Radzevičius.
Vincas
Termyn,
RIAUS 1917 METAMS
53.25
Cedar Rapids. Iowa............
Atsišau’it nas savininke:
(48) kalauti Salutaras Bitteris ir SaiutaPinigai priimta ir perduota L. Šel2 tekūnas $1.50; P. Jacevičius $1.10; BOX 112,
Sydney Minės,
6.50 pimo Fondan.
Benld, IIJ už įžangą ....
PRANAS ZNOTINAS.
ras, Regulaatr-a. dėl moterų, prad^
NEBUS.
G. J. Gegužis. K. Lukošius. J. Tulickas ir J. Skuo
N.
S,
Canada.
džius — po $1.00; J. šikšta 75c.; P.
108 Comfort st,
Bridwater, Mass. jau gerai jausties, gerai valgyt, iv
Viso ............... $1,275.90
Spurgis, P. Repšis. P. Remkus, A.
Gaunam labai daug laiškų
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pa*
Pajieškau savo pažįstamų Pilypo ir
HILCREST. ALTA, CANADA.
PARSIDUODA puikiausia lietuviš 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
Per B. Surb’is nuo vestuvių A. P.
Burusenčius ir J. Tamašiunas — po
su užklausimais, ar leisime Davidėnas, Akron, Ohio.............. 17.00
Stanislovo
Zucų,
Kauno
gub.,
Rasei

Spalių 13 d. S.L.A. 260 kp. susirin 50c.; Jurgis Keselionis 33c.; J. Stumka KARČEMA Brooklvne, puiki biz- liu pažint ir palikau laiminga naudo
nių pav., Švėkšnos pačto, Mikuzų so niava vieta, gerai įdirbtas biznis, dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.00.
šįmet kalendorių 1917 me Per D. Lakevičius nuo lietuvių kime nutarta parinkti aukų nukentė bris 27c.; S. Spurgis. J. Gelgauskas, dos.
Pirmiau gyveno Bostone. Mel svarbi priežastis dėl pardavimo. In Galima gauti goresniuose saliunuoa*
iš Courtney, Pa.............. 141.40 jusiems nuo karės lietuviams.
P. Karunkevičia ir M. Bučkiutė —
tam. Kiti prisiunčia jau net dienos
Aukavo: SLA. 260 kuopa $10.00; po 25c. Svetimtaučių žmonių tose džiu atsišaukti.
Per I. Katilius nuo krutamu pa
formacijas galit gaut "Laisvėje,” 183 ir aptiekose, o kur negalima gauti,
Juozapas Rupainis,
J. Giedraitis ir B. Raškevičius — po vestuvėse aukauta: J. Fetkovič, S.
veikslų ir smulkių aukų, Middlebo( T)
Roebling st., Brooklyn, N. Y.
(50) kreipki* pas:
užsakymus.
Chicago, IIL
$5.00; O. Raškevičienė, T. W. Barr — Bogusz — po 50c.; J. Skliner, J. Fet 1625 Newburry avė.,
ro,
Mass
............................................
39.80
SALUTARAS
CHEMICAL
INST.
Negalėdami atsakinėti Aukų nuo Davis Ice Cream Cor, po $2.00; A. Kuzma. J. Žikeričius, A. kovič, J. Kocelka. Y. Horsh, Y. StePARSIDUODA Moteriškų ir Vy
Žolės nuo visokių blogumų.
kiekvienam skyrium, prane Cambridge. Mass........................... 10.00 Zinkevičius. J. Babušis, J. Matijošai- fan. J. Bubėk ir M. Bubėk po 25c.
Pajieškau Kazinrero ir Petro Be- riškų rūbų Kriaučiška š.->pa. Parda 1709 S. Halsted St, Tel. Canal 9417.
Per
krikštynas
pas
A.
Dalinkevitis,
F.
Dubickas,
A.
Maužienė,
J.
netų,
Kauno
gub.,
Raseinių
pav.,
Ši

vimo
priežastis
ta,
kad
savininkas
su smulkiomis aukomis $16.00.
šam visiem^ per laikraštį, čių. Brighton. Mass....................... 7.25 Mauža, S. Kubilskis, A. Rugys, M. Viso
P. J. BALTRŪNAS. Prof.
lalės parap., Kutimų sodos. Jų pačių užsideda didesnį biznį kitame mieste.
Aukos pasiųsta L. S. Fondan.
Chicago. IIL
kad šįmet kalendoriaus nu Nuo Bass Lake Sunday School, Raškevičius, W. Greneris po $1.00.
P. Spurgis. atsišaukt, ar kas žino meldžiu prane Kreipkitės laišku ar ypatiškai šiuo
šitą
apgarsinimą
turėtų perukaiPeacock.
Mich
...................................
2.10
Viso
$36.00.
T.
W.
Barr.
adresu:
(50)
šti.
(50)
Pinigų $16.00 priimta ir perduota
tarėm neleisti, nes popierą Nuo Lietuvių Dienos komiteto La
tvt kiekvienas, išeikirųt ir pasilikt
J. J. Žemaitis.
Pinigai priimti ir perduoti L. šelp. L. S. F. kasininkui K. Šidlauskui.
Feliksas Nokevičia,
Pittoburgh, Pk
ir kitos medegos taip pa- Porte, Ind............. »......................... 54.40 Fonflb kasininkui.
J. G. Gegužis.
Waterbury, Conn. 531S Duncan st,
Minden, W. Va. 912 Bank st,
J. G. Gegužis. BOX 125,

kad už tą kainą
Pranešimas “Keleivio” brango,
(10c), kuria kitais metais
skaitytojams ir agentams. "Keleivio” skaitytojams ka-

Paj ieškojimai

Mokinkis sint Czebatu

Turėk Savo Namą!

ATSKAITA

& CO.

AUKOS

I

CASCA^B

uuvav

!N!NE

IŠRADIMAI

Ai Alena Kostovska, pasini-

KELK I VIS

KVEŠČINAS DŽIAN
BAMBAI.

Kadangi Džian Bamba yra smat lojeris ir geografi
jos žinovas, taipgi forst
klas saliunkyperis, kur viso
kio štofo kostumerių per
savo rankas perleidžia ir
daug nuo jų gauna patyri
mo, todėl ir aš noriu pasta
tyti čia kelis kvešeinus:
1) Kodėl kunigai kunigą
Damazą Macochą nusiuntė Į
peklą, kur nėra šventų pane
lį kurias Macochas taip
labai mylėjęs?
2) Kas daugiau gero veli
ja: ar šuo savo gaspadoriui,
ar kunigas savo parapijonui?
3) Koks skirtumas tarp
dabartinių lietuvių katalikų
ir senovės kryžiokų?
Merkinietis.

kėm spešel mitingą, išrin- |Į jasi. Jis taipgi tituluojasi
Elekra yra gyvastis.
kom savo delegeitus, kadva- Lietuvos Didžiuoju kniaziu
(kunigaikščiu),
karaliumi
čytų kur parafijalno saliu
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT?
Bukit tvirtų*,
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu.
Prisirengkite dabar
no valdyba eina valgyti, i Lenkų, khanu totorių, suo
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
Musų vačmonai stojo ant vi mių kunigaikščiu ir 1.1.
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai.
Beržui.— Tamsta galite
sų keturių kornerių ir laukė,
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu.
kad išeinančius pakrikštinti skirti panelei U. T. J-ei eiles
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras
r.uo susinervavimo, ligos, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
kaip amžiną atilsį musų tik savo parašytDiuuGi da
stų,
plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Neprotėvius kryžiokai iš pago bar žodis žodin tas. j£ėt iš
I kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adresu,
o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mierą.
nų į katalikus krikštindavo. į •'Sielos Balsų” ii^rJot, kad
I
Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Su nuliudusia širdžia tu tas eiles jūsų vardu patal
Fishleigh
&
Co.,
70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.
•9
rime tau brangus musų lo- pintume laikraštyje. Mes
jeri pasakyti, kad karę pra patartume tamistai pirma
laimėjom taip kaip kryžiokų paklaust jūsų skiriamų p-lei
Telephone: Back Hay 4S*M
M. GALLIVAN CO
U.
T.
J-ei
eilių
autoriaus,
ar
didisai mist ras Jungingenas
DAKTARAS
Užlaiko genausj
I
po Grunvaldu. Musų narsu jis daleidžia jums tas eiles
ELH. VYNĄ LIKERIUS IR
sis Buleslavas Anciškietis iškirti ir skelbti kaipo jūsų
Fr. Matulaitis
KITOKIUS SKANIUS
pamatęs einantį su sasičiu eiles.
GYDO VISOKIAS LIGAS.
GĖRIMU.
I
PRITAIKO AKINIUS.
rankoj iš lunčkario barkyt aipgi ir geriausio tabako Cigarų
Meidžuune užeiti, o visados
perį, tuoj pastojo kelią ir sa
■■ Valandų*:
rasi** gražų patarnavimą.
Nuo 1 iki 3 dieną.
ko: ”Kuda ty?” BarkypeNuo 7 iki 9 vai. vakar*.
IR Sff-366 2rd st.. So. Best™
ris kaip užkudakys savo "KELEIVIO” SPAUDOS
l!
41$
BOYLSTON
STR.
penkiais broliais musų nar
Saite 419. 420 ir 421.
siajam Buleslavui, tas tik Amerikos "Macochas” arba kaip kn.
$ Netoli didžiojo miesto knygyno,
Schmidtas
supjaustė
merginą
Oną
kabarkšt ant saidvoko ir gu Aumuller. Knygelėj surinkti visi
BOSTON. MASS.
li. šoko Buleslavui į pama- rūmą kurie buvo prirodyti teisme,
naudinga perskaityt kiekvienam 10c
čį Didžipilvis Peliksas, bet
ir tas išsitiesė ant žemės, i Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
Ei, Vyrai, Visi Paa
Matydamas pavojų gudra- i veikslais,
popiera ir spauda graži,
galvis Maikis Pagirietis, i poezija užimanti.......................... 75c
YUDEIKO!
Ta
pati
knyga
gražiais
apdar.
1.00
Jis
užlaiko gerą Restauraciją,
stvėrė savo kojas į rankas ir
visokios rųžies Alaus, Degtinės
movė nuo mūšio laiko.
Dievo žmogus. Labai užimantis ir
Vyno ir Cigarą.
naudingas papasakojimas iš dar
Taigi, pasakyk mums ką bininkų
gyvenimo ...................... 15c
Pirmiausia ir parankiausia
dabar mes turime daryt, ši
vieta lietuviaau.
Delko
žmogui
reikia
gert
ir
valgyt?
taip sromotniai praliuzinę Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga
304 Bita<waj ir 259 D Struti
savo vainą?
knyga kiekvienam ...................... 15c
Su didžiausia ušanovania,: Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės
SO BOSTON, MASS.
Saliunčikų Prezdentas.! turinys šitoks: 1. Giria ir moterų

MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL
Jei kuriems atsibodo dirbti šapoj,
TAD MOKYKITĖS AMATO AR
BA PREKYSTĖS. Musų mokyklą
pabaigęs gausi paliudymą (diplo
mą) ir galėsit lengviai gauti dar
bą storuose. Mokytis per visą
dieną mokykloj labai brangu, to
dėl galite išmokti liuobame laike
savo namuose.
MOKYKLOS KURSAI: Išmokti
angliškai kalbėti ir rašyti $6.00.
%
Pradinė Aritmetika $6.00. Pirklystės ir aritmetikos $7.00. Keliaujančių Agentų $25.00. Rubų
pardavėjų $10.00. Pagal musų
\i
metodą gali išniokt kiekvienas.
Prisiųskite keliatą štampų, tad
gausite probos lekciją, iš kurios
matysite kaip lengva ir žingeidu
f (M,
mokytis. Norėdami gauti 1,000
studentų per sį mokslo sezoną,
mes paskyrėm dovanas, todėl, ku
rie prisirašys į musų mokyklą šį
mėnesį, tam duosime dovanų tą
muziką.
Ant tos muzikos galima į trum
pą laiką išmokti grajint. Vieni
numeriai tos muzikos yra ant no
tų, o kiti ant strunų, pažiūrėjęs į
notos numerius, skambini tuos nu
merius strunų ir išeina labai gra
žios melodijos kaip geriausių mu
zikantų. Minėtos muzikos balsai y’ra įauui pramnųs ir švelnus. Jus galė
jote girdėt teatruose arba gražiuose viešnamiuose. Ne vienas su pasigėrė
jimu yra pasakęs: O, kaip graži muzika! Perkant ji parsiduoda už $7.54.
Reikalinga 200 agentų, kurie galėtų vakarais pardavinėti. Uždirbsite sa
rus pinigus. Atsišaukite po šiuo adresu:
(?)

B

KNYGOS

IMI

I

♦

♦

I

vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ................................................. 10c

Montello Correspondence School, Montello, Mass.

Siutus ir kitokius

i

I LIETUVĖ KRIAUČKA. |
Well, vyrai, aš jum pasa
kysiu, kad pos jus yra noba- •
Ona Čepullonis |
dyhom. Kad būtumėt geog- Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K.
rafiją
skaitę,
tai nebūtumėt!
K*utskį parašė Z. Aleksa. KiekSiuvu visokia* moteriškas
J
*>“
_
_
vienam darbininkui, kuns non platokios domės, jnebutumet čiau suprasti dabartinį surėdimą
DRAPANAS
■rius Bulesknygą perskaityti ... 10c
Vasarines ir žiemines, pagal I
rinkę į savo lyderius
Bules-* r^ėtų tą ________
naujausias madas ir už priei
Džian Bambos atsakymas. lavą, Peliksą^ ir Mikę, bo Žl- Šeimyniškas lietuvių gyvenimą* Jušnamą kainą.
kevičiaus dainose. Jei nori žinot H
Visokj darbą gvarantuoju
”Sauso nieks neklauso”— noma, kad Buleslavas nors; ,| kaip
senovėj lietuviai gyveno, tai
Už gerumą ir gražumą mano
sako lietuvių evangelija. Jei ir nuo bulio prasideda, bet: perskaityk šitą knygą. Iš jos dasidarbo gvarantuoja mano
žinosi, kada musų protėviai vogda
pažjstami.
(9 11) |
tamista nebūtum tinginys, |vis slavas, o slavai papras vo
I
sau žmonas, paskui pirkdavo,
ONA
ČEPL
’
LIONTS,
tai
perdaug
karšti,
greit
užj
kuris tik užsimerkęs ant lo
motinos parduodavo savo dukteris. y
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
252 4tb St.,
So. Boston, Mass 1
vos gulėdamas drymina, bet j sidega, da greičiau atšala.: gel)
pačių, o žmonos po kelis vy
ateitum j mano saliuną, tai O Peliksas, kalbant švento I rus. Labai užimanti knyga. Su pa
....................................... 35c
pasakyčiau, kad ir visiems tėvo kalba, Y’ra tik kavalie veikslais
Ta pati apdaryta ........................ 50c
mano kostumeriams iš juo rius, tinkamas su leidėm boko gerklės išdžiūtų, pasiim vytis, o ne Į faitus eiti. O Nihilistai arba užmušimas caroAiekII. Tragedija trijose veik
tų po drinksą, ir man ir tau 'Mikė — na, ar jus nežinot, randro
mėse. Gražus teatrališkas veikalas
ir jiems visiems iš to butų | kad Rusijos caras Mikė yra ir nelabai sunkus perstatymui,
KAM
nauda. Ale, nomader, aš bailiausias ant svieto sutvė viso reikalaujamos tik 28 ypates
-nesu toks pragobelis, kaip rimas. Rinkdami tokius vy Žmogaus išsivystymas. Kaip ir
LEIDI SLINKTI
musų klebonas, ką net už pa- rus jus padarėt vieną mis- kur atsirado ant žemės žmogus?
SAVO PLAUKAMS?!
iš beždžionės nekurie sa
klausymą griešniko spv- teiką. Antrą misteiką pa Išsivystė
Neturėsi
daugiau
kalko. Bet iš kur atsirado beždžionė
tunuotų. resvų, krintan
čiaus ima užmokesti. Aš pa darėt, kad toki fuliš nutari- Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai
Ant
čių,
pleiskanuotų, ap
nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
sakysiu, kad jei butum pats mą darėt. Bo jeigu jau pa ir
mirusių, žodžiu—ligui
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
akmens
stų plaukų—ko turėtu
pamislijęs tai butum sau iš- rapijos saliuno komitetas žios popieros, kalba legva, su dau
mei
visuomet
gėdinties,
Gelžkelio
laik
paveikslų .......................... 35
ekspleininęs, kad kunigo valgo sasičius lončkaryj, tai geliu
nes tas daro Tau ne
rodis šrubeliu
Ta pati apdaryta...................... 50
apsakomą nemalonumą
užsukamas, vy
Macocho i dangų leist nega aiškus ženklas, kad ilgai ne
—jeigu tik urnai pra
riško
didume
lima, nes jis ten švenčiausiai galės gyvent. Aibečiu laif. Revoliucijos giesmės. Knyga dide
dėsi vartot musų su
rašytais dubei
lio formato, su gaidomis (notomis
taisytus plaukams vaistavais viršais
leidei šiurting akis išluptų! Bukite kantrus ir laukite, sutaisyta ant 2-jų. 3-jų ir 4-ių balDermafuga”. Geresnių plaukams
ant 20 metų au
2) Jei esi parapijonas, tai bo ir raštas šventas sako: ;.ų. Lengvos mokinimui................ 35c vaistų už “Dermatugą” nėra!
ksuotas su iš
Dermafuga” padarys tą. kad Ta
Labai teisingas
žinai, kad kunigas nėra šuo, blagaslovvti kantrus, nes jie Kaip senovės žmones persi statydavo vo“įplaukai
bus tankus, švelnus ir
žemę. Labai žingeidus senovės skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty I ypatingai gelžkeiiu važiuojantiemi
bet piemuo, o tinginys pie žemę užvaldys. Tikėkit ir sau
filozofų daleidimai apie musų že ra, pleiskanos išnyks ant visados, ' žmonėms, kuriems reikia visuomet
muo galvijams netik vipo, busit išganyti. Dacol.
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10- o plaukai niekad daugiau neslinks. tkras laikas žinoti. Gvarantuotai
Ypatingas
pasiulyji
_
Busi patenkintas savo plaukais! Ne ant 20 metų.
bet ir rinkinės nesigaili.
Džian Bamba.
pavydėk kitų puikiems plaukams, mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį an:
Paparčio
žiedas
ir
kitos
gražios
apy

Į
Bet su kunigais yra visai
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne- nes pats gali turėti dar dailesnius! persiuntimo kaštus, su teise jums vi
Reikalaujant
prisiusime
Tau
pačta
difrent biznis. Gaspadorius
kurie žmones išsitikėję į visokius
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdir,
burtus ir tt.................................... 15c suvis dykai išbandymui “sampilą”. tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*
berno nelaiko, jam pėdės ne
Prisiųsk 10c_ stampomis persiuntimo
gausi išbandymui dėžutę “Der- ju; užmokėtumėt už tokį pat laikro
moka, jeigu bernas nedirba, Redakcijos atsakymai Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje. lėšų,
maiucos” veltui, sykiu ir brošiūrą, dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur
Dvi juokingos ir kartu pamokinan užvardytą: “Puikus Plaukai”.
j Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
o jei parapijonai tokie deni---------čios apysakos ............................. Ilk
būtis dykai su kiekvienu laikrodėli
fui, tai jų pačių kaltė.
* Gerbiamoji Redakcija.:—
ARGIL SPECIAVTIES CO.,
*
Dept. 12
•
3) Jeigu skaitytum geogMeldžiu man paaiškinti Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
EKCELSIOR WATCH CO.
jimo kritika. Parše Iksas. Kny P. O. Box 37, Philadelphia, Pa. 906 Athenaeum
Bldg. CHICAGO, ILL
rafiją, tai žinotum, kad se- j sekanti klausimą:
gutėj tik protingi nurodymai, paterr.ti
ant
faktų.
Kiekvienas
gera*
no vės švento tėvo armija suKą reiškia rusų caro tifuvai namams privalo j*
sidėjo iš visokiu bomu, ku-' Avimasis ”car vsech Rosii.” katalikas,
perskaityti..................................... 20i
rie gaudavo nuo'švento tėvo Tarp musų eina ginčas: vie- Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
zupelnus atpuskus, kad ėjo ni sako, kad tai reiškia visos gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis
ERGIJOS
su gamta ir kaip civilizavoskerst pagonų lietuvių, gro Rusijos, kiti, kad visų Rusi kovojo
•X V dienos jau
si.
Kiekvienas
turėtų
ją
perskaity

bti jų turtus ir imti visas jos imperijos dalių arba ca ti. Su paveikslais............................25c
praėjo. Bet
vis dar tarpe mus
--.
jaunas leides. O lietuviai ro valdomu tautų.
yra daug vergų,
Materijalistiškasis istorijos suprati
S. B. J.
katalikai dabar vadluk šven
kurie yra atstu
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
miami nuo savo darbo beširdės
to tėvo eidžentų prisakymą Difinicija ”vsech Rosii,” saulyje įvairius nuotikius. tai per
verg-mistrės-LIGOS.
f
>
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva
Yra labai lengva išvengti ma
patįs atiduoda savo turtus beabejo, yra ”visų rusų,” tik ir
labai aiškus išvedimai........... 10c
Ii
žų kliūčių išaugant j dideles,
ir mergas ir muša tik sicili- tas reiškia ne visų rusų
jeigu urnai atida ant to atkrei
Musų
padėjimas.
Vaizdelis
iš
gyve

piama. Ir tas yra jūsų pareiga
stus ir netikinčius Į tokį dori žmonių, bet tik visų Rusijos nimo. Parašytas pagal naujausius
link paties savęs ir savo šei
biznes savo brolius lietuvius. dalių. Kaip žinoma Rusija atsitikimus........................................ J10c
’ «'
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
Dacol!
Rainkotu ir Siūty Dirbtuve
susideda iš keliolikos ”kraš- Davatkų gadzinKos. Padidinta ir pa
nų, kaipo plovimas skaudžianDžian Bamba.
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR
6-ta la'da juokingų daine
čios gerklės intraukimui į save
tų” (kraj), kaip ve: Baltikos derinta
lių, pašiepiančių davatkas ir kitu*
apmalšinimui dusulio, nuo gal
GERIAUSIA.
(vakarinė dalis Lietuvos — prietarus ..................................... ltk
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
Mes dirbame RAIKOTUS ir
GROMATA
Gardino
ir
Minsko
guberni

I
SIETUS, Vyriškus, Moteriškus ir
O dabar tegu bus pagar I jos). Didžioji Rusija, (va Anarchizmas. Pagal Proudono mok (< Vaikams. Dirbame dėl KRAU
apsireiškia esąs iš geriausių na
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE-(
bintas Džian Bambos atsa ii dinama Maskolija nuo var slo parašė d-ras Elzbacher, vertė
minių gyduolių, esančių ant
NIAMS
iš
geriausios
materijos
j
pardavimo—25c. už bonkutę.
kymas ant amžių amžinųjų do Maskvos miesto). Mažo Briedžių Karaliukas .....................IR ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė (
Nuo Reumatizmo, Padagos, NeuraliMaterijas mes imame iš dide- (
srijOR,
Persišaldymo, Apšlubimo, DantuLegalški
žmogžudžiai.
Trijų
aktą
ji Rusija, (pietvakarinis tragedija, paimta iš revoliucijos
Amen.
lių firmų ir daug ant karto, to
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję,
kaip ir nuo visokiu kitu reumaMes, visi Amsterdamo sa- kraštas Ukrainos), Naujoji laikų ............................................. 1*» dėl mes gaunam kur-kas pigiau
tišku ligų, naudoki
ir geresnę materiją, todėl galime
liunčikai, dėkavojame tau Rusija, (Kersonio, Jekateri- Kur musų bočiai gyveno. Tai yra tiir pigiau padaryt.
PAIN-EXPELLER,
Lietuviai, kurie norite tik turėt
ponas Džian Bamba už tavo noslavlės, Taurydos guber- rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
;
STIPRIUS
IR
GERUS
RUBUS
kaipo seną ir uztikėtiną draugą šeimy
lopšinė. Knyga naudinga ir pa
gerą advais ir meldžiamės nijos ir Besarabija). Dono nių
nos p* r puse šimtmečio. Tik 25c. ir
PIGIAI, visados kreipkitės pas
mokinanti. Parašyta Z. Aiškėja,
50c. bonkute; galima gauti visose apmus. Tolimesnieji per laišką; o]
prie švento Macocho, Šlamo, Kazokų rajonas. Raudono- kuria daug darbo pašventį tirinijitiekose arba pas pati fabnkanta—
vietiniai ypatiškai.
F. AD. RICHTER & CO.
smito ir Belzabubo, kad ir ji Rusija (apgyventas rusi- mams lietuvių praeities ........... Ne
Kriančiams, Agentams ir Kraa- |
74—80 Wa*hlagton Strtet,
Ka* Vert
musų kleboną priimtų po nų ir lenkų Galicijos ruo- Byla Detroit’o Katalikų su Socijalituvininkams sampelias pa'
siunčiame
dykaL
Knygelėj atspauzdinta visa*
ffinert į savo šventą draugy- žas). Baltoji Rusija (dalis atais.
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrina m, kad Jų* aoėėdyait pinigų **
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mm imam
materija »* gerųjų firmų ir primieruojam
rūbą pagal žmogų, todėl nesutark* žmogaus
išvaizdos ir kana tvirtesat

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL

TAIPGI 1ŠVALOM IR I&PROSINAM
VISOKIAS VYRU IR MOTERŲ
DRAPANAS.

< ■
5 |
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Lietuvos prijungta prie Ma- tos pusės, todėl bešališkai parodo
kiek išauklėtas pas mus žiau
skolijos 1772 metais, api- ant
rumas. Naudinga perskaityt lygiai
manti Mogiliovo, Vitebsko katalikui kain ir enriislietuL Su pa”KELEIVIS,”
ir Smolensko gubernijas),
Taigi tų visų Rusijų caru' 255 Broadwav.
SO. BOSTON, MASS.
nusibostinimo, mes rašau- Maskoliuos caras ir tituluostę.

O dabar pranešam tau,
ponas Džian Bamba, kad
\ musų parafijalnas saKunas
da gyvuoja. Laukdami jo

Tikras Jūsų brolis lietuvis

ZX/IXzTX/iX/r<zTx

Tnnlers Raincoat Company
G. A. Romanas, savininkas,

3 Harrison Ave^
kampas Kasei St.

BOSTON, MASS.

Ant. Januška
222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston—21013

jĮĮ REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ”TREįj JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.
<!į Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai
J rašykite žemiau padėtu adresu, prisiuičiant 35 c,
tuojaus apturėsite

v
-S
« a

TREJOS DEVYNER1O3
arba
TREJANKA
5ujic.cs

i? jiairiu

čcli-.į ir iaknų.

Sutaisyta su deg’ine arba virintu vandeniu
yra geriausiu vaistu arba karčiu
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, ncmalimą,
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį,
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje,'
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų gydančių
augmenų užmerkti j vieną kvortą čysto spiruto
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.
Kampas North 4-tos gatvės.
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REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE,
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.
MES NUSIUNčlAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;
UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE,
jeigu turite dabartinį jų adresą;
PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ,
kurių turite adresus;
SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA.
PABĖGO I RUSIJĄ.

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

F. J. BAGOČIUS
253 BR0ADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
>

K ■ L E I V IS

Karės belaisviams falima

Senovės lietuviu Gyvenimas.

negalintiems arba gyvenantiems tokiuose kaimeliuose,

.
.
.j, .
Sll|St lllllStO IT drabUŽllĮ* kur gal siuntinio Vokietijon II

Daugelis Amerikos lietu-’nė ant krasos nepriims, aš;
t
I
vių turi Vokietijoj kares ne noriai patarnausiu.
nias
neša,
jog
senovės
lietu

Siunčiant
maistą,
geriau

Pas įvairias tautas kiek
laisvėj savo giminių ir drau
vienas atskiras gentas tu viai nežinojo nei ponų, nei gų. Tie belaisviai tankiai sia siųsti rūkytas dešras ar
rėdavo savą vardą; tą patį vyriausybės, tai yra visi prašo amerikiečių, kad šie ba konservus (kenus), kaip
vardą nešiodavo ir visi vien- j gentininkai tarp savęs buvo prisiųstų jiems drabužių, antai sardinkos ir kiti tam
geatininkai, kad save iš ! lygus. Jeigu mes atsimin avalo, arba maisto, vienok panašus daiktai.
F. J. Bagočius.
skirti iš kitų gentų tarpo. sim, kad moterįs seniau iki šiol nebuvo žinomi keliai,
Be to kiekvienas gentinin- gente užimdavo pirmą vie kuriais galima butų tokią
,kas dar galėjo nešioti ir sa tą, tai turim daleisti, kad pagelbą nelaimingiems su Naujosios Anglijos T. M. D.
vą vardą (pravardžiavimą). seniausiuose liaudies susi teikti. Net katalikų delega
valdybos susirinkimas. |
Tie gentų vardai ilgainiui rinkimuose dalyvavo ir mo- tai, kurie buvo ant vietos ir,
liko tų kaimų vardais, kurie • terš, lygiai kaip ir vyriškiai,
Lapkričio 12 d. Montelloje
rodos, galėjo tai sužinoti,
atsirado tose vietose, kur Čia dar prisieina priminti, vienok
buvo
N. Angį. TMD. apskri
paklausti atsakė, kad
seniau gentas apsigyvenda kad pas lietuvius moteries pakol-kas
nesą jokių kelių čio valdybos susrinkimas,
vo. Gentai tankiausiai pri vyro brolio žmona jai bus
kurio tikslu buvo sutvarkyti
imdavo gyvūnų arba augalų Gente arba Inte*), t. y. j pasiuntimui maisto, drabu apskričio reikalus ir aptarti
etc. Paskatintas daugevardus. Tie gyvūnai ilgai dviejų brolių žmonos tarp I žių,
lio
užklausimų, aš pasiė veikimo dalykus.
niui likdavo pusiau-dievais; savęs buvo gentės arba inIš pranešimų valdybos na
ir skaitydavosi gentų pratė-itės. Šis dalykas dar kartą miau ant savęs tą reikalą ir rių paaiškėjo, kad lig šiol
viais. Kokius vardus nėšio-j pasitikrina, kad senovės po ilgų susirašinėjimų su ru buvo susirašinėta su M. Šal
jo lietuvių gentai, sunku pa-'lietuvių gyvenime moterįs sų, anglų, vokiečių ir ispanų čium (kuris kviečiamas kal
sakyti. Bet veikiausiai ir'užimdavo
vie- ambasadomis Washingtone, bėtojum), su centro knyužimdavo ne paskutinę vie
_____ I man pagaliaus linksma yra gium ir pirmininku. Su jais
lietuvių gentai imdavo sau tųvardus nuo gyvūnų ir auga Istorikas Jarošavyčius iš- paskelbti sekantį praneši jau aptartas knygų gavimo
lų. Daugybė padavimų ir; rodinėja, kad iš pradžių Lie mą, kurį gavau iš Washing- per Apskričio valdybą rei
menų žmonių pasakojimų tuvos
'
vadai platesnėmis tei tono:
kalas. Iš centro pirminin- !
Department of Statė,
persikeitė į pasakas. Pada sėmis naudojosi vien karių
ko pranešimo aišku, kad
Washington,
vimų ir pasakojimų žmonės laike. Paprastame gi laike, j
November 15, 1916. knygų bus galima gauti, bet
liko pasakų keturkojais, sulyg jo, viešpatavo liaudies1
apskričio knygius norima,
dvisparniais ir kitais gyvū patvaldystė. Šiame dalyke Mr. F. J. Bagočius,
kad butų pastatytas po
nais arba net ir augalais. Jarošavyčius visai neapsiri 249-255 Broadway,
bondsu.
Bet šios dalyvaujančios pa ko, ir taip buvo netik pas j So. Boston, Mass.
Prakalbų- maršrutas kolsakojimų ypatos nors ir lietuvius, bet ir pas kitas
kas neužbaigtas rengti.
smarkiai persikeisdavo, vie tautas. Monarchizmo tar Sir:—
nok jos visgi nenustodavo nui J. Kraševskiui nepatin The Department has re- Kuopos taip nerangios, kad
savo žmoniškų ypatybių. ka toks Jaroševyčiaus de ceived your letter of Octo- lig šiol į prašymus atsakė
Padėkim, pasakų vilkai, nė mokratiškas daleidimas ir ber 5, 1916, with its enclo- vos trįs.
Paskaitų reikalas taipgi
ra tikrais vilkais, bet tik jis būtinai stengiasi priro- sure, in which you reąuest
žmonėmis vilkų kailiuose. dyti, kad Lietuvoj jau nuo information as to how pack- neužbaigtas. Iš apšvietos
Galima daleisti, kad tie pa labai senų laiku viešpatavo ages containing food and komisijos dar negauta atsa
sakų veikėjai, tai gentiškų kunigaikščių patvaldystė, ir clothing may be sent to Rus- kymo.
Medžiaginis Apskričio
laikų liudytojai.
Pasakų kad kunigaikščių vietos pe- sian prisoners of war in
stovis silpnas: kelios kuopos
vilkai, lapės ir t. t. primena reidavo vaikams įpėdinin- Germany.
užsimokėjo
priderantį mo
Vilkų, Lapių ir k?, gentus. i kystės keliu. Bet šio tvirti In reply you are informed
kestį
;
kitos
visai
neatsišau
Panašiai ir padavimą apie nimo J. Kraševskiui taip ir that such packages may be
Žaltį ir Eglę reikia žiūrėti nepasisekė prirodyti, o vie sent in the open mail add- kia.
Šiuos ir dar kitus dalykus
ne kaipo į paprastą pasaką, tomis jo raštuose ir stačiai ressed to the prisoner, in
bet kaipo į kitą atsitikimą, pasirodė, kad sekančiu ir care of the American Emba- aptarus padaryta šioki nu
kuris kadaise buvo Žalčių net didžiojo kunigaikščio sy at Berlin, the contents of tarimai :
ir Eglių gentų gyvenime.
įpėdiniu lieka buvusio net; the package and the fui! 1) Knygium aprinkta fi
Graikų gentininkai, kada ■visai ne giminė.
; address of the prisoner be- nansų raštininkas S. Šleinis
sutvirtėjo vyriškos teisės, Gentiškos tvarkos laikus ■ ing carefully noted on the ir nutarta gauti bondsas už
skaitė save dievų ainiais. patvirtina ir turto įpėdinin-| outside.
I 100 dolerių.
2) Atsargumo delei nutar
Gomero poezijoj dieviškais kystė. Kol nebuvo ypatiš- I am, Sir,
vadinasi net piemenįs. Pa kos nuosavybės, tol visas
Your obedient servant, ta atsikreipti, kad kuopos
našius dalykus matom ir turtas skaitėsi gento nuosa For the Secretarv of Statė taipgi savo knygius pasta
pas lietuvius Dievė-Saulė vybėj. Kada gi atsirado ytytų po bondsu arba užga
William Billings
pagimdo daug vaikų žvaig- i patiška nuosavybė, tai vis- i Third Assistant Secretarv. rantuotų (pasirenčytų) du
ždžių-žmonių.
Kada per gi kam nors namiškių tur-|
kuopos nariu, turintįs nejuIševrtus
lietuvių
kalbon
kūnas griausto, tai žemai tas negalėdavo pereiti į sve-i
domą nuosavybę. Pagalios
čiai sakė ’Titis skelbiasi” Itimą gentą. Taip, jei tėvas tas bus taip:
gali patįs knygiai užsistatyDepartamentas
priėmė ti bondsą pas apskričio ka-,
arba "bočius graudžia.” Šie priklausė prie vieno gento,'
Departair
laišką,
5
spalių, sierių, prisiųsdami nuo $10 i
išsitarimai užsiliko nuo tų o motina prie kito (kaip tu-'
ai:
laikų, kada žemaičiai skaitė rėjo būti prie gentiškos 1916 m., su pridėčku, kuria iki $25. Knygų bus už tiek
save Perkūno (tai yra die- tvarkos), tėvui mirus (prie me tamsta klausiate patari išduodama, kiek išneš ga
vės-Saulės) ainiais. Pana motiniškų teisių) jo turtas mų, kaip galima nusiųsti rantijos suma. Išrinkus
šius išsitarimus randam ir I pereidavo ne į jo vaikų ran- j siuntinių su maistu ir dra naują knygių, senamjam
dainose: "Kur ateina Saulės kas, bet į jo seserų vaikų bužiais rusiškiems karės be bondsas sugrąžinamas. Ki
dukrytės.” Kitose vietose I rankas, nes jo vaikai pri laisviams Vokietijoj.____ taip esant bus galima gauti!
žmones ir stačiai vadindavo klausė ne prie jo gento, bet Atsakydami tamstai pra knygos tik apsimokant iš
dievo vaikais: ”čia dievo prie jo žmonos gento. Il nešame, kad tokie siuntiniai anksto.
sūneliai ateina šokti mėne gainiui, šie dalykai iššauk gali būt siunčiami per Ame 3) Nutarta kreiptis į kuo
sienoj su diev’o dukrelėmis.” davo įvairius papročius, rikos Ambasadą Berlyne at pas maršruto reikale, pra
nors vaikų nepalikdamas Į viruose (reiškia neužpečėti- nešant kalbėtojų sąlygas.
X.
arba ir taip kas nors kaip-; tuose) bunduliuose krasa ir 4) Taipgi nutarta para
Gentų nariai naudojosi kada jo pasilikusį turtą ar adresuojami nelaisviams. ginti kuopas, kad greičau
gana plačiomis teisėmis. ba vien gentininkai išsida Intura tokių paketų ir pil įmokėtų nario mokestį.
Gentininkai patįs jau rinko lindavo tarp savęs arba iš- nas antrašas nelaisvio turi
5) Kadangi lig šiol kaisavo perdėtinius. Pas lietu 1 dėstydavo apie mirusio na- būti aiškiai užrašyti ant vir kurios kuopos dar nepridavius perdėtinių rinkimai už ,mus ir paskui taisydavo šaus tokio siuntinio.
vė adresų, tai nutarta atsi
siliko per gana ilgą laiką. tam tikras lenktynes: kas,1 Reiškia, dabar amerikie kreipti per spaudą (organą
Net kada užviešpatavo ku greičiau pribėgs, tas ir di-! čiai gali savo giminėms sių ir kitus laikraščius) į jas,
nigaikščiai, jų rinkimas vis desnę turto dalį gaus. Pa- Į sti netik pinigus, bet ir mai kad kuogreičiausia prisiųs
gi dar ilgai tęsėsi. Tik da našios lenktynės buvo ir • stą ir drabužių.
tų.
bar jau rinko ne visa liau ! pas senovės lietuvius. Šias į Visiems manęs klausiu
dis, bet tik diduomenė. Net lenktynes dėl mirusio turto siems šiame reikale atskirai LJ8S. VI RAJONO KON
kada rinkimai pradėjo nyk pas lietuvius buvo taisomos atrašyti negaliu, todėl inte
FERENCIJA.
ti, tai visgi kunigaikštis rei laidotuvių dienoj. Prieg to, resuotieji gali pasinaudoti
Lowellyje, Mass., 17 gruo
kalavo diduomenės patvirti seniausiuose laikuose taip šita informacija.
džio po Nr. 22 Middle str., 9
nimo, be ko jis nesiskaitė išdalydavo visą mirusiojo
Ant
klausimo,
kiek
gali

valandą
ryto bus Lietuvių
kunigaikščiu. Visus svar turtą, o vėliau (statiškai
ma
siųsti,
aš
negaliu
atsaky

Socialistų
Sąjungos VI Ra
besnius viešus reikalus lie nuosavybei sustiprėjus) tik
tuvių pratėviai atlikdavo jo dalį. Mat iš pradžių vi ti, nes nors aš valdžios to ai jono konferencija. Iš vaka
ant viešų susirinkimų. Ka sas turtas turėjo pereiti škiai klausiau, apie tai atsa ro, 16 gruodžio lenkų salėje
kyme nieko nėra. Todėl ga po Nr. 10 Cobum st. bus L.
da liaudis savo teisių nusto vien gentininkams.
lima siųsti pusėtinai, bet ne S.S. 203-čios kuopos sureng
jo, tuomet susirinkimuose
per daug. Geriau padaryti tas spektaklis. Bus vaidina
jau dalyvavo vien diduome
*)
šis
dalykas
patvirtina
siuntinį kokių penkių sva ma „Vagis.” Delegatams,
nė. Apie tokius susirinki
ir
mano
giminiškos
kuopos
rų,
o paskui, kokiam mėne kurie atvažiuos iš vakaro,
mus istorijoj atsakančių ži
pavadinimą
gentu.
siui
praėjus, siųsti kitą.
bus parūpinta nakvynė.
nių gana apsčiai randam,
(Dar
bus.)
Tik
reika
suvynioti
stip

Nedėlios vakare, konfe
vienok, padavimuose randa
riai,
ir
nesiųsti
nieko
kas
ga

rencijai
pasibaigus, toj pat
si žinios ir apie liaudies su
yra
Jungtinėse
Valstijose
lėtų į kokias penkias sąvai- vietoj bus delegatų prakal
sirinkimus. Padėkim, pa
2,500,000
tavorinių
vagonų
tes
pagesti. Daugelis, kuriebos.
.... ...............
_____________
Tikimasi,
kad kalbės
davime apie
Vaidevutį
ir
kiekvieno
vagono
apskriprašė
manęs
pasiųsti
siuntidd.
J.
B.
Smelstorius,
M. Du(Videvutį). Toki susirinkimų,
mai būdavo šventose girio- tas amžius yra apie 25 me- “
s“ ;atsiuntė man taip blo- sevičius, žiurinskas, Akelaitai.
gai
suvyniotus, kad reikėjo tis, Klinga ir kiti.
se, ant ”kapų” (gal ant pi* * *
viską pervynioti; nekurie
Konferencija bus tuo įdo
lekalnių) ir t. t Kokiomis
teisėmis naudojosi susirin Cukrus yra daroma ne- pridėjo paprastos duonos, o mesnė, kad joje bus svarsto
ma apie Tarptautinę.
kusieji, taipgi sunku pasa vien tik iš burokų ir cukri vienas net bananų!
Nedarant iš tokio patar
LSS. 6-to Raiono organiz.
kyti. Bet iš visoko matyti, nių kornų, bet taip-pat ir iš
M. M. Plepia,
kad visi svarbiausi dalykai paimu, kurios auga ant Cel- navimo jokio ’’biznio,” tas
5 Thomas Park,
priklausė nuo tokių susirin lono salos. Jų yra net 16 pusėtinai apsunkina ir sueikvoja man daug laiko. Bet
kimų. Be to neaiškios ži- rusių.
SO. BOSTON, MASS.
PARAŠĖ Z. A.

t
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Nupigintos kainos Šventėms!
NAUJIENA VISIEMS!
JAU
ARTINASI SENAI LAUKIA
MOJI ŠVENTĖ, KALĖDOS. —
KOŽNAS NORĖS TAS DIENAS
PRALEIST LINKSMAI SU SA
VO GENTIMIS IR GERAIS
DRAUGAIS IR PRIETELIAIS.

O kad kiekvienas galėtų tas
dvi dienas per šventes pra
leisti tikrai linksmai, mes
pasiryžome duoti sekantį
specijaliį pasiūlymą:

8 Bn'os G?rą gėrimu
kurių vardai maž-daug sekanti:
ZAKON XXXX ..................... $1.00
1MPERIAL COGNAC .. $1.00
CHERRY VYNO ............. $1.00
APPR1COT BRANDY .. $1.00
APRICOT BRANDY .... $1.00
NALIFKA ........................... $1-00
NEW MARKET CLUB .. $1.00

Viskas sykiu $6.00

Bet prieš šventes
nupiginame už 5 dol.

BE TŲ, DAR UŽLAIKOME VISOKIŲ VYNŲ, KONJAKŲ, ROMŲ,
KORDIALIŲ, SENOS RUGINĖS IR RUSKOS l^ONOPOLKOS, kaip štai:
Private Stock ..........................
Endicott Club ........................
Kentucky ..................................
Old Nelson ...............................
Roxbury Rye, 6 metų senumo
XXX Whiskey .'.....................
Ramsey Scotch ........................
Jameson, Irish ......................
Ben Hur Manhattan ..............
Martini ....................................
Holland Gin ............................ .
Very Old Gin ..........................
.Jamaica Rum ..........................
Jamaica Rum, labai senas ..
Vieux Kanjakas ......................
California Kanjakas No. 1.
XXXX Konjakas ..................
Malaga Vynas ........................
Port Vynas ..............................
Madera Vynas ........................
Port Vynas No. 1 ..................
Peach No. 1 ............................
Cherrv Vine.............................
Rusiško šnapso ir t. ir t.t.

: a e-

$1.00
. .75
.. .75
.. .75
$1.00
.. .65
$1.00
$1.00
.. .85
.. .85
$1.09
.. .75
.. .75
$1.00
.. .75
.. .65
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
.. .50
.. .75
$1.00

i

Apart čionai paminėtų, męs užlaikome daugybę kitokių gėrimų, ku
riuos surašyti čionai negalime dėl
stokos vietos.
Mes duodame labai gražių bonkų su įvairiais
papuošalais ir gražiais zerkolais, jos papuošia
kambarį ir tinkamos prezentui, niekur kitur tokių
bonkų negalima gauti.

TAIPGI UŽLAIKOME VISOKIO ALAUS BONKOSE IR BAČKUTĖSE:
LAGERIO, PORTERIO, ELIAUS, STOUGHTO ir KITOKIŲ.
Kurie gyvenat toli nuo Bostono, prisiųskite mums Orderį laišku, o mes atsių
sime per ekspresą. Kurie pirks pas mus, tie gaus gerą tavorą pigiai.
Norintieji turėt surašą visų musų gėrimų, parašykite, o mes prisiusime DYKAI. Musų Kalendorių
prisiunčiame dykai visiems mus kostumeriams ir prieteliams, kurie gyvena aplinkinėe vsalstijose.

WILLIAM ZAKON & CO.
21 CROSS ST.,

Kampas Endicott Street

BOSTON, MASS.
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Dyspepsija ir Nevirininias, Jaknu Negalės, Tnlžinguiras, Prieivariu", Raudonosios Gyslos (hemoroidai),
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos
namuose už labai mažą užmokestį.
Mes taip-gi norime .Jums pasakyti apie musij
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkių
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi
jamas, Odes Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas,
Šukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAI.

grančtu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
terc pasauly e. Aš noriu, kad jie mane
žinotų, kaipo teisiu cą draugą ir Keredari —
kad žinotų kas aš ė-.u — kuomi aš esu—ka aš
esu padaras praeit; je ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. Iš mano
paveikslo jus galite matyti, kud aš užsiėmiau
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir pat i ri
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinėįau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai
taip mažai Žino. Aš noriu, kad kiekvienas
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite mambų t i jūsų draugu
ir geradariu, Parsisiųsdinrite mano Dykai
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra

nešima vilties.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus,
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svaikata, stiprybė ir gyvingumas, j is turite tuojaus parsisiųsdinti
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias
negales.
Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos
kupono, esančio apačioje. T.įaukite m< kčję sunkiai uždirbtus
pinigus už nieknm nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNY’COS KUPONAS
ParaAyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien.
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitą greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l 1101 -9 so. cimton st, chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėt*
pačia jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė
Gatvė ir No...........
Miestas

Valstija

I
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AREŠTUOTAS BUVĘS
Cambridge’uje jau suorga
TANANEVIČIAUS
nizuota nauja parapija.
MENEDŽERIS.
Linksma pranešti, kad
Martinas Kadzevskis kalti
Cambridge’aus lietuviai ganamas paglemžime 10,866 llų-gale suprato, jog su Ry

ŽMOGŽUDŽIAI!

■ ■ ■

...........................

_

_ ..

Į Gražiausių Dainų ir Najiausių
EILIŲ KNYGA

PHILADELPHIJOS
SCENOJE,

<

Lietuvių Motery Progresyvio Susiv. 11 kuopa stato puikią 5-kiy aktų

|4

TOGOBOČNIJ TRAGEDIJĄ „ŽMOGŽUDŽIAI”

Martinas Z. Kadzevskis mo agentais negalima il
SUBATOS VAKARE,
J.
lietuvių finansiniame pa giau gyventi, nes jie jau
saulyje lošė savo rolę. Jis įkirėjo iki gyvam kaului.
buvo generalis meneužeris Kiek kartų buvo rašyta pas
849- 851 N. FRANK1.IN STREET, PHILADELPH
Jono M. Tananevičiaus ”sa- kardinolą ir prašyta, kad
Šį veikalą dar tik pirmą sykį Ph'Iadelphi oj vaidins. Dah
>1
lOii
vings" banko ir kasierius jis padarytų malonę ir atsi
J. V. Stilson. Jaunimas dalyvauja iš LSS. 1 kp. Visą vakarų
muzika
Karaliaus Jagelos statomo imtų kun. J. Krasnicką, ku d r 2rui Jurčiukoniui. Tarp-akčiais bus dainą, Kviečiame visus
pamatyt
sios ir skolinamosios bend ris yra pridaręs labai daug tikimės, kad sis gyvenimo vaizdelis pa s gerą įspūdį kiekvienam.
Pradžia lygiai 8 vaL vak. Tikielų kaina: 50,*35 ir 25 centų. Svetainęatįdarysime 6;30 vakare.
rovės.
! nesmagumų Cambridge'aus
L. M P. S. A. 11 kp. Teatro Komisija.
Jono M. Tananevičiaus lietuviams, o ypač Lietuvių
bankas subankrutijo, nuėjo Dienoj, bet kardinolas neno
Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveiksiu,
į receiverio rankas, ir Mar ri nė girdėti lietuvių balso, j
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų
tinas Kadzevskis ten nebe i Cambridge’aus lietuviai pa-i Birutės Kanklių Choro
DIDELIUS BALIUS!
deklamuot ant viešų susirinkimų.
Ar norit būt gražiu?
generalis menedžeris.
Rengia Stoughtono L. Darb. Litematę, kad Rymo agentai, dainų praktika bus ketver turos
Knygoje trijų rųšių eilės:
Draugija 30 Gruodžio-DeceniJeigu taip, tai nusipirkite Mosties,
O dabar jis jau ir nebe ka tarnauja tik Rymui, o ne to vakare, (gruodžio 7, 7:30 jer, 1916
TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
m. Noys Hali svetainėje, kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi
sierius Karaliaus Jagelos žmonėms, nutarė pertraukti vai.) svetainėje po nr. 376 prasidės 7 vai. vakare ir tęsis iki 12 daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
nakties.
(50) riausia.
Visi daininin- vai.Visus
♦'•f
statomosios ir skolinamosios , su jais ryšius ir jieškos pa- iBroadway.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
j
nuoširdžiai kviečia
Ištepant moste veidą prieš einant
kunigo,
kuris
butukai
kviečiami.
KAINA
TIK
75
CENTAI.
bendrovės, milioninės lenkų tįs sau I
gult per kelis vakarus padaro veidą T
L. D. L. Draugija.
ui
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.
tyru ir skaisčiu.
Mostis išima viso
ir lietuvių kooperacijos, tu prigulmingas, t. y. prigulėtų
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
rinčios apie 2,700 narių. Dar lietuvių visuomenei ir dir’o- EXTRA! VIENAS DOLE*i
* lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
h žutės 50c. ir $1.00.
SIELOS
BALSAI
(45)
blogiau, negu kasierystės tų kaipo doras tautietis dėl
|
APTIEKA
o
RIS I SĄVAITĘ.
J. RIMKUS.
netekimas: revizija bendro labo visų lietuvių, o nebūtų
ROY M.
Hnlhmnk. Mano. '
Nusipirk
pas
mane
laik

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
Teisingiausia ir Geriausia
vės knygų parodė, kad Stin Rymo agentu.
D
Jau viskas rodėlį, lenciūgą ar žiedą ir
DARBO VALANDAS.
<fi
:
h
Sutaisom Receptus su
William Balsevičius,
gą kasoj 10,866 dolerių. Ir sutvarkyta ir bažnyčia ap
džiausią atyda, nežiūrint ar iš į I
mokėt
tik
po
1
dolerį
į
są-l
Martinas Z. Kadzevskis ta rinkta. Yra vargonininkasJ ., , , .s: Lietuvos atvežti ar amerikoniški. , kuris pirma gyveno po No. I Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau4 šia i siųst ”Money Orderiu,” popierinius galima 6iųst tiesiog pavra
choras
puikiai
išlavinko
‘
v.S?
j
Gyduolių galite gauti, kokias tik į , 361 W. 4th st., So. Bostone,
po areštuotas: jį kaltina,
I prastam konverte. užrašius aiškiai adresus sava ir "Keleivio” ir
pasaulije
vartoja,
taipgi
visados
o
<•
eiti ir giedoti |sum3- Dabar per Kalėdas randasi lietuvis aptiekorius.
kad jis tuos pinigus pasi tas ir fratavas
■f prilipyt už 2c. markę.
tuojaus
praneškite
savo
da

surast! oaveSf S ^od« dovanų: kas pirks
glemžęs.
antrašą, nes prova r;
„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
EDVIRD DALY, Savininkas į bartinį
Šiukštai,
429
Portland
str.,
jaikrodi
tam
duosiu
dovanų
j
:
su
automobiliaus
savinin i____________
Išpradžių buvo stengtasi
18 Brcačway, So. Boston. h kais, kurie sužeidė jus, jau
visą tą Kadzevskio „bėdą” I Cambridge. Mass. Norintis i len.clu»e> ar, k«M-nors kitą
reikalaut ir per laiškus, $ į
1 o Galite
užslėpti, kol prisaikintujų kunigas užimti puikią para- auksinJ daĄlito
mes per ekspresą gyduoles av- į t atėjo ir reikia tuojaus stoti, i
JU
T <8’o«im«»
įį
Adv. AVilfred B. Keenan,
teismas ne išstatys prieš jį pija lai greitai atsišaukia, i .P33.11??11
vjto
VnracnAn/knranimu
laikrodžių
visokios
rų15
Broad st., Boston, Mass.
formalio apkaltinimo. Bet į
EMra Korespondentas.
- pat
sugadintus
DENTISTAS
J. MATHUS
gi dalykai išėjo aikštėn.
Geriausias
Lietuvio
arba išmainau ant naujų.
Apie tai rašo „Naujie
Dr. 1. Oanzburg
SALONAS IR RESTAURACIJA. <
Dovana kunigui.
Iš kitų miestų galite ra 25,000 KATALIOGU DYKAI
nos.”
Sveiki geriausios rųšies gėrimai į,
i
Labai gerai at
LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.
ir užkandžiai. Patarnavimas prie- Į!
Pereitos savaitės vieną šyti ir musų agentai ateis JeiguSUneturi
lieka darbą su
mano
katalogo,
tai
prisiųsk
už
3c.
pačtinę
markę,
o
tu
lankus.
rištą su danti
naktį Šv. Cecilijos parapijos su sampeliais ir paims orde- ėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ
BAISUS SKANDALAS
mis ir jų ligo
:
rius.
Parankiausia
Lietuviška
užeiga.
1KRIPKU, HRIUBV. ir daugybę kitokių MUZ1KALIŠKŲ INSTRU
klebonijos (Back Bav mies
mis, už žemes
NEW YORKO POLI
MENTU. ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi?
Si nę kainą, kaip
J. MATHUS
to dalyj) durų varpeliui suP. VALUKONIS,
:oj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais
CIJOJ.
bent kas kitas Brocktone. Pil
342
Broadway,
So.
Boston,
Mass.
j
<ainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviėkes Sapnininkas, dydžio
skambėjus kada atidaryta' 955 Broadway,
nas užganėdinimas gvarantuojasu 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa?
New Yorko apskričio pro duris, atrasta Į laikraštinę}“
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
So.*Boston, Mass. ■x6Ht
ikrą lietuvį, o gausite teisingus ta voru s. Agentams parduodu pigiau
sijoj ir Amerikoj yra geriausiukuroro padėjėjas Smith su popierą suvyniotas bundu- Į
’ašvkit tokį adresą:
liudytoju to. Ateikite patįs per
rinko prirodymų ir liudinin lis. Bundulyje atrasta ku-}
sitikrinti.
W
<
Wflidp1i«
1,2
grand
st
.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.
kų, kuriais
pasiremiant nigu.i dovona — vos tik gi-,
S. Baracevičius
o. VValUCIlS
BROOKLYN. N. Y
Tikros
Lietuviškos
999
traukiama kriminališkon męs vaikas.
64 W. Elm street
GRABORIUS.
atsakomybėn 15 policijos
Brockton, Mass.
Palaidoju visuose aplinkiniuose
12 šūviais Pištalietas
Trejos Devinerios.
Kūdikis nugabentas Ii- }
miestuose.
vyrų už globojimą paleistu
PATARNAVIMAS GERAS
Šauna tiesiai į cielių 12 kartų vie
vystės namų ir ėmimą iš jų gonbutin. Nežiūrint, kad j
Yra tik dabar pargaben- nu užtaisymu.
IR PIGUS.
Juodo ”Gun Metai
kyšiu. Sulyg tų prirodymų, butą gana šalto oro tą nak-;
tos iš Rusijos ir sudėtos Fir.ish” plieno, gerai padarytas, išDidelį palaidoju už 45 dolerius,
Lietuviai Kliaučiai
špagai Dr. Grur.ing re 'aiko viso gyvenimo laiką. SFECIA• ‘ policijos
’* •*
’-t itį ir kūdikis buvo neapreng
maža už 15 dol.
, vienas
viršininkų
čeptą. Susideda iš švie- LIS PASIŪLYMAS. Šitas 12 šūviais
Visokius Vyrams Drabužius
nusipirko $15,000 farmą už tas, vaikas, sako, sveikas ir
^3 žiu 27 gatunkų šaknų ir 1 oištalietas ir dėžutė šovinių bus duo
Siuvame ant Užsakymo
vaisių turinčių didžiausia i ta jums visiškai už dyką, jeigu paIšvalome, sutaisome ir išproai
surinktus iš paleistuvystės augsiąs.
įtekmę gydyme įvairių ligų. Kaina : uelbėsit mums išgarsint musų naujus
name senus.
namų pinigus.
50 centų pakelis su prisiuntimu.
'aikroaėlius. Tas dat^Jhs labai leng
Vienintelė
Kriaučių kompanijų
Galima siųsti stampomis arba įvy vas. Viskas, ką jus turite padaryt,
So.
Bostone,
kur visame duoda
Policija buvo Įvedus ant
Koncertas ir šokiai.
r.ioję tvirtai į popierą 50c. Įdėję į ge tai nešiotis musų laikrodėlį ir pasa
zerą ir gražų darbą už prieina
tokių namų pastovius mo Subatos vakare, gruodžio rą konvertą. Adresas:
kyt savo draugams, kur jus jį pirkot.
mą kainą.
(?)] Jeigu sutinkat, iškirpkit šitą ku
kesčius ir surinkdavo iš na 9, š. m. L.S.S. 60-toji kuopa Reikalaujame Agentų.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ
poną tuojaus ir įdėję į laišką prisiųs
...O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES1
Parduodu Paminklus ir Kviet
I THE LITHl'AMAN VAIL CFDER KOLSE
mo nuo $300 iki $500 Į mė
kite mums. Mes tiesiog į jūsų na
rengia gražų koncertą ir
kas. Užlaikau automobilius grei
v.l Todėl, kurie norit pasisiūdini
mus prisiusime šitą 12 šūviais pištanesi. Mokesčiai buvo ima smagiausius šokius, visiems 3343 S. HALSTED ST. CHICAGO,III lieta
•am susinešimui. Atsitikus rei
įį gerą siutą, išvalyt arba suprasit,
su dėžute šovinių ir sykiu pa
kalui meldžiu kreiptis prie manęs,
kreipkitės pas mus.
mi nuo merginos galvos.
siųsime gražų auksuotą laikrodėlį.
} žinomoj Lietuvių svetainėj, .
,
aš pribusiu greičiau, negu vieti
|Į SOUTH BOSTON CUSTOM
Aplaikę
jus
užmokėsite
tik
5
dolerius
niai g-raboriai. nes mano automo
Persigandę policmanai kamnas E ir Silver gatvių,
už laikrodėlį, o pištalietas dykai.
PCSiSJfllICSi!
TAILORING CO.
bilius stovi visados ant kelio.
ar
moteriško,
atidarytais
ar
uždaRašydami
paminėkite
kokio
—
vyriško
dabar pradėjo gaudyt ir So. Bostone.
XT . . , °
. . -ytais lukštais laikrodėlio reikalaujat Jei būtumėt neužganėdintais, mes
$
278
Broadway,
So. Boston
S. Baracevičius
mušti tuos žmones, kurie .....
..
. , TOO I Nusipirkęs pas mane lai- apmainom ar pinigus grąžinam.
"
. Adresuok aiškiai:
258 Broadway, So. Boston, Mass.
ELGIN ČO., 502—35 BALTIMORE BUILJJING, CHICAGO. ILL.
liudija prieš juos. Keli liu I v įsiems žinoma, kad LSS. |<rOdėlj, žiedą ar lenciūgą ui
Telefonas: So. Boston 839-J.
i
Kad iš apgarsinimo ture naudininkai likos jau sumušti. 60-tos kuopos parenąimai |abaj nupigintą prekę. P<
,
dą, garsinkis "Keleivyje.”
Tai bent „tvarkdariai!” rengiami tuo tikslu, kad pa- j gi oo į gąvaitę. Mano agen ■.->
AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? «
linksminus darbo žmones, ■ taį ar a^ pais paimam užsa
KORESPONDENCUINIS SKYRIUS
WATERBURYJE AUTO kad pridavus jiems energi-<:kyinUS jg namu, rašvk laiš
Angrlų kalba yra lengva išmokti, bet šis lengvumas guli ant to
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti vi»a
jos jų kovoj uz buvj. Taigi ką, mes pribusim
....
pas jus.
MOBILIUS UŽMUŠĖ
•
anglę kalbą liuososa nuo darbo valandose savo namuose, už mažą
ir
šiuo
kartu
parengia
vieną
atlyginimą
LIETUVĮ.
Greič ausia. didžiausia ir pripažinta už geriausia: Amerikoniš- •>
P. KETVIRTIS,
So. Bostone Į
Geriausia
ka mokykla, pasekmingai mokina per krasą anglą kalbos ir gramegražiausių vakarų: koncer
tikos
visose
dalyse
Amer.
ir
Kanados.
Gražų
iliustruota,
su
daugePereitoj sąvaitėj Water- tą ir šokius. Koncertas tę 233 Broadway So. Boston
Uq paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ unčiame dykai. Rašyk
irapielinkėj į
Lietuviška
platesnių Žinių; įdėk kelias markas prisiuntimui katalogo.
Tel. So. Boston 1739 M.
buryje ant Bank gatvės apie i sis nuo 7:30 iki 9 vai., o šo
w K LESŲ SKYRIUS
0
8:30 vai. vakare daktaro Va- kiai iki 12 nakties.
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOS E, dienomis ir vaVisi
karais. Jei nori greitai išmokti Angių kalbą, tai persitikrink apie
M. ANDRIUŠIUTĖ,
stolos automobilius užmušė nuoširdžiai užkviečiami.
mnęt] mokyklą pirmą negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia
kurios tik pasaulyje j
Gyduoles sutaisome
MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJA.
dang mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dauAlfonsą Riktoraitį, 14 metų
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir
priimtos ir yra
ir prisiunčiame
HlHGschooles kursus. Dvi mokyklos 731 W. 18tn St., ir 1741 W.
amžiaus vaiką. Policmanas
47th St. Lai skus adresuokite: AMERICAN SCHOOL OF L ANGŲ Avartojamos.
i:
visokias,
GES.
1741 W. 47th St., Chieago, IIL
Paskaita apie sveikatą.
jį tuojaus paėmė ir nugabe
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis
no pas d-rą Riordaną, bet
Gruodžio 10 d. (ateinan
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.
vaikas buvo jau nebegyvas. čio nedėldienio vakare) Lie
Palicmanas sako, kad auto tuvių salėj bus Liet. Dukte
Ypatingai geros šios gyduolės:
mobilius ėjo prieš kalną vi rų ir Sūnų Draugijos su
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e Tikra Lietuviška Trajanka 35c
sai povaliai, bet Riktoraitis rengta paskaita. Dr. F. Ma
Gydanti mostis nuo pučkų 50c Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00
visai netikėtai iššoko ant tulaitis skaitys paskaitą te
Nuo viduriavimo mažiems 25c Gyduol. pataisymui apetito 1.09
Nuo viduriavimo suaugus. 50c Gyd. suvalninimui vidurių 50c
kelio prieš pat automobilių, moje „Sveikata ir kaip ją
Pamoda plaukams.............. 20c Gyduolės nuo kosulio ir sun
taip kad šoferis nespėjo ma užlaikyti.” Kadangi svei
kaus kvėpavimo .......... 1.05
Vaikų ramintojas .............. 2ac
Nuo suirimo nervų .......... 1.00 Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c
šinos sustabdyti. Policija kata žmogui yra brangiau
Bobro lašai ...................... 1.00 Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c
jį tečiaus areštavo ir pastatė siu turtu, tai nieks nepra
Nuo saulės nudegimo .... 50c Proškos nuo nerviško galvos
skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Nuo slinkimo plaukų ir plei
po $1,000 kaucijos. Užmuš leiskite progos neatėję pa Visokiems daiktams labai pabrangus, H
pirma, negu jisai pakenks jūsų systemai. Atakų
tečiaus aš nieko nepabranginau.
skanų .............................. 75c Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c
H
tąjį vaiką paėmė lietuvių klausyt daktaro patarimų,
palengvinimui ir iritacijos prašaiinimui, vartok
Visokias
Kraujo Valytojas................. 1.00 Visokie kvepianti ir medikaNuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
liški muilai .... 10, 15 ir 25c
graborius Želvis.
DRESES ir KITUS RUBUS
kurie čia bus suteikti už dy
Nuo Reumatizmo ........... $1.0b Blakėms ir tarakon. nuodų 25c
H
pasiuvu
gerai
ir
pigiai
iš
gerų
mate

ką.
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale ::
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TĄJĮ KOSULĮ

Pajieškojimas iš Lietuvos.

Adomas Sakalauskas, kai
po karės pabėgėlis, gyvenąs

Rybinske, jieško savo bro
lio Juozapo A. Sakalausko
ir pusbrolio Klemenso Navecko, abu Kauno gub., Pa
nevėžio pav. Atsišaukiantįs gali rašyti mano antrašu,
arba stačiai Rusijon:
Adomui Sakalauskui,
Vasilevskaja ui., dom N35,
Rvbinsk, Russia.
P. Kiaulėnas,
23 Bruce st.,
Lawrence, Mass.

The Henry Heywood Memorial Ilospital, Gardner,
Mass. Apekunai minėto Ligonbučio šiuomi praneša vi
suomenei, kad pabrangus
visokiems daiktams, kurie
reikalingi yra Ligonbučiui,
priversti yra pakelti ir kai
ną už gydymą, t y. nuo
Gruodžio 1 dienos, 1916 m.
Gardnerio gyventojams bus
skaitoma už gydymą ir pri
žiūrėjimą jau $10.50 sąvai
(50)
tėj.

SEVERA’S

pasiuvu bile rūbą į 24 valandas.. .To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu
ir norint turėt gerus rubus pigiai,—
duokit pasiūt man.
324 E
___ 1kampas Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Balsam for Lungs
(Severos Baisumą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio,
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio. oro triubelių,
uždegimo ir garkite skausmo.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

3?

H. S. Stone, Oph.D.
Akių
Specijalistas.

Musų žodžiam* patvirtinimui, itai paduodamo omeniai rautą laii-

ką: ,-AS noria .Tuma pranešti, kad Severoa Baiaamaa pilnai ataako tavo
tikalui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosuly! iinyko
ir tie aukai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal mea vartojome tąjį
Balsams nuo koklinio ir gi su gera pasekme.”
J. Kovaliki, Cutchogue, N. T.

H
H
H

10 m. So. Bostone.
399 Broadway,
M
SO. BOSTON. MASS.
a
<SSgSBE?;sag==~š ■=-=s-ssgsssgsaey

Reikalaujant gydaalių reikalauk Severoa Preparatui. NuJjei l ap
tieka žiūrėti. kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei uivaduo*
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rąžyk tiesiai j

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

t

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

sąžiniškai patarnauta.

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

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas C st. So. Boston, Mass.

r

