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Rusai įsiveržė 1S mylių i Prusus; Japonai paėmė Kiau-čau. Didelis mušis ties
ežeru; paėmė 4,000 rusų ir 10 mašininių kanuolių

Rusai vėl šluoja vokiečius; 3 milijonai austrų ir vokiečių neatsilaiko prieš rusus. Tsing-Tao tvirtove puolė ir japonai užėmė 
visą Kiau-čau. Anglai sunaikino vokiečių skraiduolį “Emden.” Talkinikų laivynas bombarduoja Turkiją..   • 

Abelnas kares 
stovis.

veržia 25,000 turkų. Vokie
čių užpuolimai Belgijoj pa
lei upę Yser eina silpnyn.

• Lapkričio 7.— Tsing-Tau 
tvirtovė puola ir japonai u- 
žima visą vokiečių provinci
ją Kiau-čau. Turkija kon- 

’ fiskuoja visus anglų, fran- 
įcuzų, rusų ir belgų garlai
vius, kurie buvo Turkijos 

1 uostuose.
Lapkričio 8.— Kaizeris 

šaukia tarybą apsvarstymui 
. to pavojaus, kokis pradeda

KARĖS SĄVAITĖ SU
TRAUKOJ.

Pereita sąvaitė — tai iš
tisą nepasisekimų eilė vo
kiečiams ir austrams. Nors 
pastarųjų pusėj stojo Tur
kija, bet tas nė kiek nepage
rino vokiečių ir austrų pa
dėjimo. Rusai sumušė vo- x 
kiečius su austrais Lenkijoj grasinti" iš Rusijos" pusės, 
ir Galicijoj. Japonai paė- Berlynas praneša, kad prieš 
mė vokiečių provinciją rusus statoma 3,000,000 vo- 
Kiau-čau. Francuzijoj ir kiečių ir austrų. Rusų ka- 
Belgijoj vokiečiai, vietoj Valerija įsiveržia Silezijon. 
atakuoti, pradėjo jau gin-! Anglijos laivynas sudaužo 
tlS. f J- ^--1--- T'--□ —

Pereitos sąvaitės nuoti- liuose. 
kiai iš eilės seka taip:

Lapkričio 2.— Anglija pa- vėliava, 
skelbė karės stovį Fjgypte.1 — 
Anglijos laivas ”Minerva”.KAIP JAPONAI PAĖMĖ 
subombardavo Raudonos ju-' TSING-TAO.
ros portą Akaba, iš kur! Pereitoj subatoj, po dviejų 
Turkija rengėsi siųsti savo mėnesių apgulimo, japonai 
kariumenę Egiptan. Pas-■ paėmė vokiečių' tvirtovę 
kui išlipę tą miestą Angli- Tsing-Tao. Su paėmimu tos 
jos jurininkai visiškai ūžė- tvirtovės japonai paima vi- 
me. Belgijoj vokiečiai ap- są vokiečių Kiau-čau pra
leido Yser upes krantą, vinciją ir "karė Tolimuose 
Lenkijoj rusai risčia varė j Rytuose pasibaigia. Dabar 
vokiečius link rubežiaus. i japonai savo spėkas galės

Lapkričio 3. Vokiečiai bė-J naudoti prieš vokiečius ki-

• du Turkijos fortu Dardane- 
_____ Turkai nuskandina 
graikų garlaivi po Anglijos

ga nuo Yserio, palikdami 
tenai 30,000 savo kareivių. 
Lenkijoj ir Galicijoj rusai 
eina vis pirmyn, vary dami 
pirm savęs vokiečius ir aus-j

tur.
Apie paėmimą Tsing-Tao 

japonų karės valdyba pra
neša sekančiai:

”Po čielai eilei smarkių a- 
trus. Vokiečių laivynas už- takų, 7 lapkričio rytą vokie- 
puola ant Anglijos pakraš-jčių tvirtovė Tsingtao pasi

davė. Apie 7 valandą iš 
tvirtovės pasirodė balta vė
liava ir mes liovėmės šaudę.

”Mes nusiuntėm vieną 
oficierių su balta vėliava 
tvirtovėn ir vokiečiai jam 
pranešė, kad pasiduoda. Mu
sų kariumenė tuomet užėmė 
miestą ir tvirtovę, paimda
ma visus vokiečius nelais
vėn.

” Apžiurę jus miestą pasi
rodė, kad jis baisiai daug y- 
ra nukentėjęs nuo musų ug
nies. Bombos iš musų lai- 
vvno, artilerijos ir orlaivių 
didele dalį miesto visiškai 
sugriovė. Fortai Bismarck, 
Mottke ir Iltis taip-pat buvo 
sudaužyti. Anglų karei
viams dalyvavusiems paė
mime šitos tvirtovės, prigu
li daug garbės.

”Paskutinis smūgis buvo 
pėtnyčioj, kada musų infan- 
teriįa pradėjo šturmuot vi
durinį fortą pirmutinėj ap- 
siginimu eilėj ir po pašėlu
sio mūšio užėmė jį. Vokie
čiai gynėsi labai narsiai, bet 
japoniečių buvo didesnis 
skaitlius ir jiems buvo įsa
kyta paimti fortą, nepaisant 
jokių nuostolių. Daug mū
siškių čionai krito, bet galų- 
gale vokiečiai buvo apgalė
ti; mes paėmėm fortą ir 
200 belaisvių.

„Paėmus šitą fortą, jo ka-

čio, paskandindamas vieną 
nardomąjį laivą ir du velka
muoju laiveliu. Kita vokie
čių eskadra užklupo tris 
Anglijos laivus pietų Ame
rikos pakrašty ir vieną jų 
nuskandino.

Lapkričio 4.— Japonų ar
tilerija uždega Tsing-Tau 
barakus. Talkininkai pro
gresuoja Belgijoj į šiaurę 
nuo Yser upės. Rusai slen
ka Vokietijos linkui ir uži
ma Sandomiežą. Rusų ar
mija įsiveržia Turkijos Ar- 
menijon ir užima tenai mie
stus. Vokiečių skraiduolis 
”Yorck” žūva ant minos su 
266 žmonėmis Vokietijos pa
krašty.

Lapkričio 5.— Anglija ir 
Francuzija oficijaliai apskel 
bia Turkijai karę. Turkija 
siunčia 90,000 kareivių link 
Kaukazo. Lenkijoj vokie
čiai traukiasi prieš rusus vis 
arčiau prie rubežiaus. Ga
licijoj rusai užima Jarosla
vą. Susirėmime ties Nieu- 
portu, Belgijoj, talkininkai 
sumuša vokiečius. Anglija 
formališkai prisijungia Cip- 
ro salą Viduržemės juroj. 
Pietų Afrikoj revoliucija 
prieš Angliją nuslopinta. Ja
ponai smarkiai atakuoja 
Tsing-Tau.

Lapkričio 6.— Berlynas 
praneša, kad Egiptan įsi-

i
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Viršuje franeuzų artilerija šaudo Į vokiečius netoli Arras, Francuzijoj. Apačioje belgų 
šauliai užsislėpę laukia ateinant vokiečių.

nuolės tuojaus buvo atkrel-1 žemės ir turi 60,000 gyven- 
i ptos į fortus. Pribuvo ir tojų. _______
daugiau artilerijos. Mušis dppįv\’aq t arai ntt ėjo visą naktį. Vadovavo; BERLY LABAI NU- 

■ generolas Yamada. Ir su-į 
jbatos rytą vokiečiai pasida-j Londone gauta žinių, kad 
vė.” Berlynas labai nusiminęs.

Apie puolimą Tsing-Tao; Mat visuomenės viltis 
tuojaus pranešta Londonui, buvo vedama prie to, kad 
Bombardavimas šitos tvir-| žmonės laukė didelių laimė- 
tovės tęsėsi 65 dienas. Kai- jimų Rusijoj. Tuo tarpu gi 
zeris buvo išpradžios įsakęs jie išgirdo, kad jų kariume- 
savo general-gubernatoriui: nė Rusijoj tapo sumušta ir 
”Mirkit, bet nepasiduokit,” I dabar_ caro kazokai įsiveržę 
tečiaus paskui apgalvojo,”'1'’'"’” 
kad tokia taktika butų ne
išmintinga ir pranešė, kad 
jei negalima bus atsilaikyt, 
tai pasiduot.,

Vokietija buvo paėmus iš 
Kynų Kiau-čau provinciją 
nuomon ant 99 metų ir nuo 
1897 metų įdėjo daug jau pi
nigų išvystymui gamtos šal
tinių, įvedimui geležinkelių, 
statymui namų ir išplėtoji
mui išdirbystės. Japonija 
persigando, kad jos pošonė- 
je pradėjo augti vokiečių in
taką ir pasiryžo prie pirmos 
progos padaryti jai galą. 
Proga pasitaikė ir Japonija 
užpuolė ant vokiečių.

Kiau-čau provincija guli 
ant Šan-Tau pussalio ir yra 
žinoma kaipo raktas į šiau
rės Kynus. Ji užima 117 
keturkampių mylių plotą

vokiečių žemėn užima jau 
Sileziją. Silezijos gyvento
jai bėga i visas puses 
džiausioj baimėj.

di-

RUSAI BOMBARDUOJA 
TURKIJĄ.

Rusų laivynas pradėjo 
bombarduot nuo Juodųjų 
jūrių Turkijos pakraščius. 
Turkijos miestai Kolų ir Su- 
glu jau dega.

VOKIETIJA TURI JAU 
304,000 BELAISVIŲ.

Londonas.— Ką tik gau
tas iš Berlyno oficijalis pra
nešimas sako, kad Vokieti
ja dabar turi jau 304,000 ka
rės belaisvių, kurie dalijami 
sekančiai: Asų 140,000;
franeuzų 125,000; belgų 
30,000; anglų 9,000.

”EMDEN” JAU SUNAI
KINTAS.

.Galų-gale pagarsėjęs vo
kiečių skraiduolis ”Emden” 
tapo sunaikintas. Lapkri
čio 10 d. Australijos anglų 
skraiduolis ”Sydney” pame
tė ”Emdeną” netoli Javos, 
Indijos okeane, ir pradėjo jį 
persekiot. Vokiečių skrai
duolis bėgdamas nuo stip
resnio priešo išbėgo į salos 
pakraštį y* tapo iš ”Sydney” 
kanuolių sudaužytas.

”Emden” senai jau buvo 
anglų jieškomas, nes jis nu
skandino jau 22 laivu, o 
tarp tų daugiausia Angli
jos. Tų laivų vertė iš viso 
siekia $4,000,000? Ir dabar, 
prieš pat savo galą, ”Em-' 
den” padarė anglams daugi 
blėdies, perkirsdamas jūrių 
telegrafo vielas, jungian
čias Cocos salas su pasauliu.

TURKIJOJ REVOLIU- 
CIJA.

Sultonas suimtas.
Bukarešte gauta žinių, 

kad Turkijoj kilo revoliuci
ja dėl užpuolimo ant Rusi
jos. Sultonas buvęs karei 
labai priešingas ir atsisakęs 
patvirtinti bombardavimą 
Rusijos miestų. Karės mi- 
nisteris Enver Paša arešta-

į savo rankas. Šita žinia 
oficijaliai da nepatvirtinta.'

VOKIETIJA TURĖS 
PASIDUOTI.

Dalyko žinovai tvirtina, 
kad Vokietija šitoj karėj ne-1 
išlaikys. Ji turi gerą armi-j 
ją, geras žudymo mašinas,' 
kokių neturi nė Anglija, nė 
Francuzija, nekalbant jau 

apie sudribusią Maskoliją, traukę prieš rusus 3,000,000 
bet nežiūrint ant to visko 
Vokietija turės pasiduot.

Kaukazo perėjo per rubežių 
ir eina vis gilyn Turkijon. 
Keliuose susirėmimuose ru
sai turkus jau supliekė.

RUSAI VĖL ŠLUOJA.
Galų-gale' /ūsai atsigriebė 

ir vėl pradėjo vokiečius* 
šluoti. Nežiūrint, kad vo
kiečiai su austrais turi su-

kareivių, jie niekur negali 
prieš rusų antpuolį atsilai- 

Jei turės pasiduoti dėlto,' kyti, o vietomis priversti 
kad išsibaigus jos m edžiagi-■ stačiai bėgti. Dabar vokie- 
škoms ir morališkoms spė- • čiai išvaryti iš visos Lenki- 
koms ji neturės iš ko atnau-! jos, tik pačiam pietų kampe- 
jint. j ly jie dar bando atsilaikyti.

x—_•----------- -- -Į

; jiems iš užpakalio ir jei 
’ kaip, tai gali visus juos su
imti.

Augščiau gi į šiaurę vo
kiečiai jau išspirti ir rusai 
perėję per rubežių laiko da
bar užėmę poziciją Prūsuo
se nuo Stalupėnų iki Lyko 
ir keliolika mylių dar už Ly- 

. Stalupėnai, Širvinta ir 
Gumbinė jau rusų rankose.

Ji dar turi pinigų, bet jos Be£^'en.£L1 
į iždas tuštėja, o paskolint ji 
•neturės iškur, nes ji su vi- 
' >ais kariauja. Jai reikia a- 
zotrugščių druskų sprogs
tančioms medžiagoms da
ryt, jai reikia daugybės a- 

Į liejaus motorams, jai reikia 
i 65 milijonams gyventojų 
‘duonos. O ateis toji diena, 
kad visų šitų daigtų Vokie- ko. 
tija pristigs.

Beto, Vokietija sunaiki- Vokiečiai čia norėjo atsilai- 
na baisiai daug gyvasties, kyti, bet nebuvo laiko. Jie 
kurios vietos jau nebeužpil-’ dabar suvaryti tarp mozuri- 

Įdysi. Morališkai ji taipgi “ 
save naikina. Tas bismar- 
kizmo idealas, kad ”galybėj 
teisybė’* privedė Vokietiją 
prie tokio žvėriškumo, kad 
jos pasielgimais su silpnais 
belgais pasipiktino visas pa
saulis.

Iš kitos gi pusės. Francu- 
zijos idealas yra tiesos ir 
lygybės idealas. Ir šitas i- 
dealas užmuš bismarkizmo tūkstančius belaisvių ir 
idealą.

Taip rašo Henry Berg-
son.

Jie

jos ežerų, į labai pelkėtą 
vietą.
RUSAMS NEPASISEKĖ 

PRIE VIŠTYČIŲ 
EŽERO.

Berlynas giriasi, kad sti
prus rusų skyrius atakavo 
vokiečius 9 lapkričio prie 
Vištyčių ežero, bet vokiečiai 
rusus atmušė, paimdami 4

‘ ' 10

*

KAIZERIS RADO SU
MUŠTĄ SAVO 

ARMIJĄ.
Kaizeris pribuvo ant ka

rės lauko Belgijoj pasvei
kinti savo kareivius ir pa
kelti jų dvasią, tikėdamas, 
kad atras juos pergalėto
jais. bet atrado baisiai su
muštus.

Jis buvo liepęs eiti ir pa
imti franeuzų portą Calais, 
nepaisant kiek tas paėmi
mas kainuos. Pildydami 
kaizerio įsakymą vokiečiai 
užmokėjo baisiai brangiai 
ir Calais’o nepaėmė.

Žinia apie vokiečių sumu
šimą uželektrizavo visą Pa
ryžių. .________

RUSAI PASKANDINO 10 
LAIVŲ.

Rusų laivyno ministerija 
praneša, kad pereitoj sąvai- 
tėj rusu laivynas nuskandi
no ant Juodųjų jūrių 10 vo
kiškų ir turkiškų laivų, ve
žusių turkų laivynui anglį.

Tuo pačiu laiku telegrama 
iš Petrogrado sako, kad ru- 

vo sultoną ir paėmė valdžią sų sausžemio kariumenė ant

mašininių kanuolių.
Pasigirdamas apie savo 

„laimėjimą,” Berlynas pir
mą sykį prisipažino, kad ru
sai veikia jau ant kaizerio 
žemės. Vištyčių ežeras guli 
Prūsuose, apie 15 mylių į 
pietus nuo Virbaliaus.

Aštuoniolika dienų tam 
atgal, rusų armija stovėjo 
prie Vislos, ištęsta nuo Var- 
šavos lig Ivangorodo, ir rin
ko pajiegas sumuštiems vo
kiečiams persekioti. Ir į tą 
18 dienų laiką rusai nugrū
do vokiečius daugiau, kaip 
150 angliškų mylių nuo Var- 
šavos.

RASEINIAI IR JURBAR
KAS VOKIEČIŲ 

RANKOSE.
, American Express Co. ga

vo iš Rusijos pranešimą, 
kad į Raseinius ir Jurbar
ką nesiųstų iš Amerikos pi
nigų, nes tie du miesteliai 
randasi vokiečių rankose. 
Raseiniai ir Jurbarkas yra 
Kauno gubernijoj, netoli 
Prūsų rubežiaus.

Tas nats pranešimas sa
ko, kad Lenkijoj miestai: 
Bendzin. štucin. Radom ir 
Krošnievice taipgi vokiečių 
rankose.
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SLAPTINGAS LIETU
VIŲ CENTRAS.”

KELEIVIS

”6. — neatidėliojant rinkti Cen
tro reikalams aukas, kurių laiky
mas ir vartojimas bus apspręstas 
per minėtąjį pasikalbėjmą Londo
ne.’’

Po tokiu laišku pasirašo: 
Lietuvių Centras”. Kas tą

"centrą” sudaro, kokie teKaikurie žymesni Ameri
kos lietuvių veikėjai gavo 
šiomis dienomis iš Europos 
laiškų, po kuriais pasirašo 
koks tai Lietuvių Centras." 
Tuos laiškus perspauzdino 
veik visi klerikalų ir tauti
ninkų laikraščiai. Vieni pa
sitiko juos su dideliu entu- 
zijazmu, kiti su abejone.

Kadangi dėl tų laiškų, o 
teisingiau tariant — laiško, 
prasidėjo ginčai, tai paduo
dant ji čionai ištisai, nes ki
tuose laikraščiuose "Kel." 
skaitytojai galėjo jo nema
tyt, o daugelis gali juo Įdo- 
maut.

Laiškas skamba taip: 
"Europos kovai prasidėj 

svarstyti karės iškeltą si: 
galimas josios pasekmes, 
me nuomonę, kad dabar’, 
džia žmonijai vieną 
historijos lapų, kad 
karės galas ture 
Europos išvaizdą, 
darni pažymėjome, kad Lietuv: 
ku budu negali p: 
barties atsitikimų 
landos negaišindama 
litikos sukurin, kad kitų 
vaizboje aiškiai pabriežus 
zistenciją, savo 
tautinį idealą. Tylėjimas arba kad 
ir pasyvumas reikštų liuesus Lie
tuvos idėjos palaidojimą. Susimą
stę dėl gyvenamosios valandos po
litikes krypsnio apibudinom ji, kai
po tinkamiausi Lietuvos idėjai kei
ti. Ypač trijulės santarvės laimė
jimas patieks platų taką mažų tau-

• tų-tautelių liuesam apsisprendi
mui, blogiausiam atvejyje — evo
liuciniam klestėjimui.

"Visa tai besvarstant susirinki
mų eilėje, pavyko sutraukti krūvon 
veikiančių sriovių žmones t be so- 
cial-demokrat į) ir sudaryti tam ti
krą Centrą, kuriam ir pavesta:

"i. — Sekti dabarties politikos 
momentą,

"2. — veikti, derinantis su gy
venamąja politikos valanda.

"Vykindamas savo uždavinį. Cen
tras. be visos eilės kitų dalykų, 
pažymėjo:

”1. — kad anglų, franeuzų ir ru
sų visuomenių nuomonė, kol kas 
tik spaudoje, bet jau reiškiama, ir 
.aiškiai tariama mintis, jog busimo
je taikos konferencijoje Europos i 
žemlapis tur būti iškeistas, t ado- 
vaujantis grynai tautiniu mastu, 
kur etnografinė siena, norai ir sie
kimai atskirų tautų-tautelių turės 
sprendžiamąją galę;

”2. — kad tūla atmaina rusų vi
suomenėje psichikoje, dargi reak- . 
«ciniai-biurokratiškuose sluogsniuo- j 
se, aiškus pažangiųjų rusų tautos ; 
krypsnių palankumas Rosijoje gy
venančioms tautoms, galop bend- _ 
ras rusų visuomenės ūpo pakilimas 
karo rezultate suteikia kad ir ma
žą, bet vis dėlto viltį, jog karei pa
sibaigus, reakcija bus priversta 
stengties ir stengsis nusikratyti 
savo apjakimo ir politikuoti, kad 
ir savųjų tikslų siekdama:

”3. — kad rezultate žinomojo at
siliepimo Vyriausiojo Karo Vado į į 
lenkų tautą paaiškėjo iš lenkų pu- į 
sės tendencija išplėsti savo hege
moniją ir į lietuvių tautą, žinoma, 
prisidengiant historir.e unija, tra- 
dicijiniu 'broliškumu' ir mezgiar.t 
painiojant svetimtaučių akyse lie
tuvius ir lenkus į vieną etnografi- ; 
nę masę;

"4. — kad aštrus, dėl visos vir- , 
tinęs historinių. ekonominių ir kul
tūrinių veiksnių, lenkinimo pavojus . 
liepia lietuviams visomis pajiego- 
mis ginties nuo lenkų hegomanijos:

”5. — kad aiškiai pasižymįs, net 
pažangiose rusų sriovėse. nenoras 
manyti, kad iš kovos sūkurio gali 
išsinerti perplati Lenkija, liepia ru
sams itin klausyties lietuviu bal
so, nes jis teikia progos išstumti 
vieton historinės Lenkijos etnogra- į 
fine Lenkiją ir be to moraliniai iš- ■ 
teisina tokią poziciją;

”6. — kad nuošaliai Jungtinių 
Amerikos Valsčių pozicija ir 
piniginė gale suteiks Valsčių bal
sui ypatingą svarumą Europos rei
kalus sprendžiant per seimus, kon
ferencijas. taigi Amerikos lietuvių 
veikimas gali vaidinti labai svar
bią rolę, nes nuo Jungtinių Ameri
kos Valsčių (lygiai kaip ir nuo an
glų bei franeuzu) delegatų-pasiunt. 
žodžio galima daug ko tikėties ir 
daug kas pareis.

"Centro nuomone, šitokia situa
cija suteikia mums gerą progą ir 
tiesiog- spirte spiria veikt. Veiki
mo branduolys aiškus: uoliai, pla
čiai ir nuosekliai kelti lietuvių tau
tos opiniją, kad paruošus tinkama 
mums pagrindą, kuriuo remdamies 
galėtume kritiškoje valandoje sa
vo balsą pakelti ir savųjų tikslų 
pasiekti.

"Tam tikslui Centras, šalip kitų 
nusnrendimų. nutarė:

’T. — išstumti Lietuvos ’čiely- 
bės’ idėja, būtent: susijungimą Ma 
žosios L’etuvos su Didžiąja ir. ži
noma. išskyrimą Suvalkų guberni
jos iš Lenku Karalystė

”2. — pasiimti 
einančiu laikraščiu, kuriame .
skinti Lietuvos historiją, etnogra- ' _
finę siena plačiausiam-? apymvje centrą 
(turint omenyje ir historinius bei 
ekonominius 
čianti politikos momentą;

”3. — sunaudoti spaoc 
šiaip jau kauniamą medžiagą pla
čiam memorialui apie Lietuva his- 
toriios, etnografijos, ekonomijos ir 
politikos žvilgsniu, o lygiai apie 
Lietuvos noliti'-os siekimus, vnač 
pabrioziant Lietuvos čielvbės idėją: 

”4. — memorialui renkamą me
džiagą skelbti atskirais straipsniais 
ir kitataučiu spaudoje;

”5. — susižinoti su musų didžią
ją Amer. kolonija ir čia jau iš da
lies žymėtiems, o Ivgiai dar ir ki
tiems svarbiems klausimams ap
svarstyti susivažiaoti keliems lie
tuviams iš Amerikos ir Didžiosios 
Lietuvos Londone:

u s, emem 
uaciją ir 

Priėjo- 
s skiei- 

indomiausių 
;ioks ar toks 

žymiai pakeisti 
Toliau besitar- 

a nie- 
ikti salia du- 
turi. nė va- 

įsisprausti po- 
tauuU aKy- 

savo eg- 
savitumą. ir savo

•iis:

i do atskaita parodo, kad! 
5 lapkričio buvo j’au $296,- 
395. Turtingi amerikiečiai 
aukauja tam fondui po $100 
ir net po $1,000.

lietuvių Suvažiavimas 
Ne\v Yorke Įsteigė panašų

i

. • • v _ . x vi i\c leivitv panagu į

nai įnema žmones, ir ar jį fondą ir Lietuvai šelpti, bet’ 
kas rinko, ar jis pats pasi- kažin kodėl ligšiol to fondo
vadino "Lietuvių Centru" — 
mes nežinom. Vienas daly
kas tik aišku, tai tas, kad Į 
tą "centrą" Įneina užsipel
nęs nuo caro medali Yčas.

šitas slaptingas "lietuvių 
centras'* šaukia lietuvių su
važiavimą Londonan ir. kas 
keisčiausia, pats skyria tan 
suvažiaviman delegatus — 
kun. Žilinską, d-rą Šliupą, 
BalutĮ-Balevičių ir Gabrį.

"Naujienos” apie to "cen
tro" laišką mano visai pras
tai. Jos sako:

’Tula musų laikraštijos dalis 
zinėja, kaip katė su pūsle, su 
tio-ten mystiško 'lietuvių eent- 
laišku. Šaukia ir į bubnus mu
kai! tai esųs toks svarbus, toks 
galo svarbu- musų visuomenei 

ykas:
'Mes klausiame: kas gi jame 
irbaus ?
Kas yra tas 'lietuvių centras’ 
ko tikro nežinia. Iki šiol patir- 
tiktai tiek, kad ižvmiausia rolę 
te lošia p. M. Yčas.
'Yčas. Jo abejotinos vertės po
pieriaus ypata jau meta gana 
stą šešėlį ant to 'centro.'
i ciztras pats apie save sako, 

1 į jį Įeina 'žmonės veikiančių 
vii..' Bet kokių srovių? To ji- 
nepaaiškina. liktai viena jisai 

neša, kad socialdemokratų ’cen- 
r.ėra. Tai yra antras blogas 

klas.
'Mes. tiesa, dar nežinome, 
ia'. emokratai patįs atsisakė 
'centre' dalyvauti, ar gal j 
Įsteigtas visai be jų žinios, 
soeijald

?žastis laiške nė žodžio; 
tikisi.

lel-gi u.
'Centrui.’ jeigu jisa: 

kuoplačiat 
kiečių visuomenėje, 
nepalikti tokių 
pranešime. -Jisai galėjo tą gerai 
suorastL Ir jeigu jisai neaškinęs 
paliko, tai matyt, kad jam buvo 
nepatogu aiškinties. O nepatogu
mas galėjo buri tiktai tame atsiti
kime, kada 'centras' veikė visai ne- ' 
mėginęs tarties su socialdemokra- i 
tais.

".Jeigu 'centras' butų kreipęsis 
prie socialdemokratų, bet jų prita
rimo nebūtų gavęs, tai jam butų : 
buvę labai lengva pažymėti savo 
laiške: 'Socialdemokratai atsisakė 
dalyvauti." arba panašiai. Tuomet 
jisai butų nuvertęs kaltę nuo savęs 
ant socijaldemokratų ir butų pasi- > 
rodęs tiesus publikos akyse. Ir mes . 
neabejojame, kad tokie yčiškos rų- j 
šies politikieriai nebūtų praleidę 
progos taip pasielgti,— jeigu tik- ' 
tai butų

"Tegul visokie renegatai ir ne
išmanėliai šneka, ką nori, o fak
tas palieka faktu: kad socialdemo
kratų partija Lietuvoje yra Įžy- 

judėjime. 
metai Lie- 

visų lietuvių 
... . ._ Kauno guberni-

Sociąldemokratų partija atsto- 
Lietuvos darbininkus ir ma- 

t. y. d:desnę pusę Lietu- 
Ir jeigu tas ’cent- 

nesitarė (ar “pagalios, 
tai reiškia, kad didžiu- 
Lietuvoje neina su juo 
ačiai ignoruoja.
politika yra akių mui- 

žmonėms. Ji naudinga yra 
:uvai, bet patiems jo politi- 
is. nes jiems duoda progą 
yti dideliais 'veikėjais’ ir 
tikram laisvės judėjimui. . 
tikimės tečiaus. kad ameri- 

Kreipda- 
laišku prie tokių ponų, 
s ir Gabrys, 'centras'

Iš šios šalies i 
■aro tikslams pini- !

r

ka

ar 
ta
sai 
A- 

■emokravą nedalyvavimo 
ė žodžio; pasaky- 

kad 'centre’ jų nėra, 
priežastis nepaaiškintos ?

L’ jeigu jisai nori išryti 
ią užsitikėjimą ameri- 

buvo svarbu 
neaiškumų savo

kad tokie yčiškos rų 
politikieriai nebūtų

:aip pasielgti,— 
galėję...

visokie renegatai 
šneka, ką nori, o

kratų partija Lietuvoje yra 
miausia spėka laisvės 
Tą parodė revoliucijos 
tavoje; ir išrinkimas 
socialdemokratų i 
jos...

vauja 
žažemius 
vos gyventojų, 
ras’ su ja 
nesusitarė). 
ma žmonių 
arba net si

’’ 'Centro’ 
linimas 
ne Liet 
kieriam: 
pasirodę 
kenkti tikram laisvė

"Mes tikimės tečiaus. 
kiečių jisai nesuklaidin. 
miesi savo 
kaip Balut: 
parodė, kuo esąs 
darbininkų jie 
gų negaus."

I

komitetas dar nieko nevei
kia.

Washington
Californija . 
Arizona
Kansas ....
Oregon .... 
Nevada .... 
Montana ...

.......1910

.... 1912

.......1912

.......1912

...... 1912

.......1914 

.... 1914.

i

Yra da 20 valst., kur mo
teris tik vietomis turi bal
savimo teises. Prie tokių 
valstijų priguli Illinois, Ma- tės. 

t ssachusetts Connecticut, 
New Jersev, New York, Mi- 
chigan, ir kitos.

Sausų gi valstijų, kur 
svaiginančių gėrimų neva
lia nė daryt, nė pardavinėt, 
dabar bus išviso keturiolika, 

į būtent: Arizona, Colorado, 
Georgija, Kansas, Maine, 
Missisippi, North Carolina, 
Oregon, Tennessee, Washin- 

igton, West Virginia, North 
Dakota, Oklahoma ir Virgi
nia.

Beto yra daug tokių vals-' 
tijų. kur tik vietomis svai
galai yra uždrausti.

LIETUVIŲ IŠGAMOS.
"Tėvynės" koresponden

tas praneša, kad Pittstono 
lietuviai subruzdo rinkti 
Lietuvai aukų. Tam tikslui 
buvo parengtos ir prakal
bos. Kalbėjo drg. L. Pru- 
seika. kuris Įspūdingais vai
zdais nupiešė baisų Lietuvos- 
padėjimą. Dabar aukų rin
kėjai renka pinigus. P-ne- 
lė Kašiubiutė surinko jau 
S30. drgg. Karsokas su Sla
vinsku kasyklose prie darbo- 
surinko $15. Ir kas, rodos,; 
gali tokiam reikalui nepri
tarti? -Juk alkani Lietuvos j 
vaikai verkia duonos! O bet . . v
atsiranda tokių išgamų, ku- Įstatymai prieš 

stengiasi tam mielašir- — - —
užkenkti.

rie 
dingam darbui 

Štai:
"25 d. 

iš sakyklos 
su dumblai: 
pasitikti su 
ateis rink 

vien ‘šąšla’ 
gus nupirk 
u'ų ir kitokių žudymui įrankių...” 
Lietuviai. Įsitėmykit kun.

Kasakaičio pliauškimą! Tai 
ne jo vieno, bet jų visų pri
imta taktika linkui šelpimo 
sunaikintos Lietuvos. Įsi
tėmykit. koki niekingą dar
bą tie žmonės varo prieš te- 
riojamą jūsų tėvynę. Kito
kio vardo tiems niekadė- 
jams nėra, kaip — išgamos! 
GĖDIJĄS SAVO VARDO.!

Klerikalai gėdijąs savo j 
vardo. Klerikalų organas 
"Draugas" jau nesyki pyko, 
kam ji vadina klerikalu, ir 
45-tam numery vėl skun-i 
džiasi:

"Musų socijalistai ir nutolusieji 
nuo Bažnyčios "tautininkai' dalija 
musų visuomenę Į tris sroves: so- 
cijalistus. tautininkus ir klerikalus. 
Katalikus jie išbrėžia iš gyvųjų 
s'-'aičiaus. visus juos perdirbdami į 
klerikalus."
Patįs prisipažįsta, jog būt 

klerikalu yra gėda. "Drau
gas” norėtų pasakyt, kad 
katalikai ne klerikalai. Bet 
ar kataliko vardas geres
nis, negu klerikalo? Pava
dink gerą kataliką kataliku, 
tai padarysi jam didžiausi 
Įžeidimą.

J. Kasakaitis 
aukų rinkimą 
rinkėjus liepė 
Sako, kurie 

jumis aukų, yra 
jie už jūsų pini- 

revolve-

spalių kun. 
sumaišė

Aukų 
šluota...

ti pa
ves’ ir jie už 
s ginklų, peilių

REIKĖTŲ PRIRODYT.
"Naujienos" sako:

"Tautininkai, o paskui juos ir 
klerikalai, prisispyrę tvirtina, kad 
Seimas New Yorke buvęs partyviš- 
kai-socijalistiškas. Reikėtų tie 
tvirtinimai galų-gale darodyt.

"tegul pasako tie ponai, kuris 
seimo nutarimas yra partyviškas. 
Tegul parodo bent vieną'” 
Taip, dabar telpa laikraš- 

Nepritaria tam "centrui”; čiuose suvažiavimo protoko
las. tegul bent vieną toki 
nutarimą mums parodo.

~ k' - - — - — - — — — —- -
jųjų ir d-ras Šliupas, štai pasku- 

, tiriam "Laisvosios Minties” 
numery skaitom:

"Dabar įvyko visa-europinė ka
rė. Kaip pas Lenkus nėra vienybės, 
taip nėra jos pas Lietuvius. Prū
siškieji Lietuviai eina už kaizerį su 
didžiausiu pasišventimu, o Lietu
viai Didžiosios Lietuvos neturi 
dirbtos tautiškos programos, ir 
šaukia mus konferencijon į Londo
ną. kuri nėra reikalinga toje valan
doje.”

"•Jaunoji Leituva,” kurią 
dabar redaguoja Lietuvos 
tautininkų (demokratų) 
partijos narys, p. A. Rim
ka. visai atsisako išreikšti 
savo nuomonę 
"centrą,” kol 
kas per žmonės ji sudaro ir ___

, "kas dėl kokių priežasčių ja-' Nevadoj 
vieną Lietuvoje me ne^aivvaujay ’ ’—
.. ir ai- m

1 ■ ■■ I ■■■■ ■ _ _ ■■■■—— , ---------- ■_---------

butų, tai darbininkai niekad}v_ jzi „ i i. __ ,,„r' nias. Na ir žmogusperskai- 
nestreikuotų, niekad dau-nOuCl V31K1Į UflTDcIS yHI tęs, kad vokiečių atakai 

---------- •« . . prieš rusus progresuoja, 
I trenkia laikraštį už pečiaus, 
"kam jis rašo prieš ruskį !,fc

Man rodos, kad musų lai- 
,-------- --------- ------------ Jie kraščiai tyčia "prieš ruskį"
sako, kad vaikų darbas daro nieko nerašo. Kada iš pra- 
skriaudą ne vien tik jų svei- džios rusams sekėsi, kada 

r - -visai draugijai. 
Kodėl? 
Tuojaus pamatysime. 
Vienos universiteto komi- . . t .

sija nesenai tyrinėjo Vokie- !>a! P8™“’ Instenburgas pą- 
tijoj ir Austrijoj, kaip atsi. >n.tąs, Karal.aue.us apgul- 
liepia darbas ant vaikų svei- s ‘ 
kates. Ji atrado, kad ligos Bet kada po Tannenbergu 
tarp vaikų darosi tuojaus (Žalgiriu) vokiečiai rusus 
tankesnės, kaip tik jie iš sumušė, paimdami jų 90,000 
mokyklos Įstoja fabrikam Ir nelaisvėn, kada atmušė 
kas metai’jos eina vis tan- juos nuo karaliaučiaus, išvi- 
kyn. jo iš Tilžės ir išspyrė iš Pru-

Taip. j Vaikai serga nevien tik su iki pat Kauno tvirtovės 
i ži- dėl to, kad ligas gimdo ne- patįs užėmė dali Lietuvos, 

Ir raudona tinkamos darbo sąlygos — tai musų laikraščiai negali 
karštis, dulkės, stoka švie- juk rašyti., kada rašyt 
sos ir netikęs oras — bet dėl "prieš ruski” nes to reika- 
to, kad pats darbas augan- Jauja teisybė. Juk jau tas 
tiems vaikams yra p’ragaiš- vienas faktas, kad vokiečiai 

— Fiziškas darbas iš- pasiekė Augustinavą, Sma- 
eikvoja daug energijos, ku- lininkus ir kitus Lietuvos 
ri reikalinga vaikų auginiui, gilumoje miestelius, aiškiai 

g, {"sako, kad rusai negalėjo
. prieš vokiečius atsilaikyt, 
:
Apie Augustavą, Suvalkų 
gubernijoj, vokiečiai ir da- 

draugijai. bar tebestovi. Jeigu musų 
negali būt sveika drau- laikraščiai kitaip rašytų, jie 
jeigu nesveiki jos na- butų melagiai.

Po Varsa va rusai vokie
čius sumušė, musų laikraš-

giau algos nereikalautų, ne
būtų bedievių, nebūtų soci
jalistų — žodžiu sakant, jei 
nebūtų raudonos vėliavos, j 
visi butų užganėdinti, ant 
žemės butų tikras rojus.

Taip supranta raudoną 
vėliavą kapitalistų teismai 
ir kvailos jų istatymdavvs-

pavojingas.
Socijalistai daugiausia 

priešingi vaikų darbui.

, Jeigu socijalistų vėliava 
butų balta, tie ponai tuomet 

i prakaituotų aiškindami, 
; kaip pavojinga yra balta 
spalva. Tuomet jie leistų 
Įstatymus prieš baltą vėlia
vą. Juk kada Airijoj revo- 

! liucijos emblema buvo pri
imta žalia vėliava, Anglija 
išleido taip vadinamą "anti- 

Įgreen law,” t. y. Įstatymą, 
kuriuo buvo draudžiama ne
šioti žalią spalvą. 
v;ešpataujančioji klesa 

{im, ko bijoties. 7 
vėliava tiems ponams baisi, 
tik tuomet, kada socijalistai

{ją neša.
Klausykit ponai, raudono- 

: maniakai! Kodėl jus bijo- 
> atvi- 
bijotės 

: socijalistų partijos? Rau
dona spalva jums yra labai 
srera. kada jūsų laivyno vė- 

! liava yra raudona. Raudo- 
na spalva yra labai šventa, 

udoną vėliavą, šis Įstaty- kada kardinolo kepurė yra 
11 / r i /ai Iay 11 o i I - x __ ____ _ — TT» ~ J _ A —.

skriaudą ne vien tik jų svei- džios rusams sekėsi, k««« 
Ratai, bet pavojingas yra ir jįe brovėsi Į Prusus kas die

na po 15 mylių vis gilyn, tai 
musų laikraščiai taip ir ra
šė: Rusams neprastai seka
si — Tilžė paimta, Eydtku-

Raudoną Vėliavą. tės pasakyt žmonėms
;---------- i rą teisybę, kad jus

Tūlas laikas atgal, Massa- 
chusetts valstijos istatym- 
davystė (legislatura) sufa
brikavo Įstatymą, kuriuo 
draudžiama nešti parodose

;rai
į mas lig šiol buvo sulaikytas raudona. Harvardo raudo 
vyriausiam valstijos teisme, na vėliava taipgi yra paguo- 

ar dotina. Bet kada socijalis- 
tai pakelia raudoną paparti 
tai baisus pavojus, 
kapitalistams ir 1 

! nors po lova lisk.
Bailiai ir begėdžiai’

kui’is turėjo nuspręsti, 
nepriešingas toks Įstatymas 
šalies konstitucijai, kuri vi
siems užtikrina laisvę.

Po ilgu svarstymų tasai; 
teismas nusprendė, kad Įsta-1 
tymas prieš raudoną vėlia
vą konstitucijai nepriešin-! 
gas. Raudona vėliava esan-; 
ti pavojinga emblema, nes! 
Websterio žodyne apie ją! 
pasakyta, kad "istoriškai, į 
raudona vėliava yra buvus 
revoliucijos ir teroro em-! 
blema.”

Ir Įstatymai prieš raudo
ną vėliavą inėjo galėn. Finų 
socijalistai Fitchburge nešė 
raudoną vėliavą su savo 
partijos vardu ir buvo areš- 

; tuoti ir teismo nubausti.
Bet išleisdami istatvma 

prieš socijalistų vėliavą, ka- 
, nitalistai pražiopsojo,
Harvardo universiteto 
liava taip-pat raudona. 
Harvardo universitetas

i kapitalistiška mokykla, tik 
milijonieriam ji prieinama. 
Dabar Harvardo "tymas” 

{važiavo su didžausia paro
da ”foot-ball” žaisti, o čia 

! Įstatymas draudžia univer
siteto vėliavą nešti. Ir da-'lentuota piešėją — tai p. 
bar tik išsiaiškino, kad šitas ’ Dulbis. ‘ Jo paveikslai pra- 
kvailas Įstatymas buvo tai- gyte prašo Lietuvai aukų, 
komas ne prieš raudoną vė-' ”Tėvvnės” No. 45 jis pers- 

; liavos spalvą, bet prieš soči- tato dabarties Lietuvos ne- 
‘ jalistų partiją. Nes dabar,iajmę taip: jauna, kuninga 
; baigę Harvardą profesoriai, mergina guli naktiniuose 
ir juristai suskato aiškint, marškiniuose, o už jos stovi
1------- —------C”--------------- --------------------- ------------------------- 7 I * ▼ * ĮJMlllAVViV A * 4. V V4K/44

o nekuomet nebuvo taiko- lį, jr laiko nutraukęs nuo jos i

Įvairumai
"Amerikos Lietuvis"

I

tiems vaikams yra p’ragaiš- vienas faktas, kad vokiečiai 
i tingas.
I ■“
i

i ir nusilpnina jų organizmą. 
Tokie vaikai nors ir išau

ga, bet stiprus ir sveiki žmo- jeigu taip toli juos Įsileido, 
nes iš jų retai teišeina. To- .* 

j dėl vaikų darbas neša didelę 
' skriauda visai
* Nes
! giia
! riai.

Tą pripažišta ir kapitalis- (y. ____ T J. ' "
. ponams tų spauda. Bet kaip pada- čiai taip ir pranešė, 
kunigams ryti, kad *vaikai nedirbtų, 1 Artileristas.

1 ponai kapitalistai nestigai-
! voja. Jie iveda istatvmus, _. . _ .. _ .
kurie neva draudžia fabri- LietUVlU Draugijų SąjUngOS 
kantams samdyti jaunes
nius, kaip 16 metų vaikus.

; Bet kas iš tų Įstatymų, 
kad tėvai neuždirba tiek, 
kad galėtų maitinti savo

i vaikus iki 16 metų? Vaikas
į . - • _ -----r _ • • ---------.1.--------- ‘

!

I

Didžiajam New Yorke Konferencija.
Rugsėjo 20 d. Brooklyne, N.

Y. jvyko Lietuvių Draugijų Są- 
nespėjo pabaigti pradinę jungos Didžiamjam New Yorke 
mokyklą, ir reikia eit jau konferencija.
darbo jieškot. Nors ir ne- Susirinkimą atidarė sekreto- 
turi da 16-kos metų, tėvai rįus k. Labanas.

Dalyvavo sulyg mandatų 65

kad
vė- 

0 
vra

6- 
tam savo numery praneša: 
'"Turkija kariauja prieš są- 
jungiečius.”

Bloga naujiena musų Są
jungai! ________

Musu tautininkai džiau- i turb. ,. ... I
Tlk,tai P™ socijalistiskos delegatai nu0 28 draugiju.

j Pirmininkavo didžiuma balsų 
išrinktas J. Šukys.

Priėmus susirinkimui, pers
kaitytą K. Labano. pereitos 
konferencijos protokolą prasi-? 

dėjo svarstymas reikalų.
I Svarbių nutarimų, kurie turė- 
, tų reikšmę plačioje visuomenėj 
j veik jokių nebuvo. Susirinki
mas, atsisakius K. Labonui nuo 

į sekretorystės, išrinko sekreto-, 
rium Praną Deveikį (347 Kent 

! avė., Brooklyn, N. Y.), sekreto
riaus pagalbininku išrinkta J.

giasi susitvėrė, sau "bepar-i , , ,Partiįį” ir tikisi” ^“"1 

-■' vo darbą ir galės savo sei- 
- i myną užlaikyt be jokio sun-1 

j kūmo, jo vaikams nereiks 
! eit dirbti.

■ daug nuveiksianti.
Bet klausimas, ką 

veiks? Kunigu partija veda 
i žmones i dangų, socijalistų 
partija veda žmones i lai-- 
mingesni gyvenimą ant že
mės, o kurgi tautininkų par
tija ketina juos vesti? Tik 
viena vieta jai telieka — 
tai... pragaras.

Lietuviai turi gabų ir ta

Avinėlis

Kam jie rašo prieš 
ruskį.

Tokių balsų dabar labai____ ____ ~__ _ _ __ _
tankiai tenka išgirsti tarp Valutkevičius, abu laikinai, 
lietuvių, kurie skaito musų 
laikraščiuose karės žinias.

RINKIMŲ PASEKMĖS.
Pereitos savaitės rinki-

• mais, kiek iki šiol teko suži- 
iš- noti, iš Socijalistų partijos 
ta: * išrinkta 20 atstovų,! legisla- 

turas, 3 senatoriai Į valsti- 
{jų senatus ir vienas kongre- 
smanas (Meyer London iš 
New Yorko) i Suvienytų 

i Valstijų kongresą. Tūli lai- 
, kraščiai rašo, kad Wiscon- 
isine socijaliltas Gaylor tai- 

apie . šitą pgį išrinktas kongresan, bet 
nepaaiškės, oficijalių žinių apie tai nėra.

j Beto, dviejose valstijose, 
j ir Montanoje, nu-

i balsuota duoti moterims ly- 
Taigi. kolkas, "lietuvių gias su vyrais teises, ir ke- 

bei veik visiems yra turiose valstijose, Arizonoj,
Veiksnius) ir bešikei-■ paslaptis. Tečiaus nėra abe-. Washingtone, Oregone ir' 

j;ma ir Jonės, kad tai bus Gabrio. Coloradoj, panaikinti svai- 
ir politikierių darbas,' ginančius gėrimus.

Dabar moteris turės ly
gias teises vienuolikoj vals
tijų ir Alaskos teritorijoj.

4 - T * T - 4 Ttot 4 t štai tos valstijos ir kada ka-
AMERIKIEcIAI GALSIAI troj duota lvgios moterims 

ŠELPIA BELGIJĄ. L ’
Amerikoj yra susitvė- j 

rę¥ Belgijos Šelpimo Fon
das, kuris surinko jau arti 
.£800,000. Paskt lbta to

- jonės, kacl tai bus Gabrio j Coloradoj, panaikinti svai-l 
rUŠlCS pnlitilcioviii dorhac „Ai,,zvzvm
kurie nieko nesiklausę drįs-: 
ta kalbėti visuomenės var-' 
du.

I

;teisės: 
Wyoming 
Colorado 
Utah ... 
Idaho ...

kad šis Įstatymas nekuomet, ■ vyriškis, panašus Į girtuok- 
o nekuomet nebuvo taiko- jr laiko nutraukęs nuo jos' 
mas prieš Harvardo raudo- 'užklodalą. Merginos veidas i 
ną vėliavą. O, ne! Jis buvo paslėptas tarp ranku ir taip! 
taikomas tiktai prieš kurs-! išrodo, kad ji verkia nekal-' 

ItantĮ gaivalą, prieš toki gai-jtvbės vainvko netekus, 
valą, kuris priešingas da-į ‘ Vistiek tragedija!

: bartinei valdžiai, t. y. tokiai i 
! valdžiai, kokia yra suorga-! 
nizuota kapitalistiškų par-

■ tijų.
Šitas Įstatymas, kaip 

! ”New England Socialist” 
' pasakė, yra vienas iš kvai
liausių Massachesetts legis- 
laturos darbų. Išeina, kaip 
kad raudona spalva galėtų 

! sukelt revoliuciją prieš ka- 
• pitalistų viešpatavimą, to- 
dėl, bijodamiesi revoliucijos, 
jie įstatymais draudžia tą

■ spalvą rodyt darbininkų pa
rodose.

Įsivaizdink sau, darbinin
ke, kad ne maža mokestis 
gimdo tavo nepasitenkini
mą, ne ilgos valandos, ne 
brangus pragyvenimas, ne 
bedarbė, — ne, nė viena iš 
tų sąlygų neverčia tave 
streikuoti arba kelti prieš 
kapitalizmą revoliuciją. Čia

Kapitalistiški Amerikos 
laikraščiai nuo karės pra
džios ištisus puslapius pri
rašo besidžiaugdami pelnu, 
kuri jiems atnešianti Euro
pos karė.

Skaitydamas žmogus su 
pasigailėjimu taria, jog tik 

i ši kapitalistiška tvarka 
i Įėjo išauklėti tokius ciniš- 
(kus žmones, kurie džiaugia
mi. kad iš skerdynių, bado, 
i žmonių skurdo ir ašarų — 
galės pelnyti milijonus.

ga-

Neužilgo Amerikos dar
bininkai susilauks dar 
savo galvos skebų...

— Iš kur?
— Na gi iš Europos, po 

karės ir revoliucijų atvyks 
Amerikon uždarbiauti visi 
Europos carai, karaliai, kai
zeriai, kunigai ir tam pana
šus monarchiškos valdžios 

1896 nos vėliavos ant svieto ne- apgynėjai.

1890 ]
1893(kalta tik raudona vėliava,
1896 daugiau niekas. Jei raudo-

ant

A
, \

v'r - -Žtažt.— ■ > ___ . .

Draugijos prigulinčios prie 
v . L. D. Sąjungos, kurios nesate

. . as persitikrinau, tai pridavę savo sekretoriaus vardo 
didžiuma musų lietuvių kar- įr adreso, teiksitės priduoti Pr. 
štai užjaučia Rusijai ir no- (Deveikiui savo sekretorių adre- 
ri, kad ji visur sumuštų vo- sus> viršminėtu adresu, 
kiečius. Jeigu toksai ruso-: 
filas perskaito laikrašty ži
nią, kad vokiečiai sumušė 
rusus, tai jis pyksta ant lai- 

i kraščio. Girdi, "kam jie 
Į rašo prieš ruski?”

Žmonės, mat, to nesupran- į 
ta, kad laikraščiai negali ra-' 

i švt apie rusų pasisekimus 
tena., kur jiems istikrujų Subatoj 7 d Sv Jono drau?ijos 
nepasiseke. (^„3 14 d. Lietuvių Socijali-

Laikraščiai turi rašyt ir stų Sąjungos 20 kuopos, teat- 
rašo taip, kaip praneša tele- ras. 14 d. Scenos Mylėtojų cho- 
gramos. O iŠ tų telegramų ro, balius. 14 d. šv. Kazimiero 

{tankiai negalima visai su- dr-jos, balius. 21 d. Lietuvių 
prasti, kuri pusė laimėjo. Gimnastikų Kliubo. balius. 26 
Daleiskime, dabar pietų d. Lietuvių Apšvietos Draugys- 
Lenkijoj ir Galicijoj jau ke- tės, balius. 28 d. Presorių Uni- 
linta sąvaitė siaučia mušis, jos 58 skyriaus, balius. Gruo- 
Bet kuriai pusei tenai ge- džio mėnesy, 1914 m. 25 d. Sū
riau sekasi, nesužinosi. Vo- sivienyjimo Lietuvių Amerikos 
kiečiai sako: ”Musų atakai 83 kuopos, maskaradinis balius, 
eina pirmyn I” Austrija 26 d. Kelionėj Pašelpos Draugy- 
praneša: ”Mes slenkame po stės, teatras ir balius. 31 d. 
valiai, bet vis pirmyn!” Tuo , Lietuvių Ukėsų Politikos Kliu- 
pačiu laiku Petrogradas te- bo, balius. Sausio mėnesy, 
legrafuoja: ”Visos vokie- j 1915 m. 2 d. Draugystės švento 
Čių ir austrų spėkos UŽ Vis- Kryžiaus, balius. 9 d. Lietuvių 
los tapo sumuštos ir skubiai Amerikos Ukėsų Kliubo, balius, 
traukiasi atgal.” j 30 d. Lietuvių Moterų Progre-

Ką laikraščiai šitokiam syviško Susivienijimo 1 kp. ba- 
atvėjy turi daryt?

Nieko daugiau, kaip tik 13 d. švento Jurgio Draugystės, 
paduot visų trijų šaltinių ži- balius. K. Labonas.

- --

Į Kad išvengus nesusipratimų 
- ir konkurencijos, visos draugi

jos. kurios rengia kokias nors 
pramogas, pokylius, turi prane-

i šti rengimo dieną L. D. S. N. Y.
■ sekretoriui.

Užregistruotos iki šiol yra 
.šios dienos:
i Lapkričio mėnesy, 1914 m.

liūs. Vasario mėnesy, 1915 m.

v
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SHENANDOAH, PA. 
Prakalbos, vaidinimai ir 

abelnas veikimas.
Šiame miestely yra gana 

plati dirva kultūriškam dar
bui, nes lietuvių priskaito- 
ma virš 10,000.

Per pastarąsias 4 sąvaites 
teko užgirst 4 lietuviškas 
prakalbas: drg. L. Prusei- 
kos, vietinio „D. Vilties” lei
dėjo V. šlekio, kun. Delionio 
ir F. Živatkausko. Apie 
drg. L. Pruseikos prakalbas 
jau buvo rašyta „Keleivio” 
No. 41, jis labai užganėdino 
publiką, kurios buvo 500.

F. Živatkauskas pakvies
tas T. M. D. 25 kp. Kalbėjo 
25 d. spalių; kalbėtojas ge
rai išaiškino šiandieninės 
Europos karės padėjimą ir 
jos priežastį, taipgi perbėgo 
trumpai lietuvių istoriją. 
Žodžiu, viską nuosekliai iš
aiškino ir publika liko už-j

)
t
I

*

Girardville, Pa.— Smagu 
yra pranešti, kad pas mus 
yra žmonių protaujančių, 
bet yra ir su beždžionės pro
tu. Spalių 29, L. S. S. 74 
kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. J. B. Smelsto- 
rius. Tą dieną buvo nepa
prastai gražus oras, rodos, 
tai butų angliakasių šventė, 
angliakasiams ir prakalbos 
buvo surengtos. Kalba, ro
dos, visiems patiko, klausie- 

I si visi ramiai. Bet atėjo ke
liatas nuduodančių save 
girtais, kurie ėmė šaukti ir 
kelti triukšmą. V. S—tis, 
A. G. K1—kas, Jurgis Žel— 
is, tie kaip proto netekę šau
kė: „Socijalistai melagiai, 
vagis, razbaininkai!’’ Ėmė 
klykti, kojom trypti, ran
kom mosikuoti. J. Žel—io 
moteris ant laiptų stovėda
ma šaukė duodama kumščiu 
sienon: ”Ot, kad galėčiau 
užlipti, tai akis, dantis, plau
kus ir da ką kitą išlupčiau 
tam melagiui, tam vagiui!” 

Visi tie žmonės tamsus 
nesusipratę katalikai. Da
bar skaitytojai • supraskit 

nieko neuždirbo, bet jų kandidatų tikslus, ir lie- į pstis^ kaip^ tokius žmones 
dar savo turės pridėti.

kas draugijas, bet artistiš- liai turi už savo negražius demokratų prakalbas ir jų i vaikučius su mažu duonos tamsiems katalikams, kad 
kų spėkų nei kiek ne dau- įpročius užsimokėti. Čia! „geradėjistes”, net jų visas kąsniu. F. Miller.1 jie skaitytų visokius laik-
giau, kaip kad pirma, buvo toks Atsitikimas. Įsi-! portas subirėjo į dulkes. Pa- i

i kuomet visi I
į grupoj ir dirbo bendrai.

„Sietynas” ' _ _____ _______ ____ ______
i ir jam gręsia mirties pavo- ti ir atsidūrė teisme. D—ną šaudė stačiai į demokratų 
I jus... Nors 16 d. spalių ban- teisėjas atrado kaltu ir nu- smegenis. Nurodė, kad jo- 
! dė sulošt dvi mažas komedi- teisė užsimokėti $9.00. Ta- kis geriaųsis demokratas 
jėles: „Vyro jieškojimas”, da D—nas sušuko iš džiau- negali būti darbininkų prie- 
ir „Be šulo,” bet iš šalies gsmo: „Užsimokėt užsimo- telium, tik viena socijalistų 
žiūrint sunku buvo suprast, kėsiu, bet rupu... aš tave ki- partija stoja už darbininkų 
ar sietyniečiai lošė, ar tik tą syk ’oafiksvsiu’.” Pasta- reikalus, tik iš jos tarpo iš- 

■» rai i o ITrtzlr* lz\ * •• Y _ J? j • _______ X - -  Ir o rl <o 4" o i rroli imiic’1'1

. šdami s
j ką kalbėt, pasėdėję 5 minu- 
. tęs išeina už scenos pažiūri 
Į į knygutes, paskui sugrįžta 
ir vėl atkartoja tą patį. Ki- 
ti-gi lošdami daugiau žiuri 
ir tėmvja į suflerį, negu į 
publiką, o kada priseina 
vienam kalb^, tai „artis
tas” atsistojęs ant krašto 
pagrindu priešais publiką, 
“ lai jąĮa? vą atsY ū: g^buvo

jie skaitytų visokius laik- 
I raščiųs ir knygas, kaip kad

I
kad pirma, buvo toks atsitikimas. Įsi-1 portas subirėjo į attikęs. ra-i ——— rasenus ir Knygas, Kaip Kaa
buvo vienoje gėrę keliatas lietuvių ėmė iko tik demokratų genero- vHlCAGUb iNAUJlEJMUb. bedieviai skaito, tą syk ne-i 
o bendrai. ' dirbtuvėj peštis, St—as ir as Labonas, bet ir jį paėmė Spalių 24 d. Lietuvių Vie-'reik.ul t0 visai.tuščio daFbo, 
dabar gęsta L. Dik—nas tapo suareštuo- nelaisvėn. Drg. J. Šukys šasai Knygynas nuo 18 gat- kuri dabar užima kun. Ke- j 
mirties pavo- ti ir atsidūrė teisme. D—ną šaudė stačiai į demokratų vės Meldažio svetainėje tu- mešis- Iš t0 vis0 menka

repeticijas darė. Kada lo- ra jį žodį teisėjas suprato ir rinkti kandidatai gali musų 
susimaišo ir nežino D—nui padidino bausme tuviui padėti.

’ nuo $9.00 iki $16.00.
J. Urbonas.

rėjo balių. Balius buvo su nau^a bus, nes tenai bus 
pamarginimais, t. y. su 5 iš- V1^npusiai rišami klausimai, 
laimėjimais: 12 fotografijų,’0 vien3 Pus£ ^lyko zinoda- 
auksinė plunksna ir 3 laik- P13? nienkas kritikas tegal 
raščiai metams. Skrajojan-! outh__________A« Booben.
ti krasa taipgi buvo su 3 
dovanomis. Balius nusise
gė, knygynui liko $214.00 

l Po Šukio prakalbai p. La- pelno ir 9 tautinėms draugi- 
■bonas užtriubijo ožragin joms užlaikančioms knygy-

Kas mums rašoma i

ganėdinta, buvo prisirinku- ■ 
si pilna svetainė. . 
rinkta $13.00 ir kas liks nuo 
padengimo lėšų — bus au
kojama dėl nukentėjusių 
nuo karės lietuvių.

Trečias gi kalbėtojas, t. y. 
kun. Delionis kalbėjo 18 d. 
spalių — niekeno nekvies
tas; nusisamdę svetainę ir 
užšaukė prakalbas. Bet 
jam, matyt, nerūpėjo žmo
nių gerovė nei artimo meilė, 
nes kalbėdamas žmonėms 
įkalbinėja, kad aukų neduo
tų dėl nukentėjusių nuo ka
rės musų brolių. Girdi, 
„tautiečiai su socijalistais

i oonas uzinuDijo ozragm joms uziaiKanciums Kiiygv- j Montello, Mass.— Kapi-! 
‘ šaukdamas pagalbon širvy- ną vakaras suteikė puikią talistų partijų kandidatai 
Idą ir Vinikaitį, kad skubėtų paramą. i'manvdomi
gelbėti demokratų tvirtovę,! 
nes — griūnanti, bet nežinia

kiek įmanydami stengėsi pi
liečiams akis apdumti, kad 

____ o_______7__________ Spalių 25 d. Simono Dau- šie balsuotų už juos. 31 d.; 
r kodėl tie ponai nepribuvo, kanto Teatrališka draugija spalių Piliečių draugijos bu-. 
Tuomet p. Labonas šokosi ir Jaunimo kliubas turėjo vo balius su politiškomis

SCRANTON, PA.
Keturi nelaimingi atsiti-

* kimai.
'pasauliu įSrsiskvrė 4 lietu-!visokiais* įžeidžiančiais ir balių Pilsen Auditorium prakalbomis. Kapitalistų 
! viai. Anglių kasyklose nu- nemandagiais žodžiais soči- svetainėje. Svetainė didelė kandidatų atėjo net keliatas 
puolus akmeniui uzrnusia tuz plūsti. ".’č! atsa ir grsži buvo paimta, nes desėtkų, na ir pradėjo kal-l

iFeleksas Veneevičius; ka- ,kė.drg- Šukys ir liepė pers- visados minėtas Kliubas pa-jbėti apie savo partijų ir y-j
mas. jeigu tonaus panašus svkJose su£ejstas Mikas Jo- kaityt nors vieną-kitą soči- rengia gražius pasihnksmi- patų gerumą, gyrė, gvre

_t2i nuškeričius .kuris' po 3 są- Ja^st^ka ^telį, tada tik nimo vakarus. Vienok tą it žydas muilą. Buvo kvies-1
V*11 į vaičiu sunkios ligos mirė; stoti socijalistus kritikuoti, vakarą mažai svečių atsi- tas kalbėtojum F. J._ Bago-

u" netikėta mirtis

Kašinską rasta ant gelžke- rėdamas faktų.
lio negyva ir spalio 25 d.'

i

................ atsikartos, tai 
Auku su- ■ Shenandorio publiką visai 

’ [atpratins nuo teatro, 1— 
rios ir dabar jau mažai su-

• sirenka.
į Lapkričio 18 d. L. S. S. 28 
įkp. statys scenoj puikų vei
kalą „Rutvilė.” Šį istoriš- 

įką veikalą vaidins virš 30 
! artistų. Lošėjai deda visas 
j pastangas, kad tik kuo ge- 
I riau sulošt.

Sufragisčių Brolis.
ROYALTON, ILL. 

Gyvųjų kapai.
Spalių 27 d. vietinėse 

glių kasyklose ištiko

i

; ištiko Ka- nes P- Labonas labai socija- lankė ir, kaip teko girdėti, čius, jis nurodė tų partijų ir 
šinskų “šeimynoj,* nes Joną n_stus negražiai šmeižė netu-j visai

Minėtas kliubas yra be- 
j staiga7sėdėdamas kedėje ir pąrtyvis, tai ir turėjo bepar- 
’ skaitydamas laikrašti, mirė
Piius Pasiackas, 64 metų. 
Velionio gyvenimas taip bu- 

,vo margas, kad neįstengiu 
nė aprašyti. Vėliau apie jį 
pranešiu daugiau.

Juozas Petrikys.

Į pė darbo žmonėms balsuoti pavadinti, kurie suardo gra- 
už darbininkišką partiją — susirinkimą ir grūmoja 
socijalistų. Kalbėtojas pub- kalbėtojui norinčiam į _ jų 

plėšikų tūlas lietuvis Jurgis uzganecuno. žmonių iresnio iiems žo-
Meškis užmušėiai buvo su- ateJ° Iabai mazaL i Y-'- geresnio jiems zo-įnesKib, užmušėjai ouvo su dzio nesurandu, kaip — bez-
įmti ir 29 ą. spalio buvo tei- Lapkričio 1 d. L. b. 8. 1/: džionžmoriai’ 
smas. Teismas (jury) at- kp. surengė viešas diskusi-! ‘ f t t • v
rado užmušėjus kaltais. Da- jas ir prakalbas. Diskusijos: ‘ evins a ’
vid Willikin ir Juozas Bu- buvo temoj: „Ar už party-] 
ning liko nuteistais į kalėji- višką žmogų balsuoti yra 
mą visam amžiui, Arthur. svarbiau, ar už nepartyviš- 

ką?” Kad už partyvišką 
' yra svarbiaus balsuoti dis-

žų susirinkimą ir grūmoja
Liepos 3 d. buvo nušautas

viai pasielgti užkviesdamas 
prakalbosna įvairių partijų 
kandidatus, dabargi neži
nia kodėl p. Labonas parsik
vietė tik demokratus, soci- 
jalistus norėjo negražiai 
purvais drapstyti! Taip juk 
negražu!

L.S.S. 19 kp. žada žiemos Warner 14-kai metų.

Wankegan, III.— L. S. S. 
i 125 kp., spalių 25 d. surengė 
prakalbas užkviesdama drg. 

jVasiliauską (iš Chicagos) 
Į kalbėtojum. Dainavo Liet. 
Sūnų ir Dukterų draugijos 
choras Lankelio vedamas, 
dainos nusisekė neblogai. 
Beto, p. Lankelis sudainavo 
labai gražiai solo. Prakal
bos įvyko slavų svetainėj 
ant 10-tos gatvės, ®es lietu
viai nors ir turi nuosavią 
svetainę, bet ją laiko ap
glėbę kuniginiai.

Tam pačiam vakare lietu
vių svetainėj šv. Juozapo 
draugija turėjo balių ir ga
vo deficitą, visa publika bu
vo socijalistų prakalbose.

Kuopos narys.

?” Kad už partyvišką 
yra svarbiaus balsuoti dis- 

Dienrašty ’American’ te- kusavo 4 vpatos prirodinė- 
x " - 7" “ kad damos faktus, o iš antros

Į Marųuette universiteto, tie- į pusės visai nesirado. Pas- 
_______ _______________Sta- kui kalbėjo socijalistų parti- 

Atsaky- Tautiškam name, taipgi tu- sys Dargusch, išviliojęs iš jos kandidatai į valstijos į- 
per laikrašti, rėjo prakalbas. Žmonių pri- tūlos Milwaukee, Wis. mo- staigas. Publikos buvo pil- 

Pir- kytojos Bertos Bleedorn 15 na svetainė. Užsibaigus

RAYMOND, WASH.
Pasarga bedarbiams.

Gaunu daugvbę laiškų Michelsoną, o vėliau F. Ba- ko patėmyti žinutę, 
nuo bedarbiu klausiančių gočių. ’ T x_x
darbo, visiems neįstengiu _ Spalių 31 d. L.S.S. 19 kp., su skyriaus studentas, 
atsakyti laiškais.
siu trumoai per laikrašti, rėjo prakalbas. Žmonių pri- tuios iviuwauKee, vvis. mo-:staigas. Publikos buvo pil-i 
Raymond, Wash. ir South sirinko 500 su viršum. Pir- kytojos Bertos Bleedorn 15 na svetainė. Užsibaigus' 
Bend. Wash. nėra Marso ar mininkavo drg. Pruseika, tūkstančių dolerių savo^ mo-, toms prakalboms, toje pa-'

1

i jj,
metu veikti stropiau. Ketina 
pakviesti kalbėtoją drg. S. •

an-j 
nuo! 

dujų (gaso) ekspliozija ir j 
52 žmonės, kurie 7 vai. ryte 
leidosi į kasyklą prie darbo,, 
likosi palaidoti anglių griu-! 
vėsiuose.

Ištikus ekspliozijai, žmo-; 
nės buvo jau baigiami leisti 
mašina į kasyklą. Staiga 
išsivertė per skylę, kur 
žmonės leidžia, debesis du
rnų ir kamuolys ugnies ir 
su perkūnišku trenksmu 
krito anglių skeveldros. Li-j 
kusie ant viršaus žmonės, 
puolėsi bėgti namo; iš na-i 

| mų gi, išgirdę šeimynos apie 
į baisią nelaimę, pradėjo bėg
ti motinos su kūdikiais ant 
rankų ir paaugę vaikai lin
kui baisios regyklos. Mo
terų ir kūdikių širdį plėšian
tis šauksmas pripildė apy-( 

Klyksmas, rankų.
I
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y nepasidalins jūsų pinigais, 
ba jie ir Seime pešėsi jau už 
jūsų pinigus.” Kunigėlis 
„kritikavo” kas tik jam ant 
liežuvio užėjo: Vokietijos 
socijalistus už nesulaikymą 
karės, chicaginį seimą su 
visa gauja kunigų, Brook
lyno Seimą, tautiečius, soci
jalistus ir t. t. Kunigėlis iš
vedė, kad visi esą negeri, te
čiaus neužmiršo save pa
girt, sakydamas: „Aš tai 

, bepartyviškas ir prakalbą 
bepartyvišką jums geriau
siai pasakiau.” Kalbėjo iri 
apie karę. Sugraudinęs j 

Išklek žmones paprašė aukų 
« sau, sakydamas: „Atidary- 

kit širdis savo ir tegul neiš
smunka pro jūsų pirštus nei 
vienas centas — aukaukit 
kiek tik galit man, už paša- 
kytą jums gerą prakalbę, l fi - 
ba as daug jumi pamoki- D lk d aj ■
nau. Pats kun; debesis slankiojo ore; mo-

mL1' 'nVoc .„J*!tens metėsi prie duobės,- 
rinkti aukų, su™ke“|sunku buvo jas atitraukti ' 

nei ačiū ba*si scena tęsėsi nuo i

kitos kokios planetos mies- kalbėjo drg. Šukys ir J. Šta- ksl° reikalams, kuri jį šelpė čioje salėje, suvienytos len
tai. bet tos Dačios vargais siulevičius. Jų kalba vi- moksle tikėdamos, jog jis kų ir lietuvių kooperacijos 
plūstančios žemės. Čia taip siems patiko. j ljks j°s yyru, bet šis apsive-, įvyko prakalbos. Kalbėjo
pat darbininkas skriaudžia-! j- - i
mas ir išnaudojamas, nes

i kapitalistiška tvarka visur 
vienoda, slegianti, darbas 
darbininko niekur nelaukia, i 
Žiemą visi žuvininkai su-!

J. Gyvūnėlis. su kokia tai ruse ar vo- st. Michelsonas ir gana aiš- 
kiete. Dažinojusi apie tai kiai nurodinėjo kooperacijų 
p-lė Bleedorn, Dargusch’io svarbumą. Jo prakalba su- 

I geradeja, apskundė jį poli- ai»»ir>lmciomc< loKot 
icijai. Sakoma studentą pa-

KENSINGTON, ILL. 
Musų biznieriai.

Čia buvo susitvėrusi koo- sodinę kalėjiman, bet "Ame. 
„ rašo, kad policija jo 

valgomų daiktų da nesugavusi. Tai visai 
Privatiškieji bi- neinteligentiškas moksleivio 

į znieriai: bušeriai, smukli- pasielgimas! 
Įninkai (nevisi), nusigandę 
ėmė statyti visokias pinkles, i

Į sirinkusiems labai patiko. 
Onytė.

į 
I 
I

grįžta ir ūkininkai paleidžia peratyyiska bendrove jr^at- rican 
savo darbininkus; visi susi- dariusi 
renka miestan ir didina be- krautuvę, 
darbių skaičių.

Čia vra keliatas Plovyklų, 
kitokių išdirbysčių nėra. 
Darbas sunkus, pragyveni- • n - - 
mas brangus. J miausia
Hous’es” ima no $6.50 
vaitėi. pas lietuviškas šei- . L- ii? __
mininkes no $20 ir $21 mė- 1 -p - y 16 • 'LP t’

regini Mažiausia mokos S1darymui pirmininkas J.
7 .. " , ’ v J • v • on i " Martinaitis sušaukė susirin- /jhs da^nmkui 20c. - valau- kimą ir nutarė 5

< Kada vaikai ir moteris ; c*1’ 1 <Dirba^a S£° laiku duoti boikotui. Vienu vaka- 
j Kada vaikai ir motelis., 8 vai. ir ne visas dienas są- 
vargais negalais, po didelio.vaitėj. Vedusiems žmo- 
nuovargio tapo nuo skylės mėms stačiai skurdas, 
atitrauktos, prasidėjo lavoj Klimatas vasara nekarš- k tįvę-;r nušIuost įiz. kins.

tas. žiema spieeų taiDp *-jnieriamJ ---•
- - - - \ juos.v ’ 

mėnesius saulės nesimato, j miįš^sunkaus darbo nrisTd£ kias knygas ir laikraščius ir 

nuolatinės. Nuo tokio drė- E P- Valbikas, kuris lo me- daug zmo, o musų katalikai, 
gno oro žmonės serga reu
matizmu.

Kraštas labai liūdnas. Nė
ra nė sodnų, nė parkų, vien 
tik ėdrios, raistai, pelkės, i 
Pasilinksminimo vieta ■ 
smuklė. Šiemet tikimasi 
smukles panaikinti, eina 
smarki kova dėlei svaigalų.

K. česunas.

i

nau. 
jas 
rinkti aukų; ___
pylė i kišenius ir i 
no kiek susirinko, un nvių . ., . a ,aukautojams neištarė. Pa-Pi0.1/.1 
skui drg J. Vilkelis pasipra- į 
šė balso ir ėmė kunigo ”ge-j 
ros” prakalbos nurodinėt 
klaidas, ypač apie Brooklv- 

y-no Seimą ir šelpimą lietuvių 
/nukentėjusiu nuo karės.

Nors iš pradžių kunigas lei
do kalbėt, bet paskui pama
tė, kad neatsilaikys kritikai 
ir gali būt riestai, ėmė šauk
ti, kad J. V. ilgai kalba, o jis 
(kun.) netikiąs, kad New 
Yorko Seimas buvęs geras. 
Žmonės norėjo ir J. V. už- 
girst keliata žodžių, ypač į 
apie Liet. Visuotinąjį Sei
mą, bet kunigas ištolo neda- 
sileido su savo rėksmu... Pu
blika išsiskirstė neužganė
dinta kunigo pasielgimu.

Jeigu kur atsibalados kal- 
;t kun. Delionis. žiūrėkit, 

- kad jo tikslas ne žmonių ge
rovė, bet jų išnaudojimas...

Dabar žodelis apie She- 
nandorio sceną. Pora me
tų atgal, „Teatrališka kuo
pa” su L. S. S. 28 kp. ben
drai darbuodamos sulošda- 
vo didžiausius veikalus. Pu
blikos taipgi turėdavo pil
ną svetainę... Bet dabar 
virto kitaip. Teatrališka 
atsiskyrė nuo socijalistų, 
paskui, laikui bėgant, atva
žiavęs M. Petrauskas su
tvėrė naują tautišką drau- < 
giją „Sietvną,” kuri irgi i 
rengė vaidinimus ir daina- j 
vo

J/bė
#ka

So. Manchester, Conn. —
Vietinė L. S. S. 214 kuopa, 

i spalių 25 d., turėjo prakal
bas (jas rengė 1 rajonas).

Kalbėjo drg. J. Neviackas 
■iš Brooklyno, dviem atve
jais: apie karę ir jos pasek- 

„vvčius” mes ir apie šios šalies poli-

kuoti geriaus bedievius. Su-j kunigija vardan dievo—do- 
1 slinkimuose „vyčiai” gale- Įerio išnaudoja tamsius 
šią parašyti ant popieros vi-, žmones.

Pirma kalbos ir pertrau
koje deklamavo: drg. V. B. • 
Gudiškis — ”Kas vargdienį i 

j žmogų beturti priglaus,” 
, „Matau,” „Juokis,” „Pami
nėjimui kruvino nedėldie- 
nio ;„ J. Zokaičiukė — 
„Daug gražių žvaigždelių;” j 
J. Sagevičiutė — ”Aušta;” 
S. Višgirdžiutė — ”Už giru
žės.” Drg. V. B. Gudiškis 
sulošė monologą „Vagis” ir 
drg. O. Kurauskiutė—„Gar
bė žuvusiems broliams už 
laisvę.” Visi savo užduotis 
atliko gana puikiai. Aukų 
padengimui iškaščių surink
ta $5.10. Publikos sulyg lie- 

j tuvių skaičiaus atsilankė 
mažai.

Susitvėrus šiai kuopai 
priešų buvo užtektinai, te- 
čiau kuopa visas sunkeny-

______ r_______ Spalio 27 d. Ap. Dievo pa-
Mėsą pardavinėjo kuože- rapijos skiepe, •’vyčių” su- 
miausia kaina ir bedarbės sirinkime kun. Kemėšis pra-

1 S metu šitaip kenkdami pri- nešė, kad mokins .
Sb.ou sa- ,—krautuvę uždaryti, kokiu budu galėtų sukriti- Alką, nurodinėdamas kaip

5UO11.U1- VA V*AAV »A ;

nepasi- šokius klausimus ir juos su- 
Wxxxv,vv^. ,x^x.vx mesti į tam tikrą dėžutę, o

ru sudėta $1,100.00, o skoli- kun. Kemėšis tuos popieru-
• 1 t — • -j i j • ’ z-, Ūki i n Stt '

nu kėlimas į viršų.
Ant rytojaus aplankiau dėlių neesti; lietaus tik per

tuos gyvųjų kapus, minia dauer ir žiemos laike Der C 
žmonių laikė apsupus ka
syklą, kur buvo užgriuvę, 
gentis, tėvai, broliai ir pe
nėtojai.

Apsilankiau į namą, kur 
plovė lavonus nuo kraujo ir! 
suodžių. Lavonai dešimti
mis suguldyti į eiles. Man 
bestovint įėjo jaunikaitis ir 
pasilenkęs ėmė žiūrėt į la
vonus. Staiga suriko: "Ma
no brolelis!” ir puolė ant as
los apalpęs, jis pažino savo 
brolio lavoną. Jį išnešė lau
kan ir daugiau neleido nė 
vieno. Tuomet buvo išimta 
52 lavonai, bet, sakoma, už
muštų yra daugiau — kitų 
da negali surasti, 
tų tarpe yra 7 lietuviai ir da 
sako, kelių lietuvių taipgi 
nesuradę. Pravardžių da 
nespėjau sužinoti. Prane
šiu vėliau.

Liaudies Mylėtojas.
BRADDOCK, PA.

Nedarkyk savo kalbos!
Dauguma lietuviu kalbė

dami lietuviškai maišo įvai
rius angliškus žodžius pada
rydami iš savo, skambios.

J

i

ninkai pasižadėjo palaukti, kus išėmęs, kas bus surašy- 
: Ant rytojaus atidarom savo ta, kitam susirinkime išaiš- 

biz.- Sako tas yra būtinai
nosį, sugėdinami reikalinga, kad mes galėtu-

i mėm apsiginti nuo bedievių;
I Reikia priminti, kad prie sako, bedieviai skaito viso-

nie- .v? .w... i
itų yra bučerninku ir turi menkai žinodami išėję į di-! 
apie 60,000 vertės prekių, skusijas visados pralošia.* 
Jis sako, biznis turės kilti. iena5 §°fas ka!i?_.kas. v.e‘; 
augštvn. P. M. Valaskas, oasake dėl ko) išėjęs į dis-, 
spaustuvininkas, taipgi ža- ku.s.Das su bedieviu net po- 
da mus remti. Ponai: Ku- “Cijoj atsidūręs,^ o ir tenaii ud iiiub reniu. xona.i. iyu- < j • i ~ • i

“ činskas. Žilevičius ir L. Nor- l?sęs, kaštavę apie
$50.00, sako, o kiek sarma

tos, tai jau nėra ko nė kal
bėti. Pasakė priežastį del- 

,ko negalįs išrišti tų klausi- 
šerinin- Pa^i vakarą, nes, sa-!

Roseland, III.— Spalio 25 
d. Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis statė scenoj Tago- 

i bočno iš ukrainiečių kalbos 
verstą 5 veiksmių* dramą „Iš 
meilės.” Neužimdamas vie
tos ilga kritika, tiek pasaky
siu: sulošė taip silpnai, kad 

isilpniaus jau ir negalima. 
Vaidintojai rolių nemokėjo, 
darė ilgiausias pauzas pra
leisdami net ištisus knygos 

' puslapius ir vietoj 5-kių 
veiksmų — sulošė 6.

Lošiant 5 ir ”6” veiksmą, 
publika ėmė nerimauti, dau
gumas apleido svetainę.

į Ateityj, L. S. M. R., turė
tų stropiau rengties prie 
vaidinimų, kad neteršti sce
nos ir neatbalįdyt publikos 
nuo vaidinimų lankymo. Juk 
taip veikdami užkenkiate ir 
geriems vakarams.

Roselandietis.

f

butas žada remti mus pas
kola. Lai musų priešai ži
no, jog mes dabar jau neį
veikiami, galingi.

Dar pridursiu: b—--- ^emrau ta‘nadarvti!eiau Kuupa vlsas sunKeny-
kams butų naudinga turėti a® ^^i Mv^enas be^ įgyveno, ji auga, bu- 
savo organą, jame galėtu- yenoj parapijoj, Dei vienas 
me visuomenei išreikšt apie bedievis pasiprasęs baiso ir 
bendrovės stovį. Pasitarki- su kebais žodžiais taip su- 
me. P. J. K. Ūsas.1 kritikavo, kad as, sako, ne- j

------ —----  : beturėjau nė ką sakyti, nu-j
Coalhurst Altą, Canada.- raudonavęs iš gėdos pradė- 

Išvdso nedaug lietuvių čia j jau visai apie kitus dalykus.
ma- Tai, matomas daiktas, kad

BROOKLYN, N. Y.
J. Šukys bombardavo demo

kratų portą.
b?muš-1 Spalių 30 d.. Tautiškam

name. Amer. Liet. Mokslo ir 
Politikos kliubas buvo su-! 
renges prakalbas. y—--------r--------------- -------

Kalbėjo p. Labono park- gyvena, bet ir tie ėmė, ma- Tai, matomas daiktas, kad 
viesta riša gauja demokra- žintis. Rugsėjo 28 d. vieną kun. Kemėšis tikrai pripa- 
tų. daugiau kaip 7 ir visi vie- užmušė kasykloj, kitas-gi žįsta, kad „vyčių” karžygiai

Meriden, Conn.— Spalių
25, L. U. Politikos kliubas 
susirinkime svarstė, kokis 
kalbėtojas butų geriau pa
kvietus i visų draugijų ren
giamas bendras prakalbas, 
bet vienas progresyvis žmo
gus šiaip išsireiškė: „Per- 

; kūnas, kaip įsimals į bažny
čią, užsilips ant altoriaus, 
tai ir pridaro košės,” girdi, 
aš niekuomet nesutiksiu jo 
k Jis ir kitiem, gir
dėjau, kuždėjo, kad Perkū
nas nuspardvsiąs žvakes 
nuo altorių. Keistas pasa- 

Braddock, Pa— Socija- kymas; stebėtina, kad net 
listų laikraščių skaitytojai; veikėjas, o taip siaurai Žiū
kas sąvaitė auga. Čia pa-jri i dalykus.

„Ke- Ta pačią dieną čia kalbėjo 
4 ir!J- Neviackas, i-mo rajono

joja ir randa vis didesnę ir 
didesnę simpatiją tarpe dar 
bininkų. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį: 56 Bissel 
str., kas ! ’ 
meldžiame atsilankyti.

A. Zokaitis.

i
simpatizuojate' kviesti.'

i ną ir ta pačia karunką gie- lietuvis Jurgis Simanauskas yra daug tamsesni už lais-
Idojo anie milžiniškus nuvei- medžioklėj nusišovė. Išėjęs vamanius, ir yra priverstas —~ ------- -o— —
ktus demokratų darbus ir medžioti mėgino su šautuvo juos mokinti, kad galėtų ap- rejna „Kovos” 9 egz., 
žadėjo maišą gervbiu jei apysodų išbadyt iš duobės siginti nuo 
juos išrinktu valdininkais.

bedievių ir dar leivio
J „Laisvės” • 

visai į diskusijas laikraščių
su patarimu: kas nieko ne-zuikį, atsukęs į save vam-

J. Šukys, kurį gerai žino- zdį. nė nepajuto kaip šautu- žino, tai visai i diskusijas laikraščių 
me. kokis meilus yra ant de- vo šūvis sulindo į vidurius neiti, bet tiktai ranka pamo- dien eina iš

'• Tokiu budu dabar tu- gražios kalbos žargoną. Bet mokratų. kad šaudė, tai sau- ir po valandos sunkių kan- jus eiti iš salės. Aš manau

7, „Naujienų”
‘ 4, klerikalinių gi rengtose prakalbose, apie 

skaitymas kas karę. Rinkta Lietuvos rei- 
mados. ikalams aukos.
J. Urbonas. Vietinis.
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kaip tik nori, o aš vistiek 
dar pagarsėsiu. Jei ne ant 
vainos, tai ant mokslo dir- 

|vos, o vistiek aš kuom nors 
da atsižymėsiu.

— Atsižymėt, tėve, tu jau 
nieku neatsižymėsi. Bet 
mokslui tu visgi gali atnešti 
naudos.

— Matai, vaike, jau ir tu 
pripažįsti! Aš žinau, kad 
aš ką-nors turėsiu padaryt, 
ba labai dideli palinkimą tu
riu prie išradimų, o ypač 
kai išsigeriu.

— Apie išradimus tu, tė
ve. geriau nesvajok. Kokiu 

Į budu tu gali atnešt mokslui 
naudos, tai aš tau paaiškin
siu kitu kartu. Dabar ne
turiu laiko.

— Olrait. vaike, eik 
tau reikia, o tuo tarpu 
pats da pamislysiu.

KELEIVIS

pos ūkininkai ir darbininkai 
bus nuskurę po šios karės, 
neturės iš ko pirkt tavorus 
— pirks mažiau, negu prieš 
karę. Net kapitalistų spau
da sako, kad jie bus tiek nu-

— Tegul bus pagarbiu- ’ 
tas...

— Kaip drūtas, tėve?
— Vaike, kodėl tu niekad 

neatsakai man ant amžių?
— Aš jau nesykį tau aiš-; 

kinau, tėve, kodėl aš nesa
kau "ant amžių,” ar tu ir vėl 
užmiršai ?

— Na, tuščia jo. vaike, 
šiandien apie tai nesiginčy
siu. nes per daug svarbus 
laikas... Pasakyk tu man,; generolą ir sumušiu turku; 
vaike, ar dabar šipai eina į 
Lietuvą, ar ne.

— O kam?
— Vaike, aš turiu 

vojes dideli pienai
— Nagi?
— Ar tu žinai Kosciušką?
— Nežinau, apie kokį Ko

sciušką tu klausi, tėve.
— Apie tą. vaike, ką buvo 

gimęs Lietuvoj, kurio visi į

— Ar žinai, tėve, kad 
vistiek nesupratau, ką 
norėjai tuomi pasakyt.

— Tai klausyk, vaike, 
tau dar paaiškinsiu.

as
tu

as
Kos- 

; ciuška pagarsėjo visam 
sviete dėlto, kad atvažiavęs 
Amerikon pasidavė Į ameri- 

; konišką vaiskų už generolą 
i ir sumušė anglus. Aš taip- 
pat galiu pagarsėti, jei pa
siduosiu i ruskio vaiską už

Todėl aš važiuoju Lietuvon, 
įtik noriu žinot, kada išeina 
šipas. Ar dabar tau aišku?

— Taip, tėve, dabar kvai
las tavo planas man jau pa
aiškėjo.

— Kaip tai kvailas?
I — Kvailesnis turbut dar 
į niekad iš po tavo generoliš-; 
'kos kepurės nebuvo išėjęs, I 

— Vaike, tu užgauni ma- 
neapkentė. kuris net mergos no jausmus, 
negalėjo gaut apsivesti, bet: 
kuris šiandien yra pagarsė
jęs kaipo didvyris, kuris ko
vojo už Lenkijos ir Ameri
kos neprigulmybę.

— Tai ką tu norėjai tuo
mi pasakyt, tėve?

— Aš dabar apgalvojau, 
vaike, kad dabar yra gera 
proga ir mąn taip pagarsėt.

— Nieko nesuprantu, ką 
tu kalbi, tėve.

— Olrait, vaike, aš tau 
aiškinsiu. Tu žinai, kad tur-j

sugal-'

— Labai man nesmagu, 
tėve, kad aš tuos švelnuo- 

■ sius tavo jausmus turiu už- 
gaut, bet kągi padarysi, kad 

į teisybė to reikalauja. Tu. 
tėve, žinai, kad mano toks 

į jau būdas, kad aš visuomet 
teisybę drožiu Į akis, visai 
nepaisydamas, ar tas kam 

i patinka, ar ne.
— Kokia čia tavo, vaike, 

teisybė, kad tu mane kvai
liu išvadini.

— Tėve, kas yra kvaila, 
kas dabar apskelbė ruskiui aš stačiai taip ir sakau. Tik 
vainą... I - - '

— Taip, aš tai žinau, bet... nas
— Šarap. kada aš kalbu. !
— Gerai, tėve, aš tyliu.
_ Tvlėk ir klausvk

ruskio dabar eina tris cieso- turi aP^e kariškąjį 
rystės: <’ 
jokas ir turkas.
daug vaisko, bet da dau
giau reikia gerų generolų. 
O prieš turkus geresnio ge
nerolo negali būt už mane. 
Aš jau ant vienos vainos su 
turkais buvau ir žinau, kaip 
su turkais reikia muštis. 
Turkai baisiai bijosi štikų. 
Mat jų viera maždaug tokia, 
kaip ir žydų: jie labai bi
josi kiaulės. Todėl jie tiki, 
kad nudurtas žmogus mirs-, 
ta kiaulės smertim ir todėl 
negali ineit į dangų. Šau
dyt tu gali kiek nori, turkas 
nesibijo, jis eina stačiai 
prieš armotą; ale parodyk 
tu jam štiką, tai jis meta 
viską ir bėga. .Jes vaike, 
turkus aš nažistu. Aš ir 
kalbėt turkiškai galiu: "By
ri ki ič. jekši, aidai” Kaip 
matai, iš manės gatavas ge
nerolas. O prie to visko aš 
dabar turiu daug praktikos 
ir iš Amerikos — su vyčiais 
manebrus dariau.

— Ar jau viskas?
— Viskas.

KARĖ LĖŠUOJA_40 MILI- Anglijos drednautai turėtų 
užmokėt sykiu apie $87,500 
už perplaukimą iš vieno 
vandenyno į kitą.
NELAIMINGA”MEKSIKA.

Nusibodo meksikiečiams 
parako durnai ir jie suvažia
vo Aguas Calientes mieste, 
kad susitaikyt. Suvažiavi-

JONŲ DOLERIŲ 
KASDIENA.

Sulyg oficijalių kariau
jančių valstybių atskaitų 
dabartinė Europos karė

Laiškai iš
Lietuvos

bėdoję, jog neturės iš ko at- kasdiena surija po $40,000,- 
vyktį Ameriką ir ateivyste ooo. Rusija išleidžia dau- 

; sumažės. Jei taip, ar jus- giausia:
~ .......... .......... .. RusJja .................. $14,000,000

; Vokietija..............  7,225.000
Francuzija .......... 7,000,000
Anglija .............. 5,000,000
Austrija .............. 4,000,000
Kiti ...................... 3,000,000

čiom rankom jie pirks iš A- 
merikos atvežtus tavorus? 
Jie patįs jieškos darbo ir 
skurs, kol vėl kada kiek atsi
griebs. Žinoma, negalima 
absoliutiškai užgineyt, kad 
tūli tavorai nebus vežami iš 
Amerikos. Daleiskime, su
griautuose miestuose gali 
būt bandymai atstatyt tūlas 
dirbtuves, vienok jei kuris 
miestas liks jau gerokai iš
naikintas, vargiai kas steng
sis ji atgaivinti. Kur nebus 
žmonių ir turto, ten nė Ame
rikos tavorai nebus reikalin
gi. Iš kitos pusės, juk ir 
Europos kapitalistai ims 
taip pat sau lengvai ir užleis 
rinkas amerikonams. Tik 
vaikai gali taip manyt.

Visi minėtieji dalykai ro
do, jog Amerika neturės 
perdidelio tavorų išvežimo 
Į Europą, o čia ju parduot 
nėra kur. todėl bedarbė kad 
ir netokia aštri vilksis ir to
liau.

Reikėjo tikėtis, kad prieš 
karę Amerikoj darbai eis 
taip, kad net braškės, nes 
kariaut besirengiančios vai

tą- stybės visgi ėmė tulus gink- 
Laivynas jau lūs. amuniciją ir t.t. Bet bu- 

Viskas tai- 
kad kaip tik karė už- bai 
>, tuoj pradėt iš '

kur
aš

Bus daug darbo
Netoli visi laikraščiai ra

šo ir diplomatiški rateliai 
kalba, buk Europos karei 
pasibaigus prasidės gerovė 
visiems: kapitalistams ir 
darbininkams: vieni turės 
daug užsakymų ir pardavi
mų. kiti į valias darbo ir ga
lės reikalaut didesnių algų. 
Amerikos kapitalistų laik
raščiai pradėjo panašią gie
smę giedot nuo pat karės 
pradžios ir ragino savuo
sius Įgyt dideli laivyną 
vorams vežt, 
pradėtas didint. 
soma. I 
sibaigs. tuoj pradėt iš jos 
pasekmių pelnytis. Tartum 
smakai Amerikos kapitalis
tai taiko užgriebti gardų 
kąsni Europoj, nes Ameri
koj darbininkai jau perdaug 
išnaudoti ir neturi su kuo 
pirkt kapitalistų norimus 

į parduot tavorus. Manoma, 
kad karei užsibaigus galima 
bus juos iškišti į Europą ir 
dar daugiau jų pridirbt, nes 
Europa bus suardyta ir rei
kalaus daug mašinų. Įran
kių ir visko atitaisymui to, 

į ką karė suės. Negalima 
ginčyt, kad darbai po karės 
neis geriau, negu dabar, nes 

'visgi šį ar tą prisieis siųst 
Į Europą. Bet kad perdaug 
reikėtų, apie tai reikia abe

jot. Nors karė ir baisi, bet 
j didžiausi miestai dar ne
kliudomi ir vargiai bus kliu
domi. Jie yra didžiausiais 
išdirbystės centrais. Taigi 

i dirbtuvės ir kitos išdirbys
tės Įstaigos liks sveikomis, 
jos ir dabar stovi ir milijo
nai Europos darbininkų ba
dauja, nes ūkininkų ir viso
kių biznierių padėjimas ne- 

į užtikrintas ir jie visai ma- 
i žai reikmenų ima, o kitas 
dalykas — tai pervežimo ap- 

'sunkinimas: gelžkelių ma- 
• žai ir tie patis kariumenę ir 
amunicija tik gabena, o vie- 

! tomis bijoma, kad tavorai 
priešams nepatektų arba 
gelžkeliai yra suardyti. Be
darbių klausimas kiek mato
si iš telegramų, darosi vis 
svarbesniu visose Europos 

i valstybėse ir turės būt kaip 
! nors išrištas. Kaip greit 
karė pasibaigtų, taip greit 
milijonai bedarbių turėtų 
gaut darbą, nes kitaip grę- 
sia sukilimai. Taigi tuoj 
atsidarytų uždarytosios dir
btuvės ir Europos darbinin
kai į trumpą laiką privers
tų rinkas tavorais. Viena 
Rusija turi apie 200 milijo- 

j nu gyventojų. Anglijoj yra 
daugiau. Abelnai šimtai 
milijonų gyventojų skaito
ma, o karėj iki šiol dar ne
žuvo nė 2 milijonai. Jei ir 
10 milijonų žūtų, ko negali
ma tikėties, visgi darbinin
kų armija menkai sumažės. 
Jeigu Europoj liktų išmušti 
visi darbininkai ir liktų tik 
turčiai, tai galima butų ti
kėtis, jog amerikiečiai turės 
šiek-tiek darbo aprūpinda
mi jų reikalavimus ir gau
dami už tai užmokėt. Vienok 
ir tai netoli nueitume, nes 
turėtų būt; skaitlius nedide-

vo kaip tik priešingai: dar- 
i suprastėjo apie metus 

laiką dar prieš karę ir nie
kad nėjo nors kiek geriau 
dar nuo Roosvelto preziden
tavimo laikų bedarbės.

Amerikos darbininkai ne
turi varvint seilę ir tikėtis, 
kad karė atneš jiems darbą. 
Iš karių naudą turi tik var
nai ir vienos veislės varnais 
yra kapitalistai, kurie yra 
per amžius papratę turėt 
sau pelną iš žmonių skerdy- 
nių. A. Baisus.

I

Iš kares lauko.
DIDELIS MUŠIS PRIE 

SEREDŽIAUS.
Seredžius stovi ant Var

tos upės, Lenkijoj, kur pe
reitoj sąvaitėj buvo bene 
karščiausis mušis. Tai bu
vo paskutinė vokiečių drut- 
vietė Lenkijoj ir jie čia lai
kėsi iš paskutiniųjų. Te
čiaus antpuoliai buvo sun
kus, kad vokiečiai neatsilai
kė. Sakoma, kad iš abiejų 
pusių čia krito 10,000 ka
reivių. Vokiečiai galų-gale 
turėjo bėgti.

Sykiu $40,225,000.
Prie to da ne priskaityta 

sunaikinti miestai, laivai, 
sustojimas išdirbystės ir ki
ti nuostoliai. O tokių nuos
tolių yra labai daug. Vie
nam tik mieste Rheimse vo
kiečiu artilerija pridarė ant 
$200,000,000 blėdies.
KAIP VOKIEČIŲ LAIVY

NAS SUMUŠĖ ANGLŲ 
"LAIVYNĄ.”

Pasklydo pereitoj sąvai
tėj žinia, kad pietų Ameri
kos pakrašty vokiečių laivy
nas užklupo 3 anglų laivus, 
kurie jieškojo tenai vokie
čių. ir visus tris juos nus
kandino. Dabar-gi telegra
ma iš Čili praneša, kad du 
anglų laivu. ”Glasgow” ir 
"Otranto,” kurie dalyvavo 
tame mūšy ir kuriuos vokie
čiai buk tai paskandinę, pra
plaukė Magellano susmau- 
gą ir nuplaukė linkui Falk- 
lando salų, kurios priguli 
Anglijai. Apie trečią laivą, 
dalyvavusį mūšy su vokie
čiais, iki šiol nėra žinių. Ga
li būt, kad tas bus ištikrujų 
nuskandintas.

BELGIJOJ VERDA BAI
SI KOVA.

Nežiūrint ant visų nepa
sisekimų vokiečiai vis dar 
nesiliauja veržęsi prie Bel
gijos pajurės tarp Ostendo 
ir Dunkirko. Kaip buvom 
jau pereitam "Keleivio” nu
mery rašę, besiveržiant prie 
to pakraščio per dvi sąvaiti 
jų krito 150,000 vyrų. Pe
reitoj sąvaitėj jų tenai vėl 
krito 50.000. Pats kaizeris 
pribuvo tenai, kad uždegus 
kareiviuose narsumą ir jie 
vėl su pašėlusia furija pra
dėjo atakuoti talkininkus, 
bet ir vėl buvo atmušti su 
baisiais nuostoliais. Mušis 
vis dar siaučia.

į pagalvok, tėve, ar tavo pla- 
gali būt įvykdintas? i

1 Pagalvok, ar gali rusai pri- j 
' imti tave už generolą, kada i

Ant tu mažiausio supratimo ne- 
’ ................j meną?

džermanas, austn- Tavęs net Į paprastus ka- 
’ . Jam reikia reirius nepriimtų, nes tu

i jau per senas. Jeigu tu ir 
parvažiuotum dabar Lietu
von. jeigu ir pasisiūlytum į 
kariumenę, jie tavęs nepri
imtų, nes jie turi užtektinai 
da stiprių žmonių.

— Aš, vaike, beeinu iš čie- 
los bačkutės, kad priimtų.

— Jeigu ir priimtų, tai i 
vis tiek tu generolu nebū
tum. Tave pristatytų grei-į 
čiausia virtuvai bulves sku
sti.

— Vaike, tu vėl įžeidi mo
no kareivišką stoną.

— O geriausi užsiėmimą, 
kokį tu, tėve, galėtum gau
ti, tai už čebatų valytoją pas 
kokį nors generolą.

— Aš, Maike, žinau, kad 
tu mane visuomet niekini. 
Tau pavydu, kad senas tė
vas gali pagarsėt. Tu man 
nepripažįsti nė už tai gar
bės. kad vyčių generolas esu 
ir šoblią nešioju; tu sakai, 
kad aš tik bulvėm skųst te
tinku. Bet aš tau pasaky
siu, vaike, kad tu kalbėk sau lis. Taip neatsitiks, o Euro-*

r_k —

Vienas "Keleivio” bendra
darbis, prieš pat karę parva
žiavęs į Lietuvą, J. G. Gegu- 

aau ououam c ^iUl iŠ SUValkų gU-
mą pavadino "taikos konfe- ^ern^os štai kokį laišką:

4 d. Spalių, 1914 m. 
Mielas Jurgi:—

"Nuo gauto iš Jus laiško, 
sužinojau, kad nuo manęs 
gavot tik vieną laišką, tai 
yra pirmutinį, nors ištikru
jų aš išsiunčiau tris. Mato
mai du kokfu nors budu žu
vo. O šis abejoju ar peteks 
Jus rankosna.

Įvykus karei Rusijos su 
Vokietija ir Austrija, Lie
tuvai prisieis daug nukentė
ti, bet ne tik prisieis, bet jau 
ir nukentėjo. Pasigirdus 
pirmiem šūviams po Virba
lium ir Eidtkunais, visi tos 
apielinkės valdininkai nešė
si link Kauno, Suvalkijoj ne
liko net nė vieno žemsargio. 
Jų kraustymui rietimai ūki
ninkai turėdavo duot ark
lius ir vežt juos po keliolika 
mylių; dauguma sugrįžda
vo tik antrą savaitę po išva
žiavimo, o kiek jų suvis ne
grįžo? Perėjus musų ka
reiviams per sieną ir daėjus 
ligi Karaliaučiui, jautėmės 
kiek geriau, bet tik ne ant 
ilgo, kaip štai ir vėl matom 
bėgančius valdininkus pra
dedant nuo Naumiesčio. 
(Mat, kaip sakiau, kad nu
ėjus musų kareiviams ligi 
Karaliaučiui, jie vėl buvo 
pargryžę į savo vietas). Ne
kalbant jau apie tas baise
nybes papasakotas pašalie
čių, jas teko girdėt, o paga- 
liaus matyt ir pačiam. Bu
vo tai porą savaičių tam at
gal, kuomet apie 3 vai. po 
pietų išgirdom kanuolių šū
vius kas kart vis garsiau ir 
garsiau link mus, tai buvo 
susirėmimas po Kriukais, 
Naumieščio pav., 9 varstus 
atstuj nuo mus. Aiškiai bu
vo girdimi šautuvų šūviai, 
bet ant laimės apie 9 vai J 
vakare viskas nurimo. Bet 
kiek tai buvo sujudimo žmo
nių tarpe? Visi nešėsi, kas 
važiuoti, kas pėsti, gyvulių 
pasklydo po visus laukus. 
Šauksmai girdėtis iš visų 
pusių. Musų šeimyna taip
gi išvažiavo tolyn, likau aš 
ir patėvis, manėm, kaip pa
matysim bėgančius musų 
kareivius, tai bėgsim ir mu
du. Bet ant laimės viskas 
nurimo. Išbėgioję žmonės 
vėl pradėjo grįžti į savo gy
venamąsias rietas, o ir pats 
gyvenimas inėjo į normališ- 
kas vėžes, nors kanuolių šū
vius girdim gana tankiai.^ 
Nekurie buvo žiūrėt po 
Kriukais po mūšio ir parve
žė nuo šautuvų patronų, 
kaip mus, taip ir vokiškų; 
bet kiek ten žuvo kareivių 
negalima buvo sužinot, nes 

Į vokiečiai tą pačią naktį sa
vo užmuštus ir sužeistus nu- 
sivežę, buk tai, ant 90 pad- 

•vadų, kurius ir palaidojo 
ant šakių kapinių. Iš gy
ventojų nukentėjo, rodos, 
tik du, kurie matomai nesu
spėjo pasislėpt laike šaudy- 

i mosi; taipgi sudegė apie po- 
i ra kluonų. Po Druskinin-j 
kais vokiečiams taipgi ne-1 
pasisekę pereiti į kitą pusę 
Nemuno ir, palikę apie po
rą divizijų užmuštų, atsi- 

j traukė link Augustavos, ve
jant musų kareiviams.

"Laikraščiai lietuviški ne
kurie visai sustojo ėję, o ka
trie ir eina, tai per pusę su- 

. mažinti, o "Šaltinis” tai išei
na be marškinių (be virše- j 
lių). Rusiškas laikraštis 

i "Birž. Viedomosti” išeina 
reguliariškai, bet veik kiek-

rencija.” Delegatus šiton 
konferencijon prisiuntė vi
sos trįs frakcijos: Vilios, 
Carranzos ir Zapatos šali
ninkai. Bet vietoj susitai
kyt, delegatai da daugiau 
susipiovė. Vienas zapatis- 
tų pavadino Meksikos vėlia
vą "skuduru.” Tas sukėlė 
tokį triukšmą, kad konfe
rencijoj pradėta šaudyt iš 
revolverių.

Zapatistai jau nuo dvie
jų metų veda pietvakarių 
Meksikoj savotišką revoliu
ciją. Jie pasiūlė šitai konfe
rencijai savo planą įvykdy
mui tvarkos, pažymėdami, 
kad jeigu jų planas nebus 
priimtas, tai jie tuojaus ap
leidžia konferenciją ir ra
mybės Meksikoj nebus.

Carranzos ir Vilios šali
ninkai taipgi gatavi eit ant 
peilių. Abudu vadovai lie
pia viens kitam pasitraukti 
iš valdiškos vietos, kitaip 
busianti nauja revoliucija.

Konferencija nubalsavo, 
kad jie abudu pasitrauktų, o 
vėliaus konferencija paskir
tu liglaikinį prezidentą, ku
ris galės tartis su zapatis- 
tais toliaus.

IŠ AMERIKOS.
ŽUVĘ KASYKLOJ LIE

TUVIAI.
"Keleiviui" praneša, kad 

Royaltono kasyklos eksplio- 
zijoj žuvo 7 lietuviai: Anta
nas Alabauskas, Kauno gu- 
bern.; Juozas Tvarijonas, 
Kauno gub.; Feliksas Čitei- 
kis. Kauno gub.; Antanas 
Plusnickas, Kauno, gub.; 
Jurgis Balsis, Suvalkų gub.; 
Vincas Botyrius, Suvalkų 
gub.i ir Kazimieras Petru- 
linas, Suvalkų gub.

Kazimieras Ačius 
nas Vitkus sužeisti.

Nelaimė atsitiko 4 lapkri
čio. Iš viso 52 darbininkai 
buvo užmušti ir apie šimtą 
sužeista.

Nelaimės vieton buvo su
važiavę apie 5,000 žmonių ir 
3.000 automobilių.

Kas nori apie tai daugiau 
žinoti, tegul rašo:

L. J. Laski, Box 111, 
Royalton, III.

i

ir Jo-

I

JAPONŲ IR ANGLŲ LAI
VYNAI GAUDO VO

KIEČIUS.
Pasirodžius vokiečių lai

vynui iš penkių kariškų lai
vų pietų Amerikos pakraš
ty, kur, kaip rodos, buvo nu
skandintas vienas anglų 
skraiduolis, japonai tuojaus 
išsiuntė 7 kariškus laivus į 
Ramųjį vandenyną tą vokie
čių laivyną suimt, arba nu
skandink Ir jau eina pas
kalos, kad du vokiečių laivu 
japonai sugavo.

Dabar ir anglų drednau
tai skubinas Į Ramųjį van
denyną, kur tas vokiečių 
laivynas buvo užpuolęs pra
ėjusioj sąvaitėj augščiau 
minėtus anglų laivus. Atė
jęs New Yorkan garlaivis 
"Suriname” sako matęs ties 
Bahama sala septinis anglų 
drednautus ir vieną didelį 
franeuzų skraiduolį plau
kiant visu smarkumu linkui 
Panamos Kanalo. Per Pa
namos Kanalą anglai galėtų 
gana greitai persikelti iš At- 
lantiko į Ramųjį vandeny
ną.

Panamos Kanalas priguli 
i Suvienytom Valstijom, bet 
jis yra atdaras visų tautų 
kariškiems laivams. Tik 
klausimas, ar tokie milžinai, 
kaip Anglijos drednautai, 

įgalės tuo kanalu perplaukt, 
, nes apie Culebrą kanalas tu
ri tik 30 pėdų gilumo. Už 
perplaukimą per Panamos 
Kanalą kiekvienas laivas tu- [ 

mūsiškiai paėmė daug prie- ri mokėt Suvienytom Valsti
jom po 50c. nuo kiekvieno ■ 
tono savo įtalpos. Taigi 7

RUSAI PAĖMĖ 15,000 
PRIEŠŲ NELAIS

VĖN.
Iš Petrogrado telegrafuo

jama, kad Lenkijoj pereitoj 
sąvaitėj įvyko didelės per
mainos ant karės lauko. Vo
kiečiai pradėjo greitai trau- 
kties ir rusai vėl inėjo į Pru
sus. Telegrama sako: ”Ši 
permaina įvyko ant kairio
jo priešo sparno, kuris bu
vo smarkiai atmuštas link 
Bialos ir Lyko, rytų Prū
suose. Musų kareiviai užė
mė Bakalarjevą, paimdami 
daugybę ginklų, amunicijos 
ir čielą rotą vokiškų karei
vių.

"Spalių 3 rytą mes nuva
rėm austrus atgal už Kiel- 
cų, kuriuos dabar užima 
musų kareiviai, paimdami 
nelaisvėn 600 austrų ir ke
lias mašinines kanuoles. Tą 
pačią d. mus kariumenė su
mušė austrus ant visos lini
jos nuo Kielcų iki Sandomi- 
ro. Priešas pasitraukė vi
su greitumu. Musų karei
viai tuomet užėmė Sandomi- 
rą, kuris turi didelę strate
gišką vertę.

”Į pietus nuo Kielcų pe
reitoj sąvaitėj mes paėmėm 
iš viso 200 oficierių ir 15,000 
kareivių nelaisvėn. Beto,

I

šo armotų ir mašininių ka
nuolių.”

K. t

A. F. of L. SUVAŽIAVI
MAS.

Lapkričio 9 d. Philadel- 
phijoj prasidėjo 34-tas me
tinis Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavimas, kuris 
trauksis dvi sąvaiti. Prieš 
suvažiavimo atidarymą bu
vo gatvinė paroda, kurioj 
dalyvavo veik visi delegatai. 
Delegatų yra 350, kurie at
stovauja 2,020,000 organi
zuotų darbininkų. Phila- 
delphijos miestas paskyrė iš 
savo iždo $25,000 padengi
mui suvažiavimo išlaidų ir 
parengimui delegatams pa
silinksminimų.

GAISRAS KASYKLOJ.
Edwardsville, III.— Madi- 

son Coal Co. kasykloj ištiko 
pereitos nedėlios naktį gais
ras, kuris padarė $30,000 
nuostolių. Apie 400 darbi
ninkų neteko tuo tarpu dar
bo.

I

GYVULIŲ PLĖGA.
Po visas valstijas plėtoja

si labai pavojinga ir limpan
ti gyvulių liga. Liga apsi
reiškia kojose ir gerklėj. Ji 
prasidėjo vakaruose ir pa-

I

į siekė rytų valstijas. Perei- j vienam numery yra palikta 
toj sąvaitėj gyvuliai prade- baltos popieros, o kartais 
jo sirgti jau ir Massachu- viduryje^ 
setts valstijoj. Valdžia da- daug tuštumų, matyt aiš- 

(ro kas tik galima, bet epide- kiai, kad tai cenzūros dar- 
mijos sulaikyt negali.

straipsnio yra

bas. Na tiek to, manau

▲t A l
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•Jums tas viskas geriau ži
noma.

„Su manim tuoj po parvy
kimui štai kas atsitiko: 
Kaip tik prasidėjo karė, nu
vykau į raštinę, kur ir bu
vau vieno „brakanosio” are
štuotas, buvau nuvežtas pas 
karo viršininką ant tyrinė
jimo. Protokole buvo saky
ta, buk tai, aš lig šiol gyve
nęs Vokietijoj, užsiimu šni
pinėjimu ir kurstąs ūkinin
kus. Užstojus vienam dvar
poniui ir nieko nedarodžius 
ūkininkams, kurie buvo tuoj 
sušaukti po mano areštavi
mo, paleido, grasindamas 
karo lauko teismu ir už
draudė niekur neišeit iš na
mų. Mano dokumentus 
(pasportą) viršininkas pasi
liko pas save ir kuom tas 
viskas užsibaigs sunku at
spėti. Taigi, aš dabar ir sė
džiu namie, net ir nedėldie- 
niais ir jeigu ne karė, tai iš- 
sineščiau į užrubežį, bet da
bar nieko negalima padary
ti. Paskui ir vėl: Išleidus 
500 rublių iš Bostono ant 
savo vardo, parvykęs vieton 
paimt juos, aš palikau kaso
je, nes da apie karę nieko 
nesigirdėjo. Čia tuoj ir ka
rė. Nubėgau atsiimti, ka
soje nėra pinigų, tik į antrą 
mėnesį pavyko gaut, bet 
ir tai tik 100 rublių. Sėdžiu 
dabar „na proizvol sud’by.” 
Pinigus paliktus nesiųskit, 
nes siaučiant karei, visko 
galima sulaukt. Ačiui p. 
Jurgi už prijautimą, o man 
gal ir pasiseks kokiu nors 
budu ištrūkt, kad atvykus 
vėl į Bostoną.

Iš Gižų, Vilkaviškio pav. 
Vincui Ramanauskui į Mi
nersville, Pa., rašo:

”Pas mus didelio pavojaus 
nebuvo. Neišdegino nė trio- 
bų, nė išsikraustyti nereikė
jo, tik javus biskį pamynė, 
bet ne visų.

„Matėme daugybę kariu- 
menės traukiant, armotas 
vežant, girdėjome baisų ar
motų ir šaudyklių trenks
mą, matėme debesius raudo
nų durnų ir žmones bėgan
čius nuo karės su vaikais ir 
matėme kaip mūsiškiai va
rėsi daug gyvulių iš Prūsų.

„Prūsų Lietuva labai nu
kentėjo, namai visur su
griauti ir išdeginti, liko tik 
tušti laukai. Vokietys su
žeistų nerenka — palieka 
rusams. Musų žemsargius 
išvarė Į Prūsiją sergėti 
žmonių nuosavybę, nes pri
viso daug plėšikų ir vagia. 
Valdžia uždraudė nuo Prū
sų lietuvių vogti mantą; 
žmonės prisivežė bričkų, ve
žimų ir drapanų, bet kurius 
pagavo, turėjo parvežti at
gal.”

’tuvą, tai negalima nė apra- 
išyt, nė išpasakot visų tų 
baisenybių. Visa parubežė 
išdeginta, miesteliai ir kai
mai išgriauti. Eitkūnų mies-i 
tas taip sunaikintas, kad svei
ko budinko nebeliko, jei kur 
koks riogso nesudegintas, 

I tai šrapnelių sumuštas.
“Musų pusėje da ne taip 

išdeginta, tik kur šūviai už
degė, o šiaip nedegino, nes 
vokiečiai turėjo traukties. 
Prūsuose tai galima sakyti, 
ištisai išdeginta, nes iš kiek
vieno budinko į musų karei
vius prusai šaudė, tai mū
siškiai ėmė šaudyt į visas 
triobas. Prūsų ir piemens 
ir bobos ir tos, sako, šaudę į 
musų kareivius. Kuomet 
mūsiškiai ėmė kur tik užei
dami į namus pliekt, tai 
prusai pamatę kad blogai, 
ėmė prieš musų kareivius 
baltas karūnas kelt.

Pajieškau seserų: Marės Rembie- Į Pajieškau pusbrolių Vinco, Jono, 
nės, Juozapatos Judeikienės, Barba- Juozo ir Daminiko Gudeliunų r ir 

■ dėdės Prano Gudeliuno visi Vilniaus 
gub., Trakų pav., Užuguosčiu par., 
Vaitkunų kaimo. Jie patįs ar kas 
juos žino malonėkit pranešti

Antanas Gudeliunas,
12 VVinter str., Hyde Park, Mass.

ros Milerienės ir giminaičių kurie no
rėtumėte susirašyti laišku. Labai 
malonėčiau žinoti kas iš jų kame gy- 

i vena. Visos jos Kauno gub., Raseinų 
pav., Girdiškės par., Vitogalos sodž.

Ona Budginienė,
955 3rd avė., Brooklyn, N. Y.

Jieškau draugų: Jono Vilio, kuris 
1910 m. atvažiavo iš Peterburgo Chi- 
cagon ir Jono Jurkšto, kuris pirmiau 
gyveno New Yorke. Abu kauniečiai, 
Ukmergės pav, J. Vilis Kamajų par, 
rodos. Kraupių sodžiaus; Jurkštas 
Svėdasų par, Ruzgų sodž. Kas su
teiks jų adresą, išanksto tariu ačiū.

Pranas Manelis, (47)
41 Roubar str, Rochester, N. Y.

į
Pajieškau savo pačios Franciskos 

Budrikienės (Gaurilaitės); Kauno 
gub., Telšių pav., ir parapijos, kuri 
apleido mane 22 spalių dienų, išsive
ždama daugelį drabužių vyriškų ir 

j moteriškų daiktų iš mano krautuvės.

Pajieškau savo vyro Aleks. Valin- 
skio ir sunaus Alberto, norėčiau su
sižinoti ir kviečiu pas save atvažiuo
ti, jeigu dar gyvas, malonėkite atsi- 
šauKti ar kas jį žino malonėkit prane
šti už ką busiu labai dėkinga (47) 

Magdelena Valinskienė, 
1317 E. 31 str., Tacoma, Wash.

Pajieškau dėdžių: Igno ir Jurgio 
Juodokų. Abudu Kauno gub., Šiaulių 
pav., Meškuičių par., 23 m. metai 
Amerikoj. Pirmaius gyveno Phila
delphia, Pa., paskui persikėlė į Haz- 
elton, Pa. Adresuokite:

Ed. Liumas,
Store room, Grand Rapids, Mich.

STOUGHTON1EČIAMS GERA 
NAUJIENA.

Šiomis dienomis Stoughtone atsida
rė lietuviška berbernė. Skuta švelniai, 
kerpa dailiai ir pigiai. Britvas paga- 
landa aštriai ir naujas pigiai pardavi
nėja. Adresas: (46)

K. VALENTUKEVIČIUS, 
20 Summer str., Stoughton, Mass.

REIKALINGOS moters ir mergi
nos dirbt guminius čebatus. Moka
ma alga ir besimokinančioms. Ypa
tingai mokančios dirbt guminius če
batus, čeverykus ir liumberiams. 
Darbas sveikas, švarus ant visados, 
alga gera. Mokėt angliškai nereika
linga, nes mes turim daug lietuvių 
darbininkų. Musų didžiausia ir ge
riausiai įtaisyta faktorė sviete. (?) 

THE B. F. GOODR1CH CO.
AKRON, OHIO.

„Šiomis dienomis eina ga
na smarkus mūšiai po Nau
miesčiu, jau kelinta diena, o 
taipgi in po Marijampole. 
Nors mums j Naumiestį yra 
apie 8 mylios tolumo, vienok 
kanuolių šuviąj girdisi kar
tais gana aiškiai.

— - *

Iš Šiaulių pavieto Kaziui 
Simonavičiui į Bridgeville, 
Pa., rašo nesenai parvažia
vęs į Lietuvą vienas „Kelei
vio” skaitytojų:

„Lietuvos laikraščiai eina 
puse sumažinti dėlei stokos 

izecerių.
„Rašau, bet ima nervišku

mas, ranka dreba, nes nuo 
kanuolių grausmų langai 
dunda.

. „Sakyčiau, kad Dievas, 
anot kunigų, ištikrujų mus, 
kaipo laisvamanius, bau
džia, bet čia dusyk daugiau 
davatkų, negu laisvama- 
mų.

’Teko man kalbėtis ypa- 
nuotiškai su ūkininkais 

Naumiesčio atvykstančiais 
su įvairiais reikalais link 
mus. Jie pasakoja, kad dau
gelio išvedę gyvulius, javus, 
Vokietijos kareiviai, mat, 
jie buvo daėję iki pačių Lu
kšių. Vietomis vokiečiai at
sivežę garinias mašinas, iš
kūlę javus, o grudus nusive- 
vežę sau. Šiaip žmonėms,- 
buk nieko nedaranti vokie
čių kariumenė, tik, sako, 
apie Pilviškį surinkę musų 
jaunų vyrukų apie 300, ku
rius varą dirbt, bet ką jiems 
reikėjo dirbt, neteko sužino
ti.

„Gyvenimas pastaruoju 
laiku pas mus kaip ir apmi
ręs. Garlaiviai eina tik su 
karės reikalais, ties mums 
buvo Nemuną užbarikadavę 
butais, bet, kuomet vokie
čius atmušė, vėl išnaujo di
namitu išdraskė barikados, 
kad galėtų vaikščiot garlai
viai. Prekyba taipgi laiki
nai apsistojo. Dauguma 
negauna žibalo, druskos ir 
kitokių reikalingų daiktų.

„Kad ne areštavimas ir 
atėmimas dokumentų, vei
kiausiai bučiau išvažiavęs 
toliau Rusijon, bet dabar, 
esant tokiose aplinkybėse, ! 
priseina sėdėt namie. Atsi-: 
durus tokiame kėblame pa-i 
dėjime, žinoma, mėginsiu 
sprukt atgal prie pirmos 
progos, bet veikiausiai tik 
pasiseks tai padaryti po ka
rei.

„Apie tolimesnes pasek
mes parašysiu vėliau.

„Labų dienų visiems ’ke- 
leiviečiams.’

„Su guodone
Antanas.”

Iš Keturvalakių. Vilkavi
škio pav., J. Mičiuliui į Cle
veland, Ohio, rašo:

“Buvome labai nusiminę, 
sakyt, taip kaip numirę, 
nes prie mirties buvome pa
sirengę didi ir maži. Prusai 
buvo užpuolę mus brangią 
Lietuvą it pasiutę vilkai. 
Prasidėjus karei, pradžioje 
rugpiučio, vokiečiai buvo at
joję iki Keturvalakių laukų. 
Išpradžių, žinoma tik šnipi
nėjo, kaip ir kur kas yra.

Iš Šiaulių Teresei Čepuly- 
tei į Philadelphią, Pa., 
šo: „Brolis Juozas, kuriam 
dabar 19 metų da neiššauk
tas karėn. Šiaulių „kazna- 
čeistvą” perkėlė Kurskan. 
Laukus nuvalėm. Apie ka
rės laimėjimus kam geriau 
sekasi, Vokietijai, ar Rusi
jai — mes nežinome.”

ra-

Daugiausia nuo karės pra
džios užmušta lietuvių.

“Nors mūsiškiams (rusams) 
išpradžių ir sekėsi ir ne vie
noj vietoj sumušė vokietį į 
“drebezgus,” bet musų lietu
vių mažai grįš atgal iš karės 
lauko. Pirmiausia buvo su
mobilizuota Suvalkų, Kauno 
ir Vilniaus gub. gyventojai; 
juos pirmuosius ir statė ant 
ugnies. Visą smarkiąją au
drą, kaip žinoma, atlaikė 
Vilniaus apygardos (Vilen- 
skas okrugas) kariumenė, 
kol iš toliau pribuvo pagelba.

Caro kazoko narsumas.
“Klausiu, ar rašė Ameri

kos laikraščiai apie rusų ka
zoko Kriučkovo smarkumą, 
kurį aš pažįstu, nes Ketur
valakiuos pas Matusevičių 
stovėjo. Jis užmušė 11 vo
kiečių raitelių ir pats gavo 16 
žaizdų; galop atėmė iš prūsų 
oficieriaus arklį ir paspėjo 
sugrįžt į savo vietą. Patsai 
karės vadas gen. Renenkam- 
fas užkabino šv. Jurgio 1 
laipsnio kryžių. Dabar gy
ja Kalvarijos ligonbuty, sa- 

i ko, greit išgysiąs.”

Ji yra 20 metų, apie 4 pėdų ir puse 
augščio, gelsvų plaukų, ant nosies 
juodas taškas, linksmaus veido. Kas 
apie ją praneš, tam duosiu $10.00 do
vanų. Kalba lietuviškai ir angliškai. 

(48)

1424
Ad .Budrikis,

Hyde Park avė., Hyde Park 
Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Juo
zaičio, girdėjau esąs Amerikoj antri 
metai. Kauno gub, Panevėžio pav, 
Smilgių par. Raudono veido, sma
gios kalbos, 4 ir pusės pėdų augščio 
Kas jį žinote bukite geri pranešti, 
turiu svarbių reikalų.

K. Tyškevičius,
BOX 42 East Arlington, Vt.

Pųjieškau savo pusseserių, Emi
lijos, Liudvisos ir Elžbietos Karso- 
kiučių; Vilniaus gubernijos, Trakų 
pav., Merkinės parapijos, Trasnikų 
kaimo. Girdėjau gyvena New Yorke 
ir nekurios iš jų jau apsivedė. Vi
sų meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą, arba kas jas žino ma
lonėkit pranešti už ką busiu širdin
gai dėkingas.

Banadas Česnulevičius) Kirklis) 
15 Millbury str., VVorcester, Mass.

Pajieškau Jurgio Kazlausko. Uk
mergės pav., Troškuinų par. Pirmiau 
gyveno Chicagoj. 1907 m. pasiskoli
no $50.00 ir iki šiol nesurandu. Kas jį 
žinot malonėkit pranešti:

Ciprijonas Tuskenis,
1841 So. Halsted str., Chicago, III.

AUKOS. 
LIETUVOS ŠELPIMUI

Pajieškau dėdžių: Kazimiero ir A- 
lekso Kregždžių ir Igno Jankaus. 
Kauniečiai, Šiaulių pav, Radvyliškio 
par, Voskonių kaimo. Meldžiu jų pa
čių, ar juos žinančių pranešti: 

Povilas Louis,
126 So. 5-th str. ' Dekalb, III.

i

I

Pajieškau brolio Kazimiero Sinke
vičiaus apie 15 metų kaip Amerikoj, 
pirmiau gyveno Kanadoj; apie 7 me
tai kaip atvažiavo iš Kanados į Bosto
ną. Dabar 7 metai kaip jokios žinios 
negaunam. Paeina iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Ziplių gmino, Pet- 
kuniškių kaimo. Meldžiu pranešt lai
šku jis pats ar kas kitas už ką busiu 
labai dėkinga. Turiu svarbų reikalą. 

(47)
A. Pečiukaitienė,

510 S. Paca str., Baltimore, Md.

JIEŠKAU DARBO čeverykų dirbtu
vėj (shoes shope), galiu dirbti repid 
steacher, model M. Kas iš draugu ži
notumėt kur galima gaut tokis dar
bas, malonėkit pranešti, visos išlaidos 
kurios butų padarytos jūsų natarna- 
vime bus su padėka atligintos. (46) 
, John Stonis,
95 Lowell str., Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui mergino • ar
ba našlės nuo 20 iki 30 m. senumo. 
Aš esu 30 m. amžiaus. Turiu gerą 
darbą. Atsišaukę su paveikslais, kiek
viena gausit atsakymą , (46)

B. U. P.
3802 Beech str., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau draugo, kuris paeina iš 
Rubulių sodos, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Kartinos valščiaus ir parapijos, 
jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešti. (46)

John Grundulis,
Winscell Mine, „ Benton, Wis.

Pajieškau Kazimiero Panparo; Kau
no gub., Šiaulių pav., Gražaičių sodž. 
4 metai Amerikoj. (46)
, B. Panparas,
BOX 215, Westmareland, N. Y.

Pajieškau Agnės Čelkanytės — Ži- 
laitienės. Paeina iš Kauno _ gub., ir 
pav.., Veliuonos vai., Pakalniškių kai
mo. 4 mėnesiai atgal, girdėjau gy
veno East Angly, Col. Meldžiu jos pa
čios ar ją žinančių duoti žinią. Ga
vau iš Lietuvos laišką su svarbiom 
naujienom. , (45)

Peter Chelkanity,
64 Walley str., Wallingford, Conn.

MONTELLO. MASS.
Aukos Lietuvos šelpimo Fondan. 
Petro Kuprio su Pr. Borvvdaite 

"yjv’? jv<a.iy ll ri.u.4. į'vestuvėse prisiminus Lietuvos sun-
1UO tarpu Keturvalakiuos kų padėjimą aukavo sušelpimui nu- 
buvo nas Matusevičių keletas ; kentėjusių nuo karės lietuvių šie 
. i • • i- i • •:_ žmones: Schlits Famis Co. ir A. H.KAZOKŲ pasislėpę. kaip. Jie-Allen po $1.00. P. Kupris. Pr. Bor- 
užmatė vokiečius, tai, Žino-1 vydaitė-Kuprienė po 50c. K. Kazė- 
ma, kazokai juk garsus pa- J* J 
šauly, tai jie ir parode savo J- Bareika i5c. n. Dalba ir K. Vasi- 

- • -- liauskas po 10c. Viso labo S4.85
Pinigus priėmė Lietuvos Šelpimo 

Fondo Kasierius. K. Šidlauskas.
narsumą: puolėsi šturmu ant 
vokiečių: vokiečių kareiviai 

’ ras^kirstė po lauką, vienus 
■ sušaudė, kitus sugaudė, taip 
: ir pasibaigė tuom kart, bet 
vokiečiai gavo per kelines iš 
pirmo syk.

“Per žolinę, rugpiučio 15, 
prasidėjo tikra karė Suvalki
joj. Prie Eitkūnų ir Kibar- 
tų musų kariumenės nedaug 
tebuvo, vokiečiai buvo įsi- 
mušę per rubežių, mūsiškiai 

į turėjo traukties iki Virba-

Paj ieškojimai
Už visokius apgarsinimus, pirki

mus ir pardavimus, lygiai ir už pa- 
jieškojimus merginų ir t.t. nors ir 
'Keleivio” skaitytojai turi apmokėti. 

Skaitytojams vieną kartą per metą 
: pajieškom dovanai giminių arba 
; draugų. Todėl, malonėkit tėmvt į šį 
pranešmą ir kurie iš skaitytojų reika
laujat daugiau, negalėsim išklau
syt. (:)

Su pagrab Administracija.

i . » - .. ~ Nekoksai besąmonis padavė netei-
111U1. Žolines dieną, nuo Su- singą pajieškojimą No. 44 ”Kel.” 
valkų iki Kaunui, visu plotu; bu? Pet^nėlė Knukštaitė iš Philli- _. v _ . F ! psburg, N. J, papesko apsivedimui‘ ėjo rusų kanumene. Ant ry- vyro. Dabar minėtoji mergina prašo 
tojaus pasitiko vokietį tarp tai,at^ukt,r 13,116 reikale jai 
Vilkaviškio ir Naumiesčio ir|------------ :----------- S--------- --

i prasidėjo baisi kova ir krau
jo liejimas. Vienok rusams 
sekėsi. Jie ėjo pirmyn į Prū
siją vokietį mušdami. Ro
dos, dabar jau netoli Kara
liaučiaus. Męs, tai, kaip ko
ją įsikirtę gyvename, tik 
tuom likosi lengviau, nes ne- 
begirdime baisių trenksmų. 
Nežinome, kuomi tos sker
dynės užsibaigs.

“Atsarginius visus išrinko 
nuo 24 iki 43 metų ir arklius 
taipgi. Stoikos begalinės. 
Gyvulius visus atėmė. Iš 
mus kaimo nėra 4 “padva
dų” su žmonėmis: Petro 
Melniko, Stasio klebonijos, 
Matusevičių berniukot Pa- 
delskių senio ir Beržinių Va
siliausko.
Prūsų Lietuva nudeginta 

ir išteriota.
‘ ‘Suvalkija kenčia baisius 

nuostolius, o apie Prūsų Lie-

I . —__1 ■ —— —■ - ■———— ———

Pajieškau Petro Barino. Suvalkų 
| gub., Jonionių kaimo. Kadaise buvo 
perėjęs Trakų pav. žentuosna į Alo
vės par.. Davainiškių kaiman. Kas 
jį žino meldžiu pranešti:

Tarnas Barisas,
B0X72, Sunderland, Mass.

I (‘‘Keleivio” skaitytojus.
Gerbiamieji:— Kurių pre* 

į numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti „Keleivį” 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad* 
reso negalima.

Su pagarba,
„KeL” Administracija.

Pajieškau draugų: Kazimiero ir Jo
no Sauriokų, Petro Katkevičiaus ir 
D. Balčiūno. Visi Kauno gub.. Ukmer
gės pav., Kupiškio par., Svidienių 
kaimo. Jie patįs ar juos žinantie 
malonėkite pranešti:

Napalijonas Balčiūnas, 
P.O.BOX 62, Lewiston, Me.

Pajieškau draugų: Juozapo ir Pet
ro Cheliukų: Kauno gub., Panevėžio 
pav., Velžio vai., Miežiškių parapijos, 
Kerblonių kaimo. Turiu svarbų reika
lą, malonėkit atsiliepti:

Mike Skrebis,
2224 Tustin str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusbrolio W. Bolskio; 
Kaunietis, Raseinų pav., Kelmės par., 
Nirplių kaimo. 3 metai atgal, gyve
no Beloit, Wis. Meldžiu atsiliepti: 

D. Stasiulaitis, 
4624 S. Paulina str., Chicago, III.

Pajieškau Antano ir Jono Urbo- 
j navičių; Kauno gub, Telšių pav, Vei- 
I švėnų miestelio. Girdėjau gyveno 
; Chcago, III. Malonėkit atsišaukti: 

Petronėlė Sviene, 
80 Sheldon st, Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 25 iki 30 m. 
amžiaus, kuri nesibijotų civiliško 
šliubo. Meldžiu prisiųsti ir savo pa
veikslą. Aš esu 32 metų amžiaus.

J. A. Schiller,
Simpson, W. Va.

Pajieškau draugo Pranciškaus Pe- 
tručio. kuris paeina iš Rubulių sodos, 
Kauno gub., Telšių pav., Kartinos 
vai. ir parapijos, jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešti. (57)

John Grundulis
Winscell Mine, Benton, Wis.

Pajieškau savo brolio Frančiškaus 
Ercaus ir draugės Beisės Baldaus
kai tės, Kauno gub, Raseinų pavf, 
Zevingių par, Balčaiskaitė iš Vainu- 
tos par. Meldžiu atsiliepti 

J.Balčauskis,
BOX 143, Peell, Wash.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Balaišyčios; Ukmergės pav., Svėda
sų miestelio, pirmiaus gyveno Roche- 
ster. N.Y. Malonėkit žinantie ją pra
nešti arba ji pati lai atsišaukia laiš
ku

Steponas Miškinis, .
Care of Oficina C.E.B.Ag. Quilmes, 

T.C.S. Rep. Argentina.

Pajieškau savo brolio Jono Shidlo 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Biržų 
par., Graužielių kaimo, paskutinį lai
šką gavau 24 d.. Sausio, 1914 m. iš 
Bayne, Wash. Turiu labai svarbų 
reikalą, malonės atsiliepti: 

Peter Shidlo,
BOX 247, Cedar Point, III.

JIEŠKAU VIETOS apgyventos 
lietuviais ir lenkais, kur nėra ”Gro- 
semės” arba ”Dry Goods” krautuvės, 
aš malonėčiau tuojaus tokią uždėt. 
Todėl, kur randas tokia vieta, malo
nėkit bile kuris iš "Keleivio” skai
tytojų pranešti, už ką stengsiuos at
silyginti.

9 Mirton atr.
F. M. P.

Montello, Maso.

METINIS BALIUS.
Draugystė Lietuvos Sūnų, Cambridge 
Mass., rengia gražų balių ”padėkavo- 
nės dienoj”, 26 Lapkričio (November) 
1914, didžiausioj Cambridge svetai
nėj, Cyprus Hali, 40 Prospect street, 
Cambridge. Mass. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Meldžiam gerbiamąją publiką 
atsilankyti, nes bus galima gražiai 
pasilinksmint. Taipgi meldžiam ki
tų draugysčių ant tos dienos nieko 
nerengti. r (48)

Su pagarba, Komitetas.

PARSIDUODA FORNIČIAI
3 rūmams, nauji, gerai užlaikyti. 

Parsiduoda pigiai. Gali matyt kožną 
diena ant antru lubų. (47)

M. J. P.
190 C street. South Boston. Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
gerai užlaikyti už prieinamą kainą. 
Galima pamatyti nuo 6 iki 9 vai. va
kare; šventadieniais nuo ryto iki pie
tų. Ant antrų lubų. (48)

A. K.
324 Athens str., .. So. Boston, Mass.
FARMOS! FARMOS!

Galima lengvai ingyti su mažu ka
pitalu ir būti neprigulmingu, nebijo
ti bedarbės nė straikų arba koletstvų 
dirbtuvėse ar kasyklose arba ligų 
metuose. Atvažiuoke į Arkansas, 
čionai laukia tamstos neprigulmybė 
ir malonus ir sveikas gyvenimas mu
sų lietuviškoj kolionijoj, katroj jau 
gyvenam keletas lietuvių ir kas kart 
vis atvažiuoja pas mus apsigyventi, 
žemės eonai yra derlingos dėl visokių 
augalų ir javų, sodnų, fruktų ir augi
nimo gyvulių. Dabar tos žemės yra 
parduodamos pigiai ir ant lengvų iš
mokėjimų. Arti prie gelžkelio ir tur- 
gauna miestų ir gerų mokyklų dėl 
vaikų. Klimatas malonus, vanduo 
čystas ir sveikas. Žiemos visai mažai 
yra,šalčių nėra čionai, augina dvejus 
javus ant metų. Kompanija pabu- 
davoja budinkus ir duoda ant leng
vų išmokėjimų jeigu kas to reika
lauja. Nereikia mokėti taksų nė 
procentų per pirmus dvejus metus.

Rašyk tuojaus, arba atsilankyk y- 
patiškai, o gausi visokias reikalin
gas žinias, mes prisiusime vietinių 
gyventojų adresus, katrie tamstai vi
ską teisingai aprašys apie tuos kraš
tus. (49)

ARKANSAS FARM CO.
J. D. Simanowski Manager

239 Railway Exchange Chicago, III.

PARSIDUODA BARBERNĖ
Senai apgyventoje lietuvių ir lenkų 

vietoj, parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties ligos. (45)
4538 So. Honore st, Chicago, 111. 

Phone: Yards 3803.

BALTIMORĖS LIETUVIAMS. 
ANT RANDOS

Puikiai įtaisyti ir švariai užlaiko
mi kambariai, su maudyklėmis šilto 
ir šalto vandens. Visi kambariai nuo 
gatvės; kampas Paca ir Worner gat
vių Sąvaitėj $1.00 ir $1.50. (45)

A. E. VILKAUSKAS,
601 S. Paca st, Baltimore, Md. 

C. & P. ’Phone: South 1411.
GERA NAUJIENA.

Kas atsiųs dėl mus adresus 
pažįstamų, tam siunčiam puikų 
žentą.

EUROPA BOOK CO.

57 Dey str., New York, N. Y.

savo 
pre- 
(46)

FOTOGRAFISTV ATIDAI.
Parsiduoda fotografiška studija su

vis pigiai. Ši vieta yra apgyventa 
nuo 40 metų įvairių tautų. Daugiau
sia lietuvių, lenkų ir slavokų. Vieta 
yra labai daili ir didelė. Viskas su
taisyta pagal naujausios mados; taip
gi biznis eina labai gerai ir visokių 
įrankių arba mašinėrjų vra įvalias, 
nes pirmiaus laikiau 2 studijas, o da
bar iš tų dviejų padariau vieną. Pa
sigerino gyvenimo sanlygos ir niekad 
nemislyčiau parduot, jeigu nebūtų 
privertus priežastis ligos jau antras 
mėnesis kaip negaliu dirbt, o prižiū
rėt neturiu gerai kam. Tad malonė
sit atsišaukt arba atsilankyt šiuo ad
resu: . (48)

A. APONIKAS.
205 E. Centre str. Mahanoy City. Pa.

NEPRALEISKIT PROGOS.
Parsiduoda Bučernė ir Grosernė 

apgyventa lietuvių, lenkų ir austrijo- 
kų, ant Main st. ant pat kampo ir 
netoli lietuvių Bažnyčios. Biznis ne
mažas, turiu kelis šimtus kostumerių. 
Parduodu dėlto kad neturiu 
tos.

Adresas:
CH. WALTNER.

Oglesby,

REIKALAUJAMA 50.000 VYRU IR 
MOTERŲ PIRKĖJU IR AGENTU 

PO VISAS SUV. VALSTIJAS.

Fontaninės plunksnas pargabentos 
iš Austrijos geriausi-js, kurios pačios 
pritraukia rašalą, kaina 25c. 100 gra
žiausių visokių atviručių su pasveiki
nimais — 60c. Magnesinės sierčikinės 
kurios uždega cigarą be degtuko arba 
reikale pašviečia, kaina 25c. 
suokit:

I. K. MATCHULIS. 
P.O.Box 365, Two Rivers. Wis.

PARSIDUODA NAMAS IR 
PULRUMIS.

Parduodu namą ant šešių gyveni
mų, kiekvienas gyvenimas turi 3 
kambarius ir virtuvę. Namas randos 
atneša $63 į mėnesį. Namas geroj 
vietoj, karas prieina prie pat namo. 
Taipgi parduodu ir Pulrumį, kuris at
neša gerą pelną. Parduodu iš prie
žasties nesveikatos ir važiuosiu Lie
tuvon. Pažiūrėti arba dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas (46)

P. ČESNULEVIČIUS,
14 Arthur st., Montello, Mass.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

K ELEI V į” Už ORGAN4
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, HL

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st., Chicago, UL 

Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 
3253 S. Halsted st., Chicago, IIL 

Prot. rašt. — P. Keniutis,

(

Adri- 
(47)

sveika- 
(47)

Illinois.

80. Boston, Mass.

3238 So. Halsted st, Chicago. BL 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

3251 Normai avė., Chicago, HL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35th place, Chicago, HL 
Susirinkimai atsibuna kas paskirti* 

nę subatą kiekvieno mėnemo, 74t 
valandą vakare, ” Avinti svsti 
je, po No. 3149 S. Halsted st. 1 
nis susirinkimas pripuola sausio 
nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir 
lių mėn. Pusmetinis Liepos mdi

DRAUGYSTĖ «V. PETRO I 

Tawn of Lake. Chicago. Ui

Valdyba.

Pirmininkas — Steponas Morlraaaa, 

1645 W. 47th st, Chicaga, uL 

Pagelbininkas — Konstantas lovalla* 

4600 S. Paulina st, Chicago, UL 
Prot raštininkas — K. A. Čiaga^ 

1736 W. 47th str., Chicaga, M. 
Finansų raštininkas—P. PivaroanK 
4503 S. Hermitage avė, Chicaga, OI 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė- Chicago, DL 
Susirinkimai būna kas antra 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vaL 
pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Pi 

nepriguimingos parapijos, 48SS- 
So. Marshfield avė., Chicago, IR-

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ Na. 1 

Town of Lake, Chicago, HL

Tėvynės Mylėtojų Draugystė* M* 1 
ant Town of Lake, Chicago, HL at
sirinkimai atsibuna kiekvieną ptna< 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, A. 
J. Bieržynakio Salėj, kampas M i» 
Paulina sts.

Valdyba.

Prezidenas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, flk 

Vice- prez — F. A. Misius,
5235 S. Bishoff st., Chicago, HL 

Prot. raš. — K. A. čiapas,
1736 W. 47th st., Chicago, 

Turtų rašt. — A. J. Kareiva,
1805 W. 46th st., Chicago, 

Kasierius K. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė., Chicago, flL 

Užžiurėtojas org. Mataušas °ilt~sltJ~ 
3231 S. Halsted -et, Chicago, HL

LIET. PASILINKS.-DRAUGULTA9 
KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind. 
Prezidentas — S. J. Barzdys, 

2120 — 137th st, Ind. Harbol 
Vice prezid. — Pr. Andrijauskia, 

2120 —137th st., Ind. Harbor, 
Prot. Rašt. — B. R. Yasulis, 
2113—137 st., Indiana Harbor, 

K ierius — Antanas Mikalocz, 
2112—137 st., Indiana Harbor, £*£ 

Turtų rašt.— Pranas Budis,
Room 22 Palace Hotd, 

, Indiana Harbor, IaS
Maršalka — Konstantinas P-litu 
3525 Deodar st., Indiana Harbor,

Susirinkimai atsibuna nedėli 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą va] 
po pieų, Tony Mikalocz salėja, 
2112 137th st, Indiana Harbor,

IALAIMINTOS LIETUVOS DB-TS 

Chicago, IIL 

Valdyba.

Prezidenas — Ed. Čepulis, 
2030 S. Peoria st, Chicago, 

Prezid. pagelb. — A. TamkeviOa, 

1916 Canalport avė, Chicago^ 
Protokolų rašt. — K. Meškauskas 

1616 So. Halsted st, Chicaga 

Finansų raštininkas — J. Syksr, 
5047 W. 32 st, Cicero, 

Kasierius — L. Kaspar, 

3131 So. Wentworth av, Chicago^ 

Organizaorisu — A. TamkeviSa, 

1916 Canalport avė, Chicago,

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVIHSOC 

ŽVAIGŽDĖ No. 1, 

Town of lakė, Chicago, HL

Susirinkimai atsibuna 

antrą nedėldienį mėnesio 

Zotorskio Salėj, 4512 S. W<

Valdyba.

Prezidentas — Augustas BarčhM, 

5235 Bishop st, Chicagoj 
Vice-prez.— Jonas Wasilkewicsa, 

4342 Paulina st, ChicagtųGL 

Organo užžiurėtojas — Protok. 

tininkas Vlad. Szarka, 

4508 S. Wood st, Chicago. 

Kasierius — Kaz. K. StrzynecM 

4612 S. Ashland avė., Chicago^ 

Turtų rašt — And. Giedrintas, 

4541 S. Hermitage ava, Chicaga, m

Ar turite nusipirk* gražią su daugeliu gružly paraiksii
»

POEZIOS
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose Ihtcsue 
Valuose

Tis tau fliaag'S Dus genaus 
Ateis, kas busi lindRiaasia, 
Užjaus skausmu, dailjs siietą

Pašils mintis netikėta, 
Atglu seras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

KNYGĄ?
Nestnrnib 
Uit knyft Tiras $ma 
UžsiiBlii.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais ei 
audeklo, auksuotais apdarais: ’P1* 

Gaunama 

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav,



Parapijinėj mokykloj.

zeris sakosi Jehovą prista-Į 
tysiąs malkų skaldyti, o jo 
motiną bulvių skusti.

Visi katalikai protestuo
kite .' P. Šukys.:

«c r i riv>.

K.

KARIŠKOS TELEGRA
MOS.

(Nuo Žaibo agentūros)
Vilnius.

nai caras Alike gavo iš Ame-
i i-

Apsilankęs čio-

— O gal turite keptą kro- 
kodilių?

— Ne.
— Hm, tai atneškite jau

tienos.
Matai, Dieve, kad šian

dien pėtnyčioj norėjau pas- 
ninkaut ir klausiau žuvies, 
bet aš nekaltas, kad tie be
dieviai neturi.

D-RAS MATULAITIS 
išvažiavo ant studijų New Yor
ko Klinikose. Sugrįžš į Bosto
ną už 3 mėnesių. Laikinis ad-

I resas:
229 Bedford av., Brooklyn, N. Y.

KADA TU GIMEI?

Prisiųsk savo adresą ir kokiam 
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo ta
lentas. kuom ir kada turi užsiimti, 
su kokia ypata apsivesti, kaip au
ginti kūdikius pagal jų mėnesio pla
neta. Planetos daikte dėl vyrų ir 
moterų. Neužmiršk pažymėti mė
nesį savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGILAS,
P. O. 80X 3232, BOSTON, MASS.

M. Gallivan Co.Redakcijos atsakymai.
• - X. - »

Nepažįstamam.— Nesvar
bu, netalpinsime.

J. Akmeniniui.— Už raši
nėjimą ačiū, bet jau apie tai 
tilpo žinutė Ridikų spindu
lio. todėl sveiko žinutės ne- 
besunaudosime.

St. Juzevskiui.— Kol žmo
gus nėra viešai prasikaltęs, 
negalima ji Įtarti apgaviku 
esant, tai butų.................
kūmas. Tokių 
pinti negalima.

K. Motuzai.—
pirmiau gautą platesnę ži
nutę.

J. V. Vytautui.— Apie tą 
priedą prie "testamento”. 
nelabai aišku, todėl nei ne
talpiname.

Olgirdui.— Tamstele, dė
lei vieno tamsaus asmens 
neapsimoka laikrašty gin- 

i čus vesti. Sveikas pats pri
pažįsti, jog tas žmogus 
maino savo kaili, Gediminas 
to taipgi neužginčijo. Yra 
svarbesnių raštų, kuriems, 
deja, permažai turime vie
tos.

Susipratusiam. — Tilps 
No. 47.

J. E. Vasaičiui.— Straip
sni gavome, labai ačiū. Gal 
kiek pataisę sunaudosime.

J. ANDRIUŠIS
Geriami* lie
tuvy* 

Fotcgrafistas
Traukiu pa- : 

veikslus gra- ■ 
žiai ir pigiai i 
nežiūrint skir- . 
tumo oro. Ant < 
kiekvieno tu- ■ 
žino paveikslų į

ni
i į

Uilaik* g«ri»u*į

Elip, Vyną, Likieriua ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeit) o visado* ra*ite 

gražų patarnavimą

362 2nd st., Se. Boston.

Kuoka.
(Žmonių padavimas).

Kad kitą syk vienas žmo
gus dukterį Kuoką turėjo ir 
ką tik jai nepasakydavo 
Kuoka tuoj ir užsimiršdavo. 
Būdavo išleidžia jąją skalbt, 
tai pametusi žluktą ir gogli- 
nėdavo sau viską užmiršusi. 
Paliepdavo avis pašert, o ji 
būdavo jaučiams šieną dali
na. Tėvas supykęs liepė 
kvailei užkrosnyj lindėt. kad 
svečiui atėjus gėdos nepa
darytų.

Syki vasaros kaitros spir
gino žmones be galo. Kuo
kos tėvas šienavo, motina 
pradalgius daužė, o kvailei 

iš
tisą dieną, štai ateina ži
las senelis gerti prašyti, bu
tą tai Dievo: "Duok dukre
le gerti, jau perdaug šian
dien saulutė džiovinti pra
dėjo.” Bet vandens neduo
dama ši kvatoti pagavo: 
kva. kva kva: kir. kir. kir! 
Seni beproti, ar spirgina 

i saulė.” — ”Tu nenori pavar
gusi keleivi priimti" — tarė

- ‘ "Pa
versiu tave i žąsi ir kirksėk 
visą amžių. Žąse bebūda
ma, nors keleiviui nieko ne
duosi. tai nors ponui naudą 
atneši.” Taip kvailė Kuoka 
Į kvailą žąsi paversta tapo. 

Ant. Valčiukas.

rikos nuo konsulio raportą. buv0 a j ’ krošė[i i: 
kaip su kiekviena diena kj- • *. • . •
la apie ji garsas ir didinasi 
jo garbė, perskaitęs sušuko: 
”Taip ir turi būt! Latras— 
■visuomet už latrą stoja: 
mulkis, girtuoklis, laidokas, 
vagis, visad už mulki, gir
tuokli. laidoką ir vagi galvą 
guldo.”

Varšava.— Vyriausis ru
sų kariumenės vadas Mika
lojus surašęs lenkų tautai 
autonomiją pririšę rudam 
šuniui ant vuodegos ir pa
siuntė ji Varšavon. kad ap
skelbt lenkų patriotams; 
šuva paklydo ir autonomiją 
nusinešė su savim ant vuo
degos. Kiti sako, kad ji nu
šovė lenku "strielčiai” 
kolai).

užsirūstinęs Dievas — 
vers"

(so-

Maskva.— Visi rusų 
dašimčiai nustebinti nepap-, 
rastu caro Mikės drąsumu.; 
Caras vienas pats išvažiavęs 
Į karę pas... savo slaptą 
meilužę Pychanovą. Tuo- 
mi jo nepaprastu narsumu 
ir drąsa sujudinta visa juo
dašimtiškoji spauda. Pu- 
riškevičius caro garbei ra
šo odas,*) kurias atspaus
dinsią visi Rusijos juoda
šimtiški organai, taip pat ir 
mūsiškiai "Draugiia." "Šal
tinis” ir ”Viltis,” o iš jų per
spausdinsiąs ir chicaginis 
kunigų "Draugas.”

JUO-

*) Oda — liriškosios poe
zijos forma pritaikinta dai
navimui.

Sesuo-mokytoja: Dievas 
yra visur: danguj, ant že
mės ir ant kiekvienos vietos. 
Onyte, pasakyk kur Dievo 
nėra ?

— Mano tėvelio skiepe.
Sesuo:— Ką tu sakai! Juk 

tik ką sakiau, kad Dievas vi
sur gyvena... Jis yra ir tavo 
tėvelio skiepe.

Onytė:— Bet mano tėve
lis namie skiepo suvis netu
ri.

i kriminališ-
dalykų tal-

Talpiname

- -1 prid-dam DOVANI vien j didelį. T | 
Esant reikalui einam fotografuoti į j j Į 
namus. Pa veikslai artistiški! Šį i

J. ANDRIUŠIS
453 Broadway, So Boston, Mass. i Į |

i

Or. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų Ir 
reikų ligas; net ir chroniškas liga* 

Priėmimo valandom: nuo 1 iki 
po pietų ir nuo t> iki 9 vakare. (13) 

Telefonas,

259 Herr.cver st , Fcsti n. Ihsj
Ji pasirūpins.

-Ji:— Ak. brangusis, kaip 
aš tave myliu! Gyvenčiau 
su tavim nors ir ant duonos 
ir vandens!

— Jis:— Gerai, brangio
ji... Tu apie duoną pasirū
pink. o aš jau apie vandeni 

, atsiminsiu.
■I - i

Pamokslas.
Koks tai kaimietis pavogė 

karvę, pardavė ją ir kas ar
šiausia. nedavė nieko iš tų 
pinigų "ant Dievo garbės”. 
Kada atėjo išpažintin. kuni
gas davė jam ilgą pamokslą 
apie tai. jog vogt negalima, 
o jei jau pavogtai, tai reikia 
nors pusė duot bažnyčiai 
”ant Dievo garbės”, kad ap- 
sisergėt nuo rūstybės Dievo.

Kaimietis klausė, klausė 
tų jo pamokinimų ir galop 
sako:

— Nieko nesupratau... 
Gal dvasiškas tėvelis pasa
kytum tą pamokslą iš pra
džios?

Peterburgas. — Ministe- 
riu pirmininkas gavęs nuo 
Yčo. d-ro J. Basanavičiaus 
ir dvarponio D. Malinauskio 
rašytą, lietuvių tautos vardu 
deklaraciją, skubiai telefo- 
navo karės vadui Mikalojui 
Mikolajevičiui ir užklausė: 
”Ka darysime su ta popie- 
ra?" — "I gurbą!” — atsa
kė karvedvs ir deklaracija 
tapo tupykloj nuleista van
deniu.

I

Galicija.— Užėmus ru
sams Galicijos miestus ca- 
ro Įsakymu skubiai statoma 
nauji kalėjimai ir kartuvės, 
taipgi kalvėse eina smar
kiai darbai, nes prisakyta 
padirbti daugybę naujų re
težių. kad turėtų kur sodin
ti ir su kuom apkalti len
kus. ukrainiečius ir rusinus.

Dangaus Vartai.— Čia 
susirinkę vokiškųjų karei
vių dūšios kelia didžiausi 
triukšmą, didesni negu tau
tininkai Visuotinam Seime, 
nes Jehovai Įsakius šv. Pet
ras nenori jų priimti Į dan
gų už bombardavimą kata
likiškų bažnyčių Belgijoj, 
ypač už išgriovimą Rheimso 
katedros. Sužinojęs apie 
toki šv. Petro ir Jehovos pa
sielgimą vokiečių kaizeris 
baisiai įsižeidė. Prisakė 
padirbti tris milžiniškus or
laivius ir juos apginklavęs 
siųs dangaus bombarduoti.

Jei vokiečiams pasisektų 
užkariauti dangų, tai jau 
butų po katalikybei, nes kai-

Perdaug gerai pažįsta.
Bankon Įeina linksmas bi

znierius:
— Atėjau prašyti nuo 

tamstų paskolos.
— Gerai, bet mes tamstos 

suvis nepažistame.
— Dar ko? Mano pažįs

tami — pas kurius kreipiau
si prašydamas paskolos — 
nenorėjo skolinti vien dėl to. 
kad perdaug gerai mane pa
žįsta, maniau, kad čionai pa
siskolinsiu, kadangi čia ma
nęs da nepažistate.. .

Pasiteisino.
— Apskųstas esi už latra- 

vimą. Ką pasakysi savo pa
siteisinimui?

— Pasakysiu tiek, lai po
nas teisėjas man pavelyja 
apsigy vent savo namuose. 
tai iš sykio nustosiu latrau- 
ti.

I

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoje, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savininkas 
18 8readway> S- Basten, Mm 

Galite reikalaut ir per laiškus, 
o męs per ekspresą gyduoles at
siųsim.

• I
LIETUVIAI

I

Pranešu visiems, kad aš važiuoju 
į kitus miestus palaidot numirėlius ir 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidot vietiniai graboriai, 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninkus 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiems 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
Broadwav, ... So. Boston. Mass. 
Telephone: So. Boston 839-J.

UMszkas D-ras M. Ziselm
7 Parmenter St
Boston, Mass.

Visokias ligas ey 
■Jau pasekmingia- 

| usiai. Ateikit lie- 
i siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit ; aptiek*: 
nano durva bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 

' Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmotk-

- vakare. Telephone Richmond 2622-R 
Gyv. 155 Chestnut str, Chelsea Park

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgtus, taip-pa. 
Ir kur greit išsigydyti, ly 
glal ta knyga

Miestas ir valstija

parodo, kaip 
nuo Ilgu ap&A 
saugoti.

NAUJAS aDKESAS:
Pavardė ir vardas

“DAKTARAS”
SKAITYTOJŲ ATIDAI.

Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atviruij. pasilaikydami 
žemiaus nurodytos formra. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil
dyk’! tą blanką ir prisiųskit redakcija;. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa 
rašykit raidė į raidą taip, kaip užrašyta ant tos gatves kamvo, tada ’.šveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
SBNAS ADRESAS:

Pavardė ir varaas

258

No.

k

95 i

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

Miestas ir valstija

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raude re sklypelio, kur pale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 42-4, reRkia, 
kad pasibaigia su laikraščio Ne.42 1914 m Kuritį pavardės vale stovi 35-4. 
ttį penumerata į tsibaisrė su laikr. No.35 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atida aDt 
šitų nurodymų’ir matydam’ save prenumeratą issita gūsis 'vej atsili.pkite

eu naearba ‘‘KF1 FlVIO” Adn>ii>fatT-»<-ij*«

JUTGOJ ••DAKTARAS" n«ti> 
p«------- kaip ir kur nuo visokią liįų gera*

išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokit) b- 
tą apsisaugoti. ,

KNYGOJ "KAKTARAS" labai dauž ap 
rašo apie vyru ir moterų dorį bei moralias^ 
lytišką gyvenimu ir aiškiai, atvirai taip išde» 
tinėja, jeg kitose knygose to visko negali at 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusias 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kač 
£noti kaip ir ką daryti, seniems ir jaunieto 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti. bet tik perskaičius knygą «tr» 
site.

ŠITA KNYGA illinstruota puikiais mok»- 
1 išknis paveikslais ir apie žmogaus kūno so 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis* 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusflpnėję, sukim* 
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis švieiic 
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knv 
goję atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiso 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas. reikia perskaityt knt 
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome 
nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISA * 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų ui 
prisiuntimą-

REIKALAVK DAR ŠIANDIE, iškerpąs- . 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip;

The Philadelphia M. Clieic. 
1117 Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA
TEMYKTT VYRAI IR MOTERIS! K^- 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reis* 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpa
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie p-i— 
PmiesinTiališiro Daktaro. Ph* M. KJinik.rf 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo » v 

ryto iki 4 po pietų. Nedėiioj iki 3, o utarno* 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Savo darbo auka.
—Kurioj valandoj ištiko 

gaisras dirbtuvėj ?
—Antrą valandą po pie

tų.
— Ar visi darbininkai iš

sigelbėjo?
— Taip, tiktai fabrikan

tas sudegė, nes miegojo savo 
ofise.

1 ADaiktų Verti 30 dol. tik užC 
*v Prisiunčiam ant pažiūros Dykai. V

K. 15

i

Užsirašykite

VAKARAI
LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!

$

dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
. tenai nėra

Džian Bambos?

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- : 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauia knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Is priežasties konKurencijos mes- numušėm prekę ant auksinių laikrodė
lių ir kitų daiktų, ir ant pareikalavimo mes prisiusimi visą rinklių iš 10 
daiktų: puikiai išrisavotą vyrišką laikrodėlį, su geriausiais Amerikan vidu- 
rias, puikią deviskėię su leketuku. guzikus į mankietus, špilką Į kakla
raištį, britvą, muilir.yčią iš alumino, šepetį, britvai diržą ir 32 kalibro 
revolverį, padatvta iš virinto plieno, pankelevota. VISI DAIKTAI GVA- 
RANTUOTI Iš'GERIAUSIO TAVORO. Visi tie 10 daiktų vertės $30.00 
tik už $5.95.

NESIŲSKIT PINIGŲ:
Prisiųsk mums šį apgarsinimą ir savo tikrą adresą, o mes tuoj prisių- 

sim šiuos daiktus per ekspresą dėl pažiūros. Kada apžiurėsit tuos daik
tus ir jei jie patiks, tada užmokėsit agentui Tą mažą sumą $5.95 už daik
tus vertės $30.00, o taipgi užmokėsit ekspreso kaštus. Pasinaudokit pro
ga ir užsisakvt tuoj. (48)

UNION SUPPLY CO.,
407 N. EIGHT ST.. DEPT. 40. ST. LOUIS, MO.

Šiuomi prisiunčiuS

*
Valgykloj.

— Ar turite bangžuvę?
— Ne.
— Ar turite didžuvę?
— Ne.

Pirma Lietuvių Dienrašti 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

'NAUJIENOS praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš karės lauko ir abeinai iš viso 
pasaulio — kasdien.

"NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavietuos 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje— per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačiu siunčiant, Chicagoje metams S6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00.. 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

M A U J I E NO S ” 1841 S. Halsted St., Chicago, III.
i----------------- už “NAUJIENAS”------------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

^Amerikos Lietuvis”'
S Naujas, bepartyvės pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir oailes 
S sąvaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Wcrcester, Mass.
| Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną nummari pažiūrėti sųnčiame už dyką. 
RAŠANT MELDŽIAME PADUOTI AIŠKIUS ADRESUS.

M. PALTANAVICIA,
IS Millbury Street, WORCESTER, MASS.

I
 Daugiau juokų, negu saliune alaus
Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su

Džian Bambos feisu arba veidograpija.
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 

t bet ir šiaip daug kitokių juokų
KAINA TIK 25 CENTAI.

T PiDigus calima prisiųsti pr-r monev orderį arba suvyniot kvoterį į popie- 
‘į relg ir įdėti į gromatą. Adresuokite taip:

į “KELEIVIS”
i 28 Broadvvay, So. Boston, Mass.

! k u i:r. k k ! ■. l k. i j.

y

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, nes Ui 
kendžių gardumas priverčia j a [i] j 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir K 
visada Louneys Crest Kendžių. [y 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- [T 
?‘ųsk mums dolerį, o gausi vie- j 
ną svarą geriausių Amerikoj iš- 
lirbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
■Jenerališkas agentas Bostonui Į 

266 Broadway,
So. Boston, Mass. ^1

s> 
i i
- •

ir kitokius Rubus
■te

»?

į
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite lį 
oinigų ir turėsite gražius rubus. 1: 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ’r būna tvirtesni.
6trus vyrams Siutus ir Onrkotos | 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas. $ 
Jeigu norite turėt genis ruhus pi-1 

gei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietu vys
Budreckis

222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefonas: 80. Boston, 21013.

<
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K E L EIVIS 7

Visuotinojo Lietuvių Seimo Protokolas.
Protokolas Antrojo Visuotinojo Ame

rikos Lietuvių Seimo. Spalių 1—3, 
1914. Y. M. C. A. Salėje prie 

Merey avė. & 9-tos gatvės, 
Brooklyn, N. Y.

I. POSĖDIS.
1. Spalių 1 dienų, 1914, 9:30

ryto, Seimų atidarė Lietuvių Spaudos 
Draugijos sekretorius V. K. Račkau
skas. Trumpai prataręs į susirinku
sius delegatus ir nurodęs priežastis 
vertusias mus šaukti Visuotinąjį Sei- 

. mą, pakvietė delegatus savo manda- 
[ tus inteikti.

Mandatus priiminėjo A. Kundrotas 
ir J. Ambraziejus, tvarkyti juos pa
siėmė laikini sekretoriai, J. O. Sirvy
das ir P. Norkus. Ženklelius delega
tams segiojo P. Jurgeliutė, J. Dry- 
žiutė ir švagždžiutė.

Mandatus priimant, įžengiamąsias 
kalbas laikė Dr. J. Šliupas, F. Živat- 
kauskas, P. Grigaitis, S.
A. Rimka. K. Drangelis 
kauskas.

(Delegatų surašąs dėl
-•Los atidėta sekamam subatos nume
riui ).

2. PREZIDIUMO RINKIMAS. — 
Klausimas ar rinkti prezidium nau
ją kiekvienai sesijų dienai, ar visam 
Seimo laikui, 116 balsais prieš 93 
nubalsuojama išrinkti visam Seimui.

Nutarta, kandidatus nominuoti vie
šai, o rinkti slaptu balsavimu.

■ Nutarta, kandidatas, daugiausia 
‘ balsų gavęs, patampa Seimo Pirmi

ninku, kitu du daugiausia balsų ga
vusiu, Vice-Pirmininkais.

Nominacija neapribuota.
nuojami šie kandidatai:

St.
balsų

K.
V.
A.
K.

vai.

Michelsonas, 
ir J. Liut-

vietos sto-

Nomi

Gegužis, baliuotuojant

Gugis, . 
Anestas, 
Vileišis, 
Karsokas,

gauna 
. 101 
. 160
... 1
.... 1

9

(7) nuo S.L.A. kuopos iš West Scran- 
j ton (mini, kad aukaujanti $5,’ bet pi- 
1 nigų laiške nebuvo); (8) nuo Niliaus 
i iš E. St. Louis; (9) nuo Ramanaus- 
, kienės ir Merčaičiutės iš Minersville; 
: (10) nuo Strimaičio su $12 už atviru-

•| tęs.
10. Atkartojama sumanymas išrin

kti Finansų Komisijų Seimui atsiun
čiamiems laiškams su pinigais priim
ti, bet duodama privilegija Seimo 
Pirmininkui pačiam tokių komisijų 
paskirti; js paskiria: P. Mikolainį ir 
A. Sideraičių.

11. Katalikų draugijų delegatai in- 
teikia raštiškų protestų prieš užgau
liojimų katalikų jausmų prakalbose 
laikytose vakar sesijoms pasibaigus. 
— Pirmininkas paaiškina protestuo
jantiems, kad kalbos ne posėdžių me
tu neturi nieko bendro su Seimu.

13 Rezoliucijų Komisija paskelbia 
savo surengtų Rezoliucijų karės pas
merkimui. Didžiuma delegatų nesu
tinka su kai-kuriais Rezoliucijos pun
ktais, ir 141 balsų prieš 94 nutarta 
grųžinti jų Komisijai pataisyti.

14. Dienos programe klausimas: 
’’Kas daryti, kad kares panaikinus,” 
Be jokio sumanymo ant stalo tame 
klausime kįla ilgos diskusijos. Nu
tarta apribuoti kalbėtojams laikų 10 
minučių.

Delegatas Dr J. Šliupas šitokią re
zoliucija priimti siūlo: "Šitas Sei
mas trokšta, kad visos tautos ir tau-

■ teles taptų laisvos, atsiliuosuodamos 
Į nuo despotiškų valdžių, ir taptų res- 
* publikomis su žmonių atstovybe. Kad 
I tos laisvos tautos sueitų federacijon 
j išvengimui militarizmo ir karių. Ki- 
j lūs gi ginčams, tuosius tegul taikina
■ arbitracijos (santaikos) komisija vi- 
j sų tautų renkama."
į Po ilgesnių debatų, pasiūlymas 118 
I balsais prieš 101, atmesta. Posėdis 
Į uždaryta 1 P. M., nutarus surinkti a- 
j pie 2:20 20 P. M.

Į

>1

Sulyg tuo. Seimo 
tampa K. Gugis, 
St. Gegužis, II. Vice-Pirmininku 
Karsokas.

Pirmas Posėdis uždarytas 1:30 
M.. nutarta susirinkti 3 P. M.

Pirmininku pa-
I. Vice-Pirmininku 

K.

P.

II. POSĖDIS.
Posėdį atidarė V. K. Račkauskas 

3 P. M. ir čiajau užleidžia kėdę iš
rinktajam Seimo Pirmininkui K. Gu- 
giui.

3. SEIMO SEKRETORIŲ RINKI
MAS.— Siūloma aklamacija išrink
ti Seimo Sekretoriais V. K. Račkaus
ką ir J. Smelstorių. Tiemdviem at
sisakius paskelbta rinkimai, kandi
datus nominuojant viešai, o renkant 
slaptu balsavimu, paduodant balsus 

* už uu kandidatu sykiu.
Nominuojama:
Lalis, baliuotuojant gaunaA. 

sų 
N. 
J. 
J.

bal-
181
109
111
100 
lie- 
Šir-

Jurgelionienė................................
O. Sirvydas, ..............................
F. Bagočius, ..............................

Sulyg tuo, Seimo Sekretorium 
ka A. Lalis, Sekr. Padėjėju J. O. 
vydas.

4. KOMISIJŲ RINKIMAS.—
PRESOS KOMISIJA. ------ ’
vimu Presos Komisijon išrenkama: J. 
Stasiulevičius (108 balsų) ir K. Drau
gelis (73 balsų).

-< (b) Tvarkos Prižiūrėtojais, ku
rių priedermėn. neina taip-jau ir bal
sų skaitymas viešuose balsavimuose, 
išrenkama: J. Ginkus, K. Liutkus, J. 
Rugis, J. Matjošaitis, A. Kundrotas 
ir K. Vilkevičius.

(c) įnešimų Tvarkymo Komisija 
leista Seimo Pirmininkui paskirti. 
Jis paskiria J. B. Smelstorių. M. Jur- 
gelionienę ir V. Šliakį.

<d> Rezoliucijų Komisiją nutarta 
rinkti iš 6 narių, yiešu balsavimu. 
Išrenkama: P. Grigaitis (177 bal
sais), S. Michelsonas (204 b ) J. 
Gerdauskas (72 b I, A. Ramanauskas 
(85 b L T. Dundulis (130 b.), J. Šū
kis <171 b.).

. Sumanymas išrinkti dar Finansų 
Komisija, atmesta.

Sekretorius perst-aito 1 eleta Sei
mui atsiustų sveikinamųjų telegram i 
ir laišku.

5. «FU’O V'RD 'S— Paju’mn- 

dama sumanvmas pavadinti ii AN- 
TRT'O.H’ VTSGOTINUOTU AMERI
KOS TTFTUVTU SEIMU, angliškai:

i”Second jGene’-al Conve^tjon of the 
' Lithuanians of America.” Iš disku

sijų paaiškėjo, kad PIRMAS visuoti
nas Amerikos lietuvių seimas ivyko 
iau 1906 metais Philadelphiioj. Pa.— 
Sumanymas 173 balsais prieš 43 pri
imta.

6. Jau 
uždaryti 
duodama 
duoto sumanymo dalyke, 
sumanymą, kad šioj sesijoj butų ap
svarstytas Seimo atsinešimas i ka
rės klausimų, ir pavesti Rezoliucijų 
Komisijai sutaisyti tam tikra Kežo-, 
liucijų karei pasmerkti. — ~ 
mas priimta.

‘Antras Posėdis uždaryta 
nutarus susirinkti spalių 2 
9 valandą ryto.

(a)
Y iešu balsa-

esant ant stalo sumanymui 
posėdį, delegatui Purviui 
dar privilegija kalbėt ne- 

Jis duoda

Sumany-

6 P. M., 
d.. lygai

III. POSĖDIS (Spal. 2).
Posėdis atidaryta 9:15 A. M. Pir- 

''Jmininkauja K. Gugis (posėdžių bė- 
7giu pasivaduojant Vice-Pirmininku 
' S. Gegužiu).

Padarius vardašaukį. neatsiliepė 
šie delegatai: Strimaitis, Naudžius, 
Jurgeliutė, Jakubonis Bučinskas, 
Mažeika. Kažemekienė, Žiuba, Jur
kūnas, Jankevičius. Kralikauskas, Že
maitis. Stasiulcvičienė, Dr. Bacevi
čius, Ribinskas, ^Kliučinskas, Turku- 
nas, čiapas.

7. Protokolas I ir II Posėdžių pri
imta su mažais pataisymais.

8. Pakeliama išnauio klausimas dėl 
Seimo vardo. Išreiškiama nuomonė, 
kad II Posėdyj priimtas Seimo var
das netinkąs dėlto, kad ir R. K. Fe
deracija savo chicagiškį seimų pava
dino "visuotinu,” o plačioji musu vi
suomenė didžiumoj nežinanti, "Pir
mąjį” lietuvių visuotinų seimą buvu
sį Philadelphijoj 1906 metais. — Po 
trumpų diskusijų didelė didžiuma bal
sų nutarta palikti Seimo vardas taip 
kaip jis priimta Antrame Posėdije.

' 9. Skaitymas Seimui atsiųstų svei-
kiųpmujų laiškų: (1) nuo Chicagos 

^Liet. Koncertinų Kliubo; (2) nuo 
Prano ir Pranciškos Kibartų iš Chi
cagos, su $10 aukų; (3) nuo B. Kon
dratavičiaus iš Wilmerding, su $1 au
kų; (4) nuo 125 S.L.A. kuopos: (5) 
nuo Kaulinsko ir Ivanausko iš Phila; 

(6) nuo V. S. Jokuby"' ’i Rockford;

IV POSĖDIS (Spal. 2 d.)
Posėdis atidaryta 2:30 P. M. Pir- 

minikauja K. Gugis .vėliaus posėdžio 
bėgiui, pasivaduodamas Vice-Pirmi- 

: ninku St. Gegužiu.
. i 15 Jnešimų Tvarkymo Komisija 

Į skaito įvairių draugijų kuopų ir at- 
! skirų žmonių Seimui atsiustus geida- 
j vimus ir rezolucijas įvairiuose Lietu- 
i vų paliečiančiuose klausimuose. Vi- 

; ! sų tą korespondencijų Komisija sug
rupavus į tam tikrus skyrius: <a) Lie
tuves autonomija; (b) Savivalda: (c) 
Nesidėjirr.as su lenkais: (d) Susijun
gimas Lietuvos su Latviais; (e) Me- 
morijalas; (f> Atstovybė Taikos Kon- 

j grėsė; (g) Bendras Šelpimo Fondas; 
i <h) Komisija Lietuvos ištyrimui; (i) 
Į Protestas prieš karę; (j) Protestas 
Į prieš draskymą Lietuvos; <k> Pro- 
i testas prieš nuožmumų;(l) Tautos 
Taryba; (m) papeikimas seimui Chi
cago; (n) Ko reikalaujama iš Rusi
jos; (ol Protestas prieš "high cost of 
living”; (p) Rezoliucija Chicagos ir 
apielinkės lietuvių draugijų ir kuopų 
susirinkime Rugsėjo 10, 1914; (q)
Laiškas D-ro A. Basanavičiaus; (s) 
Laiškas S.L.A. 116 kuopos, New- 
York.

16. Lietuvos autonomijos klausimas. 
—Perskaičius Seimui atsiustas tame 

klausime rezoliucijas ir reikalavimus, 
kįla ilgi debatai. Delegatas P. Grigai
tis siūlo priimti šitokią Rezoliuciją: 

"Visuotinas Amerikos Lietuvių Sei
mas pripažįsta, (a) kad kiekviena 
tauta turi teise spręsti apie savo li
kimą; (b > kad tautos turi būt susiri- 
šusios vienos su kitomis lygybės ir 
brolybės, o ne pavergimo ryšiais; (c) 
kad tokie tautų santykiai tegali įvyk
ti tik tuomet, kuomet broliškumo ir 
lygybės santykiai įsiviešpataus ir vi
duje tautų.

"Lietuvai, kaipo pavergtai šaliai, 
mes geidžiame, kad ji pasiliuosuotų 
?.r.o jungo ir nuo priespaudos savo vi
duje.
"Mes pasižadame remti visokį ju

dėjimų, kurs veda prie laisvės Lietu- 
."oje ir teisingesnio sutvarkymo Lie- 
uves santykių su kitomis tautomis.

Delegatas Dr. J. Šliupas betgi vie-
i t - siūlo šitokią Rezoliuciją:
"Kaipo šaka Europos gyventojų, ir 

uv’ai bei latviai geidžiame 
-avo liet, laisvos valstybės (minima- 
iai bent autonomės Lietuvos su sei- 
•u VJn. su gvarantija laisvės presos, 

lusirinkimų. nepaliečiamybės ypatos. 
Pripažįstame lygias teises vyrams ir 
noterims. kurie rinks atstovus ir 
patįs gaiės renkantis būti.

"Mokyklos turi būti viešos, nacio- 
nalės, be tendencijos religiškos ar po
litiškos. Nelietuviams (žydams, len
kams. rusams, vokiečiams ir k.) gy
venantiems ant Lietuvių žemės, pri
pažįstam® lygias teises. Kalba admi
nistracijoje, teisme, mokykloje, šalies 
universitatėj bus lietuviška, nors ne- 
skriaudžiamos kalbos nė mažumos ki
tų gyventojų.

"Lietuvių ir Latvių šalis apgy
venta turi krūvon sueiti: Mažoji Lie
tuva, Suvalkų gub., Kauno ir Vil
niaus, dalįs Vitebsko, Minsko ir Gar
dino lygiai kaip Kuršas ir Vidžemė. 

.Debatai. Paduodama sumanymas: 
Abidvi Rezoliucij atiduoti Rezoliuci
jų Komisijai, kuri, išvien su Rezoliu
cijų autorais, sutaisys iš jų vienų ben
drų rezoliuciją.

Delegatui Dr J. šliupui atsisakant 
asmeniškai Komisijoje dalyvauti, bet 
sutinkant pavesti jai savo Rezoliuci
ja, sumanvmas vienbalsiai priimta.

17. LIETUVOS ŠELPIMO KLAUSI
MAS — įnešimų Tvarkymo Komisija 
skaito Seimui atsiustus tame klausi
me patarimus ir reikalavimus. Po to. 
ant stalo paduodama Lietuvos Šelpi
mo klausime trįs, viens po kitam, su- , 
manymai. Iki prieisiant prie balsavi- , 
mo, statoma jprincipialis klausimas 
išrišti: ,

’’Ar reikalinga steigti bendras fon
das?” — Vienbalsiai nutaria: Taip. ] 

Seka debatai paduotuose ant sta- : 
lo sumanymuose ir jų iš eilės nubal- : 
savimas;

Sumanymas 1:— šelpti įvairiais ] 
budais lietuvius nukentėjusius nuo ■ 
karės, ir judėjimų atgavimui laisvės ] 
Lietuvoj.

Sumanymas 2:- _
fondų iš kurio butų šelpiami kaip nu
kentėjusieji nuo karės lietuviai, taip 
ir politiškieji ir kultūriniai — mok
slo, meno — Lietuvos reikalai.

Sumanymas 3:— Steigti bendras 
fondas, kuris butų pavartotas vien 
nukentėjusiems nuo karės lietuviams 
šelpti.

183 balsais prieš 15 priimta suma
nymas 3, (už pirmuoju du sumanymu 
paduota balsų resp. 19,15).

19. AUKŲ RINKIMAS — Skaito

mi atsiųsti tame klausime pataria

mieji laiikai.

įsteigti Lietuvių

Sumanymas: — Fondo Komitetas 
turi padirbdinti tam tikras markes, 
kurios butų kuoplačiausiai pardavinė
jamos, o pajamos iš to eitų Lietuvos 
Fondan. — Vienbalsiai priimta.

Nutarta, kaina markei turi būt 5 
centai.

Nutarta, Fondo Komitetas turi pa
rūpinti tam tikrus Diplomus, kurie 
butų dalinami draugijoms ir atski
riems žmonėms aukaujantiems Lietu
vos Šelpimo Fondan nemažiau kaip 
5 dolerius.

Nutarta, Fondo Komitetas turi iš
leisti atsišaukimus į visas musų drau
gijas ir organizacijas, raginant au
koti ir rinkti aukų Lietuvos Šelpimo 
Fondan.

Sumanymas, įsteigti ypatingų 
"Lietuvos Dieną,” kurios uždarbį 
žmonės aukotų Lietuvos Šelpimo 
dan, atmesta.

Sumanymas, kad įsteigtojo 
metais Lietuvos Reikalų Šelpimo 
do (kurio kasierium yra Dūda) 
gai butų dabar pavesti naujam 
tu vos Šelpimo Fondui, atidėta.

Sekretoriui perskaičius atėjusis nuo 
D. Sarguno iš Pocatelo, Idaho laiš
kas su linkėjimas ir $5.00 aukų, ir 
sveikinamoji telegrama nuo A. Pet
raičio iš Chicagos, posėdis uždaryta 6 
P. M., nutarus Spalių 3 d. susirinkti • 
lygiai 9 A. M.

Fon-

190» 
Fon- 
pini-
Lie-

V POSĖDIS. (Spal. 3 d.)
Posėdis atidaryta 9:20 A.M. 

mininkauja K. Gugis, posėdžio 
giu pasivaduodamas St. Gegužiu.

Šaukiami delegatai vardais nearsi- i 
liepė: Račkauskas, Strimaitis, Nau- i 
džius, Jurgeliutė^ Draugelis. Dauno
ra, 
kis, 
kas, Gerdauskas, Stanislovaitis, Žiuo- 
bas, Jurkūnas, 
čius, Kralikauskas, Bražinskas, 
Bacevičius. Ribinskas, Dr. 
Bagočius. Bar.is. Motuzą, 
Lemanavičius.

19. III ir IV Posėdžių 
priimta su mažais pataisymais.

2n. REZOLIUCIJOS. — Rezoliu
cijų Komisija paskelbia savo galuti
nai sutvarkytas Rezoliucijas:

1 (Rezoliucija karėms pasmerkti: 
"Dabartinė Europos karė užtraukė 

didžiausią nelaimę ant Lietuvos. Mu
sų šųlis, r.ors niekuo nekalta, bet bū
dama tarp dviejų kariaujančių vals
tybių. nukentėjo jau labai daug: lau
kai išmindžioti, kaimai išdeginti, o 
gyventojai vieni išvaryti karėn. kiti 
gi išbėgioję klaidžioja be duonos ir 
pastogės. Ši karė yra baisi katastro
fa netik Lietuvai, bet ir visai žmoni- 
Jai-

"Mes negalime šaltai žiūrėti, kaip 
diena iš dienos žūva tūkstančiai gy
vasčių ir kaip kardas ir ugnis naiki
na viską, kas per kelis šimtmečius ci
vilizacijos buvo sutverta.

"Mes protestuojame prieš tai visa 
savo energija. Mes turime daryt kas 
tiktai galima, kad tas beprotiškas 
kraujo liejimas ir ta padukusioji bar- 
riškumo orgija pasibaigtų kuogrei- 
čiausiai.

"Mes pasmerkiame visas valdžias, 
kurios surengė tokia baisią žmonių 
skerdynę, ir kartu labai apgailes- 
tauiame, kad darbo žmonių klesa y- 
ra dar taip nenusipratusi, jog neatsi
sako savęs skersti.

"Mes kartu pasmerkiame ir dabar
tinę sistemą, prie kurios šitokias 
skerdynės yra galimos ir net neiš
vengiamos. Todėl mes esame pasiri
šę visomis jiegomis remti tą judėji
mą. kuris veda prie panaikinimo des
potizmo ir prie įsteigimo tokios tvar
kos, kurioje viešpataus tautų brolybė 
ir sutikimas.

"Visuotinas Amerikos Lietuvių Sei
mas tiki, kad karės išnyks tik tuomet, 
kuomet išnyks sąlygos, kuriose jos į- 
vyskta. 0 tos sąlygos yra dabartinė 
ant visuomenės klesų ir tautų paver
gimo paremtoji tvarka."

Rezoliucija priimta beveik vienbal
siai.

2) Rezoliucija Lietuvos 
klausime:

"Visuotinas Amerikos 
Seimas pripažįsta, a) kad 
tauta turi teisės spręsti savo likimą, 
b) kad atskiros tautos turi būti su
sijungusios su viena kita lygiomis 
teisėmis, o ne pavergimo ryšiais, c) 
kad tikrai broliški santykiai tarpe 
tautų įvyks tiktai tuomet, kuomet lai
svės, lygybės ir broliškumo idealai į- 
siviešpataus kiekvienos tautos viduje.

"Lietuvai, kaipo pavergtai šaliai, 
mes geidžiam, kad ji nusikratytų sve
timųjų despotų ir kad įsitaisytų tvar
ka. kurioje visi gyventojai, laisvi ir 
lygus piliečiai, galėtų be kliūčių žen
gti kultūros ir progreso keliu.

"Mes pasižadame visomis jiegomis 
remti morališkai kiekvieną Lietuvos 
judėjimą, kuris veda ją prie laisvės, 
gerovės ir šviesos.”

Rezoliucija priimta vienbalsiai.
Sekretorius perskaito atsiųstą Sei

mui r.uo Lietuvių Zecerių Sąjungos 
laiška su'linkėjimais ir S5.00 auku.

20. LIETUVOS ŠELPIMO FON
DO KOMITETAS.— Įnešimų Tvar
kymo Komisija skaito atsiųstus Sei
mui tame klausime patarimus.

Nutarta. Lietuvos šelpimo Fondo 
Komitetan riųkti 12 nariu.

Sumanymas, kad prie Fondo Ko
miteto, kurį Seimas išrinks, didžiosios 
musu organizaciios — L. S. S. A., 
S. L. A., T. M. D., dagi S. L. R. K. 
A. — turėtų privilegijos paskirti nuo 
savęs po vienų atstovą, atmesta 114 
balsais prieš 111

Nepriėjus prie galo Fondo Komite
to klausimo. Posėdis uždaryta 12:45 
P. M., nutarus susirinkti paskutinei 
sesijai lygiai 2 P. M.

Į

|

Draugijai, kuri ir rūpintųs pašalpą 
dalinimu. Jei vienok Lietuvių Moks
lo Draugija dėl kurių-nors priežasčių 
negalėtų tuo užsiimti, arba ji paliau
tų gyvavus, Fondo Komitetas turės 

I surasti kitus tinkamiausius kelius pa
šalpoms dalinti Lietuvoje.

23. Nutarta, Fondo Kasierių iš
rinkti šitame Seime. _ ____

Nutarta, kandidatus nominuoti vie
šai, rinkti slaptu balsavimu.

Balsams skaityti paskiriami: Dran- 
gelis, Mikolainis, Michelsonas.

Kandidatais į Fondo Kasierius no
minuojama:

Tarnas Paukštys baliotuojant gau
na balsų 102; K. Šidlauskas —155.

Apsireiškus dideliam nepasitenkini
mui delegatų balsavusių už Tarną 
Paukštį, Seimo Pirmininkas paskel
bia, kad jam esą pranešta, jog K. Ši
dlauskas rezignuosiąs su sąlyga, jei 
ir Tarnas Paukštys sutiktų rezignuo
ti; gi vietoj jųdviejų duodama su
manymas aklamacijos keliu Fondo 
Kasierium išrinkti S. L. A. ex-kasie- 
rių Skritulską. Paukštys nerezig
nuoja, nerezignuoja ir Šidlauskas.

Duodama sumanymas: Tebūnie vie
nas Fondas su dviem Kasieriais, ku
riuodu vienas be antro negali judin
ti suplaukiamų Fondan pinigų.— Su
manymas didžiuma balsų priimta. 
Tokiu budu K. Šidlauskas ir Tarnas 
Paukštys pasilieka

nauskas ir Lazauskas rezignuoja. Jų 
vietas užima kiti daugiausia 
gavusieji kandidatai ir tokiu 
du Fondo Komitetan ineina:

K. Gugis, pirmininkas.
K. Šidlauskas ir
T. T. Paukštys kasieriai.

Nariai:
V. K. Račkauskas
M. Cesna
J. Neveckas
M.
J.
J.
T.
J.
S.
25.

balsų 
bu-

M. Račiutė-Herman 
Stasiulevičius 
Gerdauskas
Dundulis

Gegužis 
Mankus.
Nutarta, Jsteigtasai fondas 

ŠELPIMO “

; Kasieriais. 
be- I

i

bendrais Fondo

priimtas (žr. pa
rinkti vieną Fon-

I

Bučinskas, Gilbaitiene, Parčevs- 
Laikauskas, Karbauskienė Levic-

Bukevičius, Jankevi- 
Dr. 

Matulaitis, 
Seserukas,

Protokolas

politikos

Lietuvių 
kiekviena

VI POSĖDIS (Spal.3)
Posėdis atidarytas 2 P. M. Pirmi

ninkauja K. Gugis, posėdžio bėgiu 
pasivaduodamas Vice-Pirmininku St. 
Gegužiu.

Ant, stalo, nepabaigtas Fondo Ko
mitete- klausimas.

Sumanymas, prie Fondo Komiteto, 
kuri Seimas išrinks iš 12 narių, L. 
S. S. ir S. L. A. turi privilegijos pa
statyti nuo savęs po vieną atstovų. 
— Pataisymas prie sumanymo: ša
lia L. S. S. ir S. L. A duoti dar at
stovybės teises T. M. D. ir S. L. 
R. K. A.

Pataisymas 105 bal. prieš 103 at
mesta. 114 balsais priimama origi- 
nalis sumanymas (kiliems delega
tams atsisakius visai balsuoti).

21. FONDO KASIERIUS.— Su
manymas, kad Fondo Kasierius butų 
vienas.

Nutarta. Fondo Kasierius turi bū
ti po $10.000 kaucijos.

Nutarta Fondo Kasieraius kaucija 
turi būt bondsuota per Bond Surity 
Kompanijų.

22. PAŠALPŲ DALINIMO PRIE
MONĖ.— Nutarta, visos šelpimo

>ndan surinktos aukos turi būti pa

namos Vilniaus Lietuvių Mokslo

Tuo panaikinama 
ragr. 21) nutarimas 
do Kasierių.

24. FONDO KOMITETO RINKI
MAS.— Nutarta. Fondo Komiteto na
rius rinkti viešu balsavimu.

Nutarta. Fondo Komiteto Pirmi
ninką turi išrinkti Seimas, o kitus jo 

i valdininkus pasirinks iš savęs Fondo 
Komiteto nariai, kuriuos Seimas iš
rinks.

Fondo Komiteto Pirmininku vien
balsiai išrenkama K. Gugis.

Kandidatais į Fondo Komiteto na
rius statoma:

V. K. Račkauskas, rinkimuose gau
na balsų .......................... .................
M. Česna ............................................
Lazauskas ............................................
Vasiliauskas .....................................
•J. Gegužis .......................................
•L Stasiulevičius ..............................
-J. Neveckas .......................................
M. Šarka ............................................
T. Dundulis .......................................
A. Ramanauskas ..............................
M. M. Račiutė-Herman ................
S. Mankus .........................................

Ambrozevičius ............................
J. Gerdauskas ...................................

Rinkimų pasekmes paskelbus. 
Šarka, V. Ambrozevičius, A. Rama-

I

V.

162
165
68
32

129
135
139
121
121
86

136
56
62
69
M.

i

va
dinti LIETUVOS ŠELPIMO FON
DAS, o jo komitetas — LIETUVOS 
ŠELPIMO FONDO KOMITETAS.

Dienos programo klausimas 
susinėsimų su kitomis Rusijos ir 
strijos pavergtomis tautomis" 
tarta palikti Fondo Komitetui 
svarstyti.

Perskaityta dar atėjusieji laiškai: 
nuo S. L. A. 170 kuopos su $2; nuo 
D. L. K. Keistučio Draugijos iš Nor- 
wood, su S 15.000; nuo A. V. Žemai
čio, aukų $1.

Finansų Komisija praneša, kad 
Seimo bėgiu aukų suplaukę visa $66 
ir 36c. Aukos čiajau atiduota Liet. 
Šelp. Fondo Kasieriui Paukščiui.

Trumpa Seimo Pirmininko kalba 
septintas Posėdis ir Seimas uždaryta 
6:30 valandų vakaro.

K. GUGIS,
Seimo Pirmininkas,

ST. GEGUŽIS.
Vice-Pirmininkas,

A. LALIS, 
Sekretorius.

J. O. SIRVYDAS, 
Sekr. Padėjėjas.

"Apie 
Au- 
nu- 
ap-

25,000 Ka,a['ogu
Užlaikau gramafonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas kaš- 
1 tuoja tik 75c. Jeigu nori mano kata
logo, tai prisiųsk ui 3c. pačtinę štam
pų, o apturėsi didelį ir puikų Katalo
gų, kuriame rasi visokių geriausių 
Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugy
bę kitokių Muzikališkų Instrumentų. 
Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalau
kite visokio tavoro pas tikrų lietuvį, 
o gausite teisingus tavoruns. Rašy
kite tokį adresų:

Gražių popierų gromatoms rašyti 
su puikiausiais apskaitymais ir dai
nomis, su drukuotais aplink konver- 
tais, tuzinas 25c., penki tuzinai už 
1 dolerį.

W. S. Waidelis

t

Akušerka
Pabaigusi kursųHomans Medlcal 

College, Baltimore. M<L

Pasekmingai otlieka savo darbf 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageib} invairiose 
motertį ligose.

F. Stropiene
SO. BOSTON, MASS.

112 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

O RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisu pasigadinusius dantis ir 

įdedu naujus. Darba gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo- 

238 Harrison avė. Boston.

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

rmės, gal jau kur nors į kitų mies
tų persikėliai?

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikr*- 

dia Sriubelių ui> 

sukamas, vyrio
ko didumo, ant 

20 metų auksuo
tas su išrašytai* 
dubeltavais vir

iais. Labai trf- 
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi

suomet tikras laikas žinoti. Gvaraa- 

tuotas ant 20 metų Ypatingas paain- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrod&i 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jum* 
viskų peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 

laikrodėlį ap;e $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėli* 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro

dėliu.
Excelsior Watch Co.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.
’___________________ •______ ____

O ne, da 
vis Tia pat 
gyvenu, bet 
senia’ tam 
'.rašte lan
daus ir ne- 
andu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėle į kitų 
vietą, ana 
ant kampo 
So. l-mos ir 
Wythe avė. 

Dabar jis ten įtaisė visokius paran
kamus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasarą kambariai vėsus, o 
iiemą šilti. Todėl visiems galt pa
tart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE 
!91 Wythe avė., Brooklyn, N. Y.

(21-5)

DRAUGIJŲ ATIDAI.
Mes išdirbame 

visokias drau
gijoms: Karū
nas, Vėlivas, 
Šarpas, Kukar- 
das, Auksinius 

ir kitokius Gu- 
zikučius, Ke
pures, Maršal
koms Parėdus
ir t. t. Mumsi 

pavestus darbus atliekame gražiai, 
astakančiai ir pigiai. (47)

J. Aleksandravičia & Co.
1421 W. Division S t., Chicago, IIL

KONCERTINIS 
TOURNEE.

iš 15 die- 
pasirengė 

Kas pano-

Mikas Petrauskas, 
nos lapkričio, š. 
duoti eilę koncertų, 
retų parengt koncertą, tegul su-
sižino su M. Petrausku.

Adresas: 5 Thomas Park,
SO. BOSTON, MASS.

m.

1

Užsisakyk tuojaus:

H

I

APTIEK ORItS

YORK

^VINCAS j, DAUNORA

■Tau nuo keliolikos metu Brooklyn>--Ncw York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTiEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS. kurio* tikslu yra apsaugoti savo vi-ntaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai genu’. > r pass-kmingomls gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTINKA savo ilgų ui*-tų prityrimu išnut* daugylsg specijališkų gyduolių, 

sutaisytų i- šviežiausių ir geriausių med.kanu-ntų ir labai pasekmingai gydančių ligas 
Tarpe k.tų aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviuko* gyrimuos žolės, ?aknįs ir t. t.. kokio* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Tfr* Reikalaukite ri.siuntimo Katalogo m mflsų gyduolių aprašymai*.

Kreipiantiemsiems per iai’kus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jusg sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami ar M 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

Ryto Maudyne Kūdikiui
”DIEVAI ŽINO,” sako senelė, ”kų 

mes darytume, neturėdami šito Per
fection bedūmio aliejinio šildytojo.”

Jei bučiau tokį turėjus, kuomet tu 
buvai mažutė, tu nebūtum taip daug 
sirgus kosuliais ir sluogom.”

ApŠildymui šaltų kampų arba at 
skirų kambarių ant viršaus, ir abel 
nai visur, kur tik reikia ekstra šilu
mos, jus turit įsitaisyt

RFECT3ON
$MOKELESS4C]L\ meaters

Perfection šildytojas yra lengvas, per
nešamas ir nebrangiai apsieina. Išvalyt 
lengva. Nereikia kurstyt ir nėra pelenųų. 
Gvarantuojama, kad nėra durnų nė smar
vės ir jo mechanizmas negali sugesti.

Parsiduoda visuose geležiniuose štoruo- 
žiurėk, kad butų su trikampiu.

New York 
Albany

Buffalo 
Boston

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACU 

Sveiki geriausios rųšies 
ir užkandžiai. Patarnavimas 
lankus. Parankiausia liavuvtaw 
užeiga.

J. MATHUS 
344 Broadvray, So. Borto*,

EI, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerj Restauraeįją, vi

sokios rūšies Alaus, Degtinės* 

vyno ir Cigarų. 

Pri*;ntuniausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Broadvay Ir 259 D strHts, 
SO. BOSTON. MASS.

Jaunoji 
Lietuva

Vienintėlis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graž-i ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai

ką praleisti skaityk Jaunųjų Lietuvę.

Kaina metams $3.00; pusė 
metų $1.50; vienas numeris 25t

“JAUNOJI LIETUVA
4611 S. Paulina $1. Chicago, III.

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas

Kraujo Valytojas ....................
Gyvasties Baisumas...............
Nervų Sliprintoj is........ 50
Vaisias nuo vidurių .... 5<><: 
Nuo kosulio.............................2;
Nuo gerklės skaudėjimo 2 
Skilvinės proškos.....................
Piguikos dėl kepenų............
Nuo galvos skaudėjimo ...
Nuo kojų nuospaudų .... 1( 
Nuo dan ų gėlimo...................
Nuo per a.imo ..........................
Plaukų stiprintojas............ 21
Linimenias arba Erpeileris 
Anatbarynas plovimui..........
Nuo kirmėlių...............................

Dėl išvarymo soliterio.... 
Dėl lytiškų ligų...........50c.
Nuo Reumatizmo ... 5Oc. 
Nuo kojų prakaitavimo .. 
Gydanti mestis.......................
Antiseptiškas muilas..........
Amiseptiška mestis.............
Nuo dusulio...............................
Proškos dėl dantų ...............
Nuo kosulio de! vaikų ... 
Kastori ja dėl vaikų ....10 
Nuo viduriavimo..................
Kraujo Stiprintojas...............
Gumbo Lašai.....................50c
Nuo plaukų žilimo.................
Blakių Naikintojas...............
Karpų Naikintojas................

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.



Is kares lauko.

pra- 
pra- 
juos

kad

TURKAI BĖGA NUO 
RUSŲ.

Iš Sevastopolio praneša
ma, kad 7 d. lapkričio dvi 
turkų divizijos su sunkia ar
tilerija ir 48 mažesnių ka- 
nuolių bandė apeiti kairieji 
rusų sparną ties Koprukeiu, 
kurį rusai užėmė 6 lapkri
čio. Turkai turėjo da ke
lius burius raitų kurdų. Bet 
rusų artilerija atidarė 
žutingą ugnį ir turkai 
dėjo bėgti. Rusai toli 
vijosi persekiodami.

Rusija džiaugiasi,
Turkija pradėjo su ja karę. 
Dabar busianti proga už
baigti su Turkija reikalą 
ant visados. Rusija jau ne- 
svki norėjo Turkiją užimti, 
bet kitos valstybės neleido. 
Dabar-gi Francuzija ir An
glija nieko prieš tai nesa
kys. o Vokietijos ir Austri
jos nėra paisyt, nes su jo
mis vistiek reikia kariaut. 
Turkija dabar pamačius sa
vo klaidą norėjo atsiprašyti, 
bet Rusija atsakė: jau 
vėlu.

per

KANADA LAUKIA 
UŽPUOLIMO.

Pietų Amerikos pakrašty, 
ties Čili. netikėtai pasirodė 
vokiečių laivynas. Šita žinia 
labai išgązdino Kanadą, nes 
susirinkimas ant Ramaus 
Vandenyno (Pacifiko) Vo
kietijos kariškų laivų pada
ro galimu užpuolimą ant 
Kanados miestų Pacifiko 
pakraščiuose. Apkalbėjimui 
šito klausimo. Ottawos val
dininkai sušaukė specijalę 
konferenciją.

Valdžia bijosi, kad vokie
čių laivynas gali pasiirti iš 
pietinių vandenų į šiaurę ir. 
ačiū savo tolišaujamoms ka- 
nuolėms, gali subombarduo
ti Viktorijos miestą.

Vienintelis pavojus, kokis 
grasintų vokiečių laivynui 
bombarduojant Viktoriją, 

tai galėtų būt du nardomieji 
Kanados laivai dabar stovį 
prie Vancovero salos, ir jei 
pasisektų, galėtų sunaikint 
vokiečių laivyną.

Beto, Kanadai Į pagalbą 
galėtų pribūti da ir japonų 
laivynas, kuris dabar išsivi
jo minėtąjį vokiečių laivyną.

TURKAI NUSKANDINĘ 
24 RUSŲ LAIVUS.

Turkijos laivyno ministe
rija skelbia, kad tuojaus po 
to, kaip turkų laivai apšau
dė Sevastopoli ir Feodosiją, 
ant turkų užpuolė rusų lai-j 
vynas Juodoj juroj. Prasi-' 
dėjo baisus mušis tarp kari
škų laivų. Ir pasekmė bu
vusi tokia, kad 5 rusų kariš-1 
ki laivai tapo nuskandinti, 
o turkų tiktai vienas pažei-! 
stas, būtent ”Goeben”. Ru-I 
sai sakė, kad "Goeben” buvo 
sudaužytas prie Sevastopo
lio iš tvirtovės kanuolių, bet i 
turkai sako, kad tas netei-j 
svbė. „Goeben” yra vokie-1 
čių skraiduolis ir jis bom-j 
bardavęs Sevastopolį per 11! 
mylių, o tvirtovės kanuolės 
tain toli nesiekia.

Tam pačiam mūšy turkai 
nuskandinę da 19 rusų tran
sporto laivų, kas iš viso su
daro 24 laivus, paleistus tur- (: 
kų kanuolėmis ant dugno. 
Ant transporto laivų buvę' 
700 minu, kurias rusai ve-i 
žėsi sustatyt Turkijos pak-! 
rašty.

Šitokia žinia gauta Vienoj > 
ir Berlyne, bet ar tas teisy
bė. kol kas da nepatvirtinta. 
Petrogradas iki šiol dar nie
ko apie tai nepasakė.

Bombarduodami Sevasto-; 
polį ir Novorosijską turkai 
sunaikino 25 magazinus su! 
grūdais ir žibalu. Į Novoro
sijską buvo išleista 300 šū
vių.

Photos eopyright. 1314. by American Press Association.
Geležinkeliai karėje lošia svarbią rolę. Jie yra greičiausiu susinėsimu 

tarp kariaujančios armijos ir jos atsispyrimo vietos. Todėl kiekviena puse sten
giasi kuo veikiausiai išardyt savo priešo geležinkelius. Viršuje parodyta susikūlė 
garvežiai, kuriuos belgai išeidami iš Antveroo paleido be žntiouių į vokiečių 
traukinį. Apačioj gi, franeuzu traukinys įgriuvęs į upę, kur vokiečiai buvo 

išardę tiltą.

veržė jau 15 mylių į Prusus 
ir apsistojo apie Plescheną. 
Tarp šito miesto ir Kališo 
rusai išardė vokiečių gele
žinkelį, apsunkindami tokiu 
budu vokiečiams atsitrauki
mą nuo Lenkijos rubežiaus.

ŽUVO VOKIEČIŲ LAI- i 
VAS SU ŽMONĖMIS.

Praėjusioj sąvaitėj Vokie
tijos pakrašty užėjo ant an
glų minos vokiečių kariukas 
laivas „Yorck” ir žuvo su 
266 žmonėmis, o 384 žmonės 
tapo išgelbėti. „Yorck” bu
vo didelis laivas ir jo nus- 
kandinimas vokiečių laivy- 
nui yra didelis nuostolis.

ANGLU LAIVAS ŽUVO 
NUO MINOS.

Anglų laivas minoms gau
dyt "Mary” pataikė Šiaurės 
juroj ant minos ir nuskendo. 
Nelaimė šita atsitiko 6 lap
kričio. Ant laivo buvo 
žmonių; 6 išsigelbėjo.

14

NEŽINOJO. KAD YRA 
KARĖ.

Lapkričio 6 d. anglai su
ėmė ant jūrių vokiečių žėg
liui laivą „Melpanene,” ku
ris buvo išplaukęs iš Čili 8 
liepos su azotrukščia drus
ka ir plaukė ligšiol visai ne
žinodamas, kad yra karė.

MASSACHUSETTS VAL
STIJOS DRAUGIJOMS 

IR KUOPOMS.
Brangus Viengenčiai:— 

i Diena po dienos mes lau
kėme žinių iš Lietuvos. Su
laukę pirmąsias žinias gal 
iš syk tūli iš musų abejojo 
ar taip yra, kaip buvo pra
nešama laiškuose apie aša
romis ir krauju plūstančią 
musų tėvų žemę. Musų kai
mai ir miestai Suvalkų ir 
Kauno gub. parubežyje ir 
Mažojoj (Prūsų) Lietuvoj 
ugnimi ir kardu sunaikinta. 
Gyvuliai ir javai paimta ka- 
riumenės maistui; musų
motinos ir seseris likusios su 
šeimynomis ašarose plusda- 
mos laukia bado, o gal jau 
ne vienoj vietoj ir badauja, 
slapstosi po girias be pasto
gės, arba įsikasę į duobes 
taukia mirties. Kol sustos 
karė, gal būt visa Lietuva, 
netik jos parubežė, bus pa
versta į griuvėsius ir mes 
išgirsime maldaujantį savo 
brolių balsą — sušelpti juos 
kenčiančius badą.

Todėl, kad išangsto būt 
prisirengus, D. L. K. Vytau
to draugija ir L. S. S. 60 kp. 
nutarė sušaukti gruodžio 13’ 
d., š. m. 10 vai. iš ryto, Liet.: 
Labdarystės svet., kampas1 
E ir Silver sts., So. Boston,: 
visos Mass. valstijos draugi
jų ir kuopų konferenciją, 

. kad sutverus Mass. valstijoj j 
aukų rinkimo komitetą pra-| 
dėti neatidėliojant rinkti 
aukas. Seimas įvyko. Lie
tuvos Šelpimo Fondą ir už
tikrintus iždininkus turime. 
Dabar tik turime dirbt ir 
dirbt su pasišventimu. Visi 
darban!

Vytauto Draugija ir 
L. S. S. 60 kuopa.

Mikolas Brenanas, gyve
nęs po No. 164 Silver st., So. 
Bostone, 5 d. lapkričio prie 
darbo tapo elevatoriaus su
trintas. Jis dirbo po No. 37 
Sleeper st., So. Bostone.

; Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 

eilės. Knyga didelė su gražiąja pa

veikslais, popiera ir spauda graži, 

poezija užimanti................................................... 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

I

East Bostone, po No. 9 
Medford et., policija užtiko 
kazirninkų lizdą. Visi buvo 
areštuoti ir nubausti po $5. 
Namų savininkas užmokėjo 
$50 už užlaikymą gemblerių 
ir $5 už tai, kad buvo prie 
kaziravimo.

So. Bostono policija taip
gi rengiasi padaryti ”abla- 
vą.” Yra ir tarp lietuvių to
kių lizdų, kur kiauromis na
ktimis ir nedėldieniais gir
tuokliaujama ir lošiama iš 
pinigų.

I

i

i

City Point krūmuose pra
ėjusį panedėlį atrasta negy
vas žmogus. Susekta, kad 
jis gyveno So. Bostone, po 
No. 19 P st. ir vadinosi Ed- 
ward Fitzgerald. Mirties 
priežastis nežinoma.

ŠOKIAI.
Labdarių draugija 

svetainėje, kampas E ir Sil- 
ver sts., So. Bostone, suba- 
toj, 7 ir 14 lapkričio rengia 
labai linksmus šokius ir 
kviečia gerbiamą visuome
ne. ypač jaunimą atsilankyti 
į šią gražią ir linksmą pra
mogą. (46)

Su pagarba.
L. D. valdyba.

savo

Lapkričio 15 d. Labdarys
tės Draugija rengia savo 
svetainėj koncertą, kuriame 
dalyvaus ir p. M. Petraus
kas. Koncertas prasidės 8 
vai. vakare, Lietuvių salėj, 
kertėj Silver ir E gatvių.

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas paoasakojimas iš dar

bininką gyvenimo ....................... 15c

Panarčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip nė- 
kurie žmones išsitikėję į visokius 
bartus ir tt.........................................15c

Ponas ir velnias. Toie knygutėje 
teina labai graži anvsaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nubudimo ........................... 10c

p.r širvio ir Panelė Sv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................... ltk

Mnsu pasiimąs. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus..........................................10c

”O. S. S.” arha Šliuhinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui ........................... 10c

KibPi'tą, arb» užmušimas caroAlek- 
cmJro TT. Tra<re/liia t-riiose veilr- 
mpso G’-ąžn® teatrališkas veikai” 
iv nelahai sunkus nerstotvmni.
•viso reikalaviamos tik 28 matos

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 

stais. Knygelėj atspauzdinta visa* 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mos žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistai. Su pa
veikslais. ...............................................................................25c:

Lengvas būdas išmokt angliškai ti 

knyga sutaisyta taip lengviai ir su

prantamai, kad kiekvienas gali iš

mokt greitai kalbėt angliškai, ku

ris tik bent kiek gali lietuviškai 

skaityti. Joje telpa netik atskiri 

žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal-

• bėjimai darbo jieškant, važiuojant 

kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 

daktarą, pas barzdaskutį, pas siu

vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 

gramatika ....................................................................... 25e

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 

Jovaro dainų rinkinys. Ant grašio* 

popieros ir graži snauda ..................... lCc-

Tš
25c

i«civv«t''m»S. K*'n ir

TSsivc^ėS nolni'’’® eą-
lr«. Bot iš knr atsirado bordžinriė 
V ra tą, Vlancimaį. kuriuos aiškiai 
ir nnnsoVlipi išriša Vnverą. Kiekvie
nas fnrS+u ia nsrckaitvti. Ant <rra- 
»i"« ponioms, kalba legva. su da». 
<mliu navoP-«ln ....................  35c
Ta nati apdaryta ....................... 50c

vmnerus ?

i
5r vienki^s dainos. Tvai- |

rin ontnrJn. naniu ir senu, rankine
en-ažiausiu dainų........................... 50c į

Anarchizmas. Pagal Proudono mok

slo parašė d-ras Elzbachsr, verti 

Briedžių Ka.*aliuk*s .................................... 15e

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

derinta 6-ta laida juokingų daine

lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 

prietarus ........................................................................... 10c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie

čiu. Aiškiai išguldyti pi'ietystės 

.statymai, su reikalingais klausi

mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la

bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 

reikalauja norint gaut pilietystės 

popieras .............................................................................. 15c

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė

jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa

remti ant faktų. Kiekvienas geras 

katalikas, valnamanis privalo ją 

perskaityti....................................... 20e

Reikalaudami knygų kreipkite* 

! kitokiu adresu:
”K ELEIV 18”

’8 BROADtVAY. S. BOSTON, MASSu

eripemo? dirta-
lin (notoms Į
«ntai*v+a ant 2-pi. 3-iu ir 4-nj bal- 
«=u. Lensrvns mokinimui..................35c !

i
Tos knvenites 

+nrinvs 1. Giria ir moterų
2. TJetnvoc moterų ir w- 

vnSVin T,iotiwiai li^ka
vAinia’s; 4. Paskutiniai lietuviu dro
vai ................................................... 10c

Amo-ilroničVns Vestuvės. Dvieiu »k- 
nsinokent’ avnovilo*,- 

«in lietuviu vostnvAS. Juokinga 
lonp-vo nerštatvmui ................... 10c

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVfiJA. 

Siuva Visokius Rubus pagal 

naujausias madas. Smagiai, 
Parankiai ir Pigiai.

Dabar persikėliau į naują vietą ir 

siuvu tik vien moterims rubus, todėl 
visame yra parankiau ir smagiau už

eit. Naujas adresas:
217a D St., So. Boston, Mass.'

Ant kampo 4th st.

Vain sonoves vmenes nersistat.vdavo 
c-n -žo-ne T ahai žingeidus senovės 
■filnro-Fn daleid’mai anie musų že
mės išveizda. Su paveikslais. .. 10c

Materiialistiškasis istoriios sunrati- 
ma« .Tei nori žinoti, l-as gimdo na- 
coviliio įvairins nuotikiue. tai ner- 
skai+vk šita knvgute. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai................ 20c

Po konferencijai, toje pa
čioje Labdarių svetainėje, 
bus prakalbos. Kalbės St. 
Michelsonas ir F. Bagočius.

Ateinančio] nedėlioj bus 
L. S. S. 60 kuopos susirinki
mas. Bus renkami į VIII 
suvažiavimą delegatai ir da
romi įnešimai. Teiksis susi
rinkt visi nariai.

Lenkiškai-lietuviškas
RESTAURANAS

atsidarė po No. 204 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Valgiai visuomet švieži ir skaniau
si; taisomi europišku budu. Kraja- 
vos zupės ir barščiai. Kepsniai iš 
geriausios mėsos. Vieta švari. Pa
tarnautoja lietuvė. Meldžiame ateiti 
ir persitikrinti. (49)

v
TURKAI KURSTO 

PERSUS.
Visa šiaurės Persija už

pilta turkų atsišaukimais, 
kurstančiais persus prieš 
Rusiją. Turkai vadina per
sus „tikybos broliais” ir 
kviečia juos prisidėti prie 
„šventos karės” prieš Rusi
ją- ________
2/225,000 SANTALKININ- reitoj sąvaitėj, laipkričio 5 

KŲ. d., Hub teatre, vaidino dvi
Kiek turi franeuzai karei- paskutini operi: „Adomas 

vių ant karės lauko ir kiek ir Jieva" ir ’ Šienapiutę.'J
Lošime šį syk pasitaikė 

klaidų ir trukumų ir vaidi
nimas galėjo būt tobulesniu, 
tečiau reikia pripažinti, jog 
publika, išdalies, vaidinimu 
pasigerėjo. Pasigerėjo: di
delio susidainavusio choro 
dainavimu, vieno kito vai
dintojo lošimu, dailiais tau- 

kininkai, t.y. franeuzai an-Ainiais kostiumais ir muzi- 
glai ir belgai turį apie 2,225- ka.
nnn vionnc +iv Vsi- „Adomas ir Jieva” suloš

ta vidutiniai. Svarbesnės 
rolės: Adomo ir Jievos atli
ktos gerai.

„Šienapiutę” galima pil
nai pavadinti scenos dailės 
veikalu. Jame it veidrodyj 
atvaizdinama Lietuvos šie- 
napiutė ir pobudinga musų 
kaimiečių psichika. Apie 
sulošimą kita šneka. Vaidi
nant pridaryta daugybė 
klaidų ir netobulumų. Mu-I 
sų opiniją, kaslink vaidinto-' 
jų lošimo, pasiliekame sau, 
kadangi tūli gabijiečiai ant 
tiek yra naivus ir nenorėda
mi priimt teisybės žodžio 
paskui be nuovokos prikai
šioja laikraščiuose reporte
riams ir kritikams partyviš- 
kumus ir net sutikdami gra
sina recenzentams kumščia. 

Reporteris.

KŲ.

1

”Gabija” užbaigė vaidinimų 
vakarus.

„Gabija,” kurią visą šį ru
denį M. Petrauskas mokino 
dainavimo ir rengė prie ope
rų vaidinimo, šiame sezone 

: vaidinimus jau užbaigė. Pe-

: vokiečiai, tai paslaptis, ku-' 
irią žino tik generolai savų 
armijų. Pašaliniai gali tik 
spėti. Anglijos karės žino
vai spėja, kad vokiečiai turi 
ant mūšio linijos, kuri dabar 

į traukiasi per Belgiją ir 
Francuzija 300 mylių, apie 
1,700,000 kareivių. Santai-

Knr musu bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėiimas. kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ............. 25c

!

RUSAI JAU 15 MYLIŲ 
NUĖJO J PRUSUS.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad rusų kavalerija įsi- karinga tau

000. Vienos tik anglijos ka
reivių Francuzijoj dabar y- 
ra 300,000. Iki pavasario 
Anglija pristatysianti čielą 
milijoną kareivių.

SUIMTAS GENEROLAS 
KARĖJE NORĖJO 

NUSIŽUDYT.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad vokiečių gen. von Frie- 
se, kuris buvo suimtas su 
25-ta vokiečių artilerijos 
brigada, atvežtas Paryžiun 
persidūrė sau pilvą norėda
mas nusižudyti.
AUSTRIJOJ VALGOMA 

ARKLIENA.
Prasidėjus karei Austri

joj baisiai pabrango valgo
mieji daiktai. Kiaušinių ir 
jautienos mėsos darbo žmo
nės jau nebegali nusipirkti. 
Pradėta valgyt arkliena. 
Spalių 24 d. Vienoj papiauta 
jau 500 arklių.

ARMĖNAIMUŠASI SU 
TURKAIS.

Petrograde gauta žinių, 
kad Kaukazo armėnai or
ganizuojasi į pulkus ir pa
tįs vieni eina mušti turkų. 
Buvę jau keliatas tokių su
sirėmimų. Armėnai — tai

I
I

į

i i

i
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. kuopa, kuri praėjusioj nede
gioj buvo surengus jau ir 
: koncertą. Žmonių prisirin- 
; ko į 300. Buvo deklamaci
jų, dainų ir kitokių pamar- 
ginimų. Koncertui pasibai
gus K. Rusteika turėjo pas
kaitą, kad padarius mede- 
gos diskusijoms. Viskas at
likta pusėtinai. Susirinku
sioji publika liko užganėdin
ta.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Mirusiojo Rottembergo 

depositoriai nori apsaugoti 
jo turtą nuo išeikvojimo, 
kad būt galima savo įdėtus 
pinigus atimt. Todėl visi, 
kurie turit knygutes, bet 
reikalaujant neišmoka pini
gų, tuoj atsišaukit pas F. J. 
Bagočių, 28 Broadvvay, So. 
Boston, Masą.

Jau yra susitveręs tam ti
kras komitetas iš depozito- 
rių, kuris nori apsaugot vi
sų tų žmonių pinigus, kurie 
turi pasidėję Rottenbergo 
globoj. (?)

Depozitoriai.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

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

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

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

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
kia ir tt...............................................15c

!

Į
I

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.............................25c

T išraiški žmogžudžiai. Trijų aktų

D-as-edija. paimta iš revoliucijos 
laikų .............................................................................................10c

—
Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lvtišku ligą. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
-Tei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą ........................... 25c

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 

tikisi būti kūdikiu tėvais. būtinai ' 
turėtu perskaityti šitą knygute... 10c ■

Ar norit turėt gerus 
ČEVERYKUS

Jeigu taip, tad visados pirkit tik pas

URBONĄ ir PILVINĮ
Juodu užlaiko geriausius če ve rykus, 

kokie tik yra daromi. Beto. jie turi 
gerų Skrybėlių Popurių, Marškinių, 
Pančeką, Kalnienų ir kitokių pasi
puošimų. Reinkotų, darbinių kelnių 
ir t. t.

Ta voras geras, kainos žemos 
Skalbyklių ir Anglių Agentai.

Urbon ir Pilvinis
261 Broadway, arti D. Street).

SO. BOSTON, MASS.

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA V

yra tai Jkyri liga. Jeigu 
jus vargina panaSųs skaus
mai, vartokite

Severa’s

"Severos Gothardiškas Alie
jus greitai ir pasekminga: vei
kia. Aš turėjau kojose reuma- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi
mų su Severos Gothardiškuoju 
Aliejum jaučiuosi u visiškai svei
kas. Visuomet laikysiu tatai sa
vo namuose. Mano du sunai 
ryrė jįjį, kaipo gerą tepalą nik- 
sterėiimuose ir išsisukimuose 
iš priežasties sunkaus darbo. 
Minėtą gyduolę rekomenduoja
me visiems, kurie kenčia reu
matizmu. arba nuo niksterejimų 
ir išsisukimų.”

M. CzagaTa,
R. 1, Box 6, St. Louis, Mich.”

Gothard Oil(Severos
Gothard iškas
Aliejus.)

o apturėsite greitą palengvinimą. Jįjį nurodome nuo
neutaraligišką skausmu, mėšlungišką traukimą, niksterė- 
jimą ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra geriaus išaiškin
ta viršiuje patilpusiame laiške, kurį nesenai apturėjome. 
Nuo dieglių ir skaudėjimų vartokite Severos Gothardiš- 
kąjj Aliejų. Kaštuoja 25 ir 50 centus.

cm fcVZt's aM-yi k cm -v z. c

VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS
SEVERA’S TAB-LAX

(Severos Tab-Lax).
Cukrinis vidurių suliuosuo- 

tojas.
Kaštuoja 10 ir 25 centus.

GERAS MUILAS

Severa’s Medicaterf Skm Srap 
(Severos Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausis maudymui.
Kaštuoja 25 centus.

Aptickoje reikalaukite Severos Gyduolių ir neimkite jokių užvaduotų. Jeigu 
aptiekorius negalėtų išpildyti jūsų reikalavimo, Ui parsitraukite tjesjog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
ttr*1 A’ Z ATTtLN sVZ C •< .VZįc •< .v

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY •:« SO. BOSTON. MASS. J

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Syduoiig galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
k t ypatingai geros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo (linkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos 91.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00, 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 35 c 

Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl sevalninimo vidurių 50 c.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 
Gyduolės nuo vištakių (corn's) 15. 20 ir 25 c. 

Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c. 
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.

Gumas duo dantų gėlimo 10 e. Tikra Lietuviška Trejanka 95 e 
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.

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

ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintp 

jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų. 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS £££?
SO. BObTON, MASS. *




