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Persekiojimas Liaudies Tarybos.
Bandyta susižinoti su tos 
milicijos perdėtiniu, bet 
jo negalėta surasti. Lau
kti gi jo ekselencija negalė
jo, nes „pavojus” buvo per
daug didelis: taikos šalinin
kai laikė konferenciją. Tai 
beveik didesnis demokratiz
mui pavojus, negu kaizerio 
submarinai.

Todėl nieko nelaukdamas 
gubernatorius pašaukė ke
lias kompanijas milicijos iš 
Springfieldo apielinkės, ku
rios da nebuvo paimtos fe- 
deralėn tarnvstėn, ir tuo- 
jaus liepė specialiu trauki
niu lėkti Chicagon ir išvai
kyti Liaudies Tarybos kon-i 
iferencija. J 4 valandas Įsa
kyta būti jau Chicagoj. Ge- 

jležinkelio kompanija sulaikė 
kitus traukinius, prašalino 
nuo kelio visas kliūtis, žod
žiu sakant, padarė viską, kas 
tik galima, kad greičiausia 
nusiuntus Chicagon milici
ją, tarytum Hindenburgas 
su savo armija butų jau i 
stock vardus Įsiveržęs.

Tuo tarpu West Side Au
ditorium salėj taikos konfe-j 
rencija laikė savo posėdi J 
Pirmininkavo Chicagos ad
vokatas, buvęs socialistų 
kandidatas i Illinois valsti
jos gubernatorius, Seymour 
Stedman. Ši konferencija 
buvo kaip ir steigiamas su
važiavimas, kaip ir oficialis 
įkūrimas Liaudies Tarybos.! 
Suvažiavę iš visų valstijų ii 
vairiausių organizacijų ats
tovai turėjo nustatyti Liau
dies Tarybai pamatus, išrin
kti pildomąjį komitetą ir ai
škiai užbriežti jos uždavi
nius. Visą šitą darbą kon
ferencija atliko pirma negu 
spėjo pribut kariumenė. Pil-į 
domasis komitetas išrinkta 
iš 15-kos žmonių. Tarp ki
tų, jo sąstatan Įnėjo: Advo-Į 
katas socialistas Seymour 
Stedman iš Chicagos, Tarp- 
1 autinio Socialistų Biuro at
stovas advokatas Morris 
Hillųuit iš New Yorko, ad
vokatas socialistas Roewer 
iš Bostono, socialistų atsto
vas Pennsylvanijos legisla- 
turoj J. J. Maurer, buvęs iš 
Ix)s Angeles Jungtinių Val
stijų senatorius Works, pa
garsėjęs Columbijos Univer
siteto profesorius H. H. L. 
Dana ir prof. Scot Nearing.

Išrinkta komisija iš 17 
žmonių platformai parašyti. 
Po 4 valandų komisija pris-į 
tatė platformą gatavą ir į 
konferencija ją priėmė vien
balsiai. Platforma reikalau
ja:

1. Visų tautų nusiginkla- 
jvimo;

2. Atšaukimo per kongre
są priverstinos kareivystės 
Jungtinėse Valstijose;

3. Aiškaus pasakymo, ko-| 
kiais tikslais Amerikos val
džia veda karę ir

4. Taikos be užkariavimų, 
užgriebimų ir bausmių.

Atlikus svarbiausius dar
bus, konferencijos pirminin
kas pranešė, kad iš Spring
fieldo gubernatorius išsiun
tė kariumenę konferencijai 
išvaikyti, ir paklausė, ar de
legatai nori traukti posėdi Į 
toliaus, ar gal išsiskirstyt 
nelaukus užpuolimo. Kon-

TAIKOS KONFERENCI
JA ATSIBUVO PRIEŠ 

VALDŽIOS NORĄ.

Pakol pribuvo kariumenė, 
delegatai padarė kas reikėjo 

ir išsiskirstė.
Amerikos Liaudies Tary

bos taikos konferencija, iš
vyta iš Minnesotos, North 
Dakotos ir Wisconsino vals
tijų, atsibuvo pagalios Chi- 
cagoj, nors ir čia gubernato
rius buvo ją uždraudęs kai
po „nepatriotišką” ir "neiš
tikimą.”

Konferencija susirinko 
Chicagoj pereitoj subatoj, 1 
rugsėjo. Illinojaus guber
natorius Lovvden paskelbė, 
kad jis neleidžia taikos šali
ninkams šitoj valstijoj kon
ferencijų laikyt. Šituo pas
kelbimu pasiremdama, Chi- 
cagos policija liepė konfe
rencijai išsiskirstyt.

Chicagos majoras Thomp- 
son buvo tuo tarpu ant vaka- 
cijų. Išgirdęs, kad guberna
toriaus paliepimu jo mieste 
likos išvaikyta taikos konfe
rencija, majoras baisiai pa-i 
sipiktino ir tuojaus davė te-1 
lefonu policijos viršininkui' 
Įsakymą, kad konferencija: 
gali savo posėdžius laikyti ir 
policija turi ją apsaugot.

Konferencijos delegatai 
da nieko apie tai nežinojo. 
Nedėlios rytą jie susirinko 
”Forwardo” redakcijoj ir 
pradėjo tartis, kas dabar da
ryt. jiems tenai besitariant 
gaunama telefonu žinia, kad 
majoras duoda konferenci
jai leidimą ir policijos ap
saugą, ir kad West Šide Au
ditorium svetainės savinin
kas duos savo svetainę, jeigu 
konferencijos rengėjai no
rės.

Rengėjų komitetas tuo
jaus nuvyko pas policijos 
viršininką asmeniškai pasi- 
teiraut, ar tas tiesa, kas 
jiems buvo sakyta apie ma
joro leidimą telefonu. Gavę 
patvirtinanti atsakymą, ren
gėjai tuojaus paėmė salę ir 
apie 3 valandą po pietų pra
sidėjo posėdis. Delegatų su
sirinko apie 300, tarp kurių 
buvo veik visi žymesni Soci
alistų Partijos vadai, pagar
sėjęs oratorius kongresma- 
nas Mason, buvęs senato
rius Works, Columbijos U- 
niversitato profesorius Da
na, pror Nearing ir daug ki
tų žymių visuomenės veikė
ju. ’

Konferencijai prasidėjus, 
„patriotai” tuojaus susižino
jo telefonu su gubernato
rium Springfielde ir pranešė 
jam, kad majoras nepaiso 
jo ekselencijos „patriotiško” 
Įsakymo ir leido Liaudies 
Tarybai laikyt savo posė
džius.

Gubernatorius pašėlo. Jis 
šoko telefonuot šerifui Tra- 
cgeriui, kad tas su 200 savo 
„depučiu” tuojaus išvaikytų 
konferenciją. Negalėdamas į 
su šerifu susižinoti, guber
natorius pasišaukė milicijos 
generolą Dicksoną. Pasita-^ 
rus su generolu paaiškėjo, 
kad Chicagos apielinkėj vi
sa milicija paimta jau fede- 
ralėn tamvstėn ir guberną-, 
torius neturi ant jos valios. 

ferencija nutarė nieko ne
paisant laikyt posėdžius iki 
kolei svetainė yra paimta.

Kadangi svarbiausis dar
bas buvo jau atliktas, tai de
legatai sakė prakalbas. Visi 
kalbėtojai aštriai kritikavo 
valdžią,kuri naikindama su
sirinkimų ir žodžio laisvę, 
laužo šios šalies konstituci
ją ir Įveda aršesni autokra- 
tizmą negu Vokietijoj. Kon- 
gresmanas Mason pasakė: 
”Musų gerasis prezidentas 
Wilsonas nori, kad Vokieti
jos žmonės prašnekėtų ir nu 
verstų savo valdžią. O mes 
norim, kad ir šios šalies žmo
nėms butų leista kalbėti. 
Duokit jiems nubalsuoti, ai 
jie nori karės, ar ne. Jei 
tas vra išdavvstė, tai mes 
norim jos kuodaugiausia.”

Posėdis užsidarė apie € i 
valandą, nes tik iki 6-tai bu- i 
vo paimta salė.

Milicija atvažiavo Chica
gon apie 8 valandą. Vai-j 
džios šnipai pasitiko ją ant | 
stoties ir pranešė, kad jau; 
pervėlu.

—•-------
PRASIDĖJO CARO BER

NŲ TEISMAS.
Petrograde jau pradėta' 

nagrinėti buvusių caro val
dininkų bylas. Generolas 
Gurko, kaipo pavojingas re 
voliucijai žmogus, nuteistas 
ištrėmimui iš Rusijos. Da
bar nagrinėjama buvusiu 
karės ministerio Suchomli- i 
novo byla. Liudija prieš j. 
daugiausia durnos atstovai. į 
Rodzianko, Gučkovas, Milių-1 
kovas ir kiti. Parodoma Į 
kad Sučhomlinovas vogė 
karei skiriamus pinigus, o 
kariumenė neturėjo nei gin-1 
klų, nei amunicijos. Gučko
vas liudija, kad kuomet jis) 
buvo nuvažiavęs karės fron-; 
tan, Osoveco tvirtovėj rusa: 
turėjo 24 sunkias kanuoles,u ■ 
šovinių joms nei vieno. Ki-1 
tose rusų tvirtovėse irgi ne ‘ 
geriau buvę, šovinių arti
lerija turėjusi tik tiek, kad 
iš ryto pasveikinus saulė 
užtekėjimą, o vakare nusi
leidimą. Todėl tokias stip
rias tvirtoves, kaip Kaunas 
Gardinas, Lietuvos Brastas 
ir kitos, reikėjo atiduoti vo
kiečiams be mušiu. Malcevc 
amunicijos fabrikų direkto
rius Slaboševičius liudija 
kad spalių mėnesyje 1914 
metų, kuomet plačiai pradė
ta kalbėti, kad rusų kariu- 
menei stinga amunicijos, jo 
fabrikos direkcija Įgaliojo 
savo užveizdą pasiūlyt karės 
ministerijai šovinių ir šrap
nelių. Gauta atsakymas, 
kad rusų kariumenei nerei
kia jokių šovinių nei šrapne
lių: visko esą užtektinai. 
Daryta dar keliatas panašių 
pasiūlymų ir Sučhomlinovas 
vis atsakydavo, kad kariu
menei nieko nereikia, tuo 
tarpu kada vokiečiai pradė
jo imti Lenkiją ir Lietuvą, 
pas rusus ant keturių karei
vių buvo tik vienas karabi
nas ir tas pats be patronų. 
Pinigus ginklams ir amuni
cijai Sučhomlinovas imdavo 
iš valstybės iždo milionais, 
tik už tuos pinius kartume- i 
nei nieko nepirkdavo, sukiš- ’ 
davo juos i savo kišenių. < 
Durna visa tai žinojo, bet 
n;eko negalėjo pasakyt. Ca- : 
ras laikė Suchomlinovą ge- i 
riausiu žmogumi. į]

Popiežiaus pasiūlymą 
Wilsonas atmete.

Iš nusiminimo „šventas 
tėvas” net apsirgo.

Popiežiaus pasiūlymą lai
kytis Wilsonas jau atmetė. 
Jis pasakė, kad su kaizeriu 
Amerika nesitaikys. Todėl 

i pakol Vokietijos žmonės 
| kaizerio nenuversią, pato! 
taikos negalėsią būt. Taigi 
prezidentas lyg ir ragina 
vokiečius, kad jie pakeltų 
revoliuciją ir numestų die- 

| /o pateptąjį savo valdoną.
Šitoks Wilsono atsaky

mas, sakoma, popiežiui buvo 
okiu smugiu, kad jis net ap-' 

i sirgo ir dabar nieko prie sa- 
Į vęs neprisileidžia.

NUSTATĖ KVIEČIAMS 
KAINĄ, BET DUONA 

VARGIAI ATPIGS.
Valdžia nustatė šių metų 

kviečiams kainą S2.20 už 
bušeli. Laikraščiai tuojaus! 
iradėjo raminti žmones,) 
uad prie tokios kviečių kal
ios duona bus galima kepti 
jo 5 centus 14-kos uncijų 
kepalui.

Bet dabar maisto adminis
tratorius Hoover jau aiški-1 
įa, kad duona vargiai at
pigs.

Jei taip, tai kam reika- 
ingas tas neva maisto "kon- 
roiiavimas?”

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖS PANAI

KINIMO:
Petrogrado Darbininkų ir 

Kareivių Taryba išnešė re- 
toliuciją, kurioj smarkiai 
protestuojama prieš Įvedi
ną karės fronte mirties 
įausmės. Rezoliucija reika- 
r.uja, kad ta bausmė butų 
Tojaus atšaukta.

HKISI GAUTI dalgiai 
PASKOLOS Iš AMERIKOS
Petrogrado„Birževija Vie- 

lomosti” rašo, kad jos turin- tarptautinė socialistų konfe 
rcncija, kuri turėjo tenai 
prasidėti 9 rugsėjo, likos a 
ridėta, nes sąjungininkų 
valdžios, bijodamos socialis 
tų Įtekmės, neduoda delega
tams p-'.sportų ton konferen 
cijon atvykti ir esą da kito
kių kliūčių.

žios pamato tikėti, jog trum
pu laiku laikinoji vyriausy
bė gausianti iš Amerikos dar 
>,000,000,000 rublių pasko
los.
PER RUGPIUTJ ANGLAI 
NETEKO 59,811 KAREI

VIŲ.
Per rugpiučio mėnesi ang- 

ų kariumenė visuose karės 
frontuose neteko išviso 59,- 
811 kareivių. Iš to skaičiaus 
užmušta 10,942, o sužeista ir 
nelaisvėn paimta 43,469.

ATSKYRĖ BAŽNYČIĄ 
NUO VALSTYBĖS.

Uraguay respublikoj (pie
tų Ameirkoj) komisija fede- 
ralei konstitucijai peržiūrė
ti pridėjo pataisymą, kad 
bažnyčia butų atskirta nuo 
valstybės ir visi bažnyčios 
turtai konfiskuoti, nes jie iš 
valstybės gyventojų surink
ti.

turkaFvokiečiu
RIAUŠĖMS MALŠINTI.

Washingtone gauta žinių 
kad visuose didesniuose Vo
kietijos miestuose dabar sto- 
vi turku kariumenė. Vokie
čių valdžia parsitraukė tuos Į 
muzulmanus darbininkų 
riaušėms malšinti, nes vo-,

VĖL UŽPUOLĖ JUOD- 
VEIDžIUS.

Užpuolimai ant juodvei- 
džių nesiliauja. Pereitoj su
batoj kareiviai užpuolė ant 
juodveidžių Lexington, Ky. 
Apie 10 juodukų sužeista.
KAZANĖS MIESTAS SU

DEGĖ.
Iš Petrogrado praneša-

______ ___ rr.a, kad gaisras 
kiečiai kareiviai gali atsisa- Kazanės miestą.

J

sunaikino
_________  ___ _ Žuvo keli 

kyt Į savo žmonės šaudyt, tūkstančiai žmonių.

IRUSINU REDAKTORIUS 
KANADOJ IŠTEISINTAS.

Savo laiku buvom jau ra
šę, kad Kanados mieste To- 
rontoj policija buvo užpuo
lus rusinu socialistų laikraš
ti ir suėmus jo redaktorių J. 
StefanetskĮ. „Canadian 
Foruard” dabar rašo, kad 
šiomis dienomis buvo byla 
ir Į pusę minutes redakto
rius likos išteisintas. Jis 
buvo kaltinamas už straips
ni, "kurstantį prie ginkluo
to sukilimo.” Prokuroras 
pradėjo skaityt tą straipsni 
teisme. Jis perskaitė tik 
šiuos sakinius: ”Su milici
ja ir policija bus apsidirbta. 
Kalėjimai bus sugriauti ir 
nebus kur socialistų sodinti. 
Taip buvo Rusijoj ir tas pat 
bus pas mus.” To teisėjui 

j užteko. Jis pašoko ir sušu
ko prokurorui: ”Gana, už
teks! Aš tokio kvailo apkal
tinimo nenoriu nei klausyt.” 
Ir socialistas likos paliuo- 
suotas.

SUSEKTA SUOKALBIS 
SUGRAŽINTI CARĄ 

ANT SOSTO.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad Maskvoje likos susektas 
suokalbis sugrąžinti carą 
ant sosto. Suokalbininkų 
pienas buvęs toks: agituoti, 
kad laikinoji Rusijos vy
riausybė persikeltų Mask
von, kur netaip organizuo
tos revoliucijos spėkos. Te 
nai tą vyriausybę suimti ii 
tuomet pastatyti carą.

Daug suokalbininkų Mas
kvoje esą jau areštuota. Jų 
tarpe nemaža esą armijos 
oficierių.

„Birževija Viedomosti’ 
rašo, kad apie šitą suokalb; 
sužinojo ir vyriausybei pra
nešė Darbininkų ir Karei
vių Taryba.

STOKHOLMO KONFE
RENCIJA ATIDĖTA?
Reuterio žinių agenturr 

praneša iš Stokholmo, kac

CARAS IšTIESŲ IšTREM 
TAS SIBIRAN.

Atėjo patvirtinimas, kac 
caras ištiesų ištremtas Sibi
ran, kur pirma jis tremdave 
revoliucijonierius ir socialis
tus. Tik turėdamas pinigų 
jis ir Sibire nemato Sibiro 
Petrograde dabar gauta ži
nių, kad jis apsigyveno To- 
bolske, pasisamdė tenai ant 
antrų lubų 14-kos kambariu 
butą ir dabar prašo, kad lei 
stų jam pasiimti vaikams 
mokytoją.

Kas yra Maskvos Suvažiavimas.
Buržuazijos spauda nega

li atsidžiaugti Maskvos su
važiavimu. Prezidentas Wil- 
sonas nusiuntė tam suvažia
vimui net pasveikinimą, pri
žadėdamas „kiekvieną mo
ralę ir materiale paramą.”

Tuo tarpu Rusijos darbi
ninkai prieš tą suvažiavimą 
pakėlė didžiausi protestą ir 
nutarė apskelbti visuotiną 
vienos dienos streiką. Jie 
pasakė, jog žiuri Į tą suva
žiavimą kaipo i organizavi- 
.nąsi buržuazijos prieš revo
liucijos judėjimą. Social-re- 
voliucionieriai su socialde
mokratais išleido paaiškini
mą, kad tas suvažiavimas i b^iand^atvėsrevoliumTonie-
nėra Rusijos darbo žmonių 
Įgaliotas, liaudies jisai neat
stovauja ir jo nutarimų 
iaudis nepildys.
Ir iš telegramų aiškiai ma- 

yt, kad tenai suvažiavo re
zoliucijos priešai—buržua
zija. Tarp delegatų minimi 
:okie gaivalai, kaip juodo
sios durnos pirmininkas Ro- 
dzianka, buvęs jo padėjėjas 
Gučkov, pagarsėjęs Miliuko- 
as, Šingariovas, Riabušins- 
:is, Maklakovas, Konovalo- 
zas, kazokų atamanas June- 
’ič, juodašimtiškas gen. A- 

’eksiejevas ir jiems panašus.
Prieš suvažiavimo atida- 

•ymą tie herštai turėjo sa- 
zo slaptą pasikalbėjimą, kur 
leįsileido nei vieno reporte- 
io ir buvo uoliai saugojama 

kad jų kalbos nepatektų Į 
spaudą, kad žmonės nesuži- 
įotų jų pienų. Tame pasi
kalbėjime pirmininkavo Ro- 
dzianka, stambiausis pietų 
Rusijos dvarininkas. Bet 
zis dėlto pasisekė šĮ-tą iš jų 
kalbų nugirsti. Kiek teko 
girdėti, jie tenai pasmerkė 
Darbininkų ir Kareivių Ta
pyba,pasmerkė kaimiečių ju
dėjimą ir pasmerkė laikina- 
ą vyriausybę, išskyrus tik 
■ieną Kerenskį, kuris ne- 
dausąs Darbininkų ir Ka- 
•eivių Tarybos Įsakymų. 
Kunigaikštis Trobeckoi aš- 
riai atakavo vyriausybę 

kuri leidusi paimti šventa 
■evoliuciją Į „storus nagus” 
iems žmonėms, kuriems ru
si tik savo reikalai ir užgrie
bimas šalies turtu. Vyriau- 
;vbė esanti visiškai Petro
grado rankose—„supuvimo 
centre.” Todėl šitas buržu
jus reikalavo, kad vyriausy
bė butų perkelta Maskvon. 
Jis pagyrė tik vieną Kerens
kį. Bet kitas buržujus, tū
las Iljin iš Maskvos, pasmer
kė ir Kerenskį, kad šis drau
gaujamu "anarchistais."

Gen. Aleksiejev atakavo 
„socialistišką” Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos nutari
mą „No. 1,’’ kuriuo pripažin
ta kareiviam? piliečio teisės 
ir panaikinta viršininkų 
sveikinimas. Gen. Brusilo- 
vas pasakė, kad jis su gen. 
Aleksiejevu pilnai sutinkąs.

Tai ve kaip išrodo tas 
Maskvos suvažiavimas.

NEW YORKE UŽMUŠTA 
61 ŽMOGUS.

New Yorko policija pas
kelbė, kad per rugpiučio mė
nesį ant gatvių tenai užmu
šta 61 žmogus.

RYGA RUSAI JAU ATI
DAVĖ VOKIEČIAMS.

Ryga jau vokiečių ranko
se*. Persikėlus vokiečiams 
per Dauguvą ir pradėjus 
gulti ant miesto iš trijų pu-

! siu, rusai pasitraukė be mū
šio. Vokiečiai sako, kad 

■traukdamiesi atgal rusai 
degina visus kaimus ir mie
stelius. Bėga nuo vokiečių 
armijos ne tik rusų kariu
menė, bet ir liuosi žmonės.

I
PAĖMĖ REVOLIUCIJO- 

NIERIŲ ARSENALĄ.
Montreale (Kanadoj) po

licija susekė ant Chateau- ............. ...
rių arsenalą. Konfiskuota 
1,600 karabinų, tūkstančiai 
patronų ir daug dinamito. 
Vis tai prieš priverstiną ka
ri u menėn ėmimą.

FINŲ PARLAMENTĄ UŽ
ĖMĖ KARIUMENĖ.

Finai buvo nutarę atidaryt 
savo parliamentą rusų val
džios nesiklausę. Valdžia 
tam pasipriešino ir liepė ka- 
•iumenei užimti parliamen- 
to butą. Kada atstovai no
rėjo parliamentan sueiti, 
kariumenė jų neleido. Tas 
oarodo, kad rusų valdžioje 
viršus da buržuazijos.

VOKIEČIAI PASIPIKTI
NO VVILSONO ATSA

KYMU.
Vokiečių laikraščiai iš

spausdino Wilsono atsaky
mą popiežiui ir labai juo pi
ktinasi, kad Amerikos pre
zidentas "kiša savo nosį” Į 
vidurinius Vokietijos reika
lus, patardams vokiečiams 
numesti kaizeri, kuris esąs 
demokratizmo priešas. Ber- 
lino ”Lokal Anzeiger” nu
rodo, kad Wilsonas yra di
desnis demokratizmo prie
šas, negu kaizeris. Kaize
ris savo taikos šalininkų ne
persekioja, o Wilsonas sa
vuosius liepia areštuoti ir 
su kariumenės pagelba ar
do jų konferencijas. Vokie
tijos darbininkai irgi pasi
piktinę Wilsono atsakymu.

19,(MiO AMERIKOS KA
REIVIŲ VAŽIUOJA 

^ARĖS FRONTAN.
Bostono anglų laikraščiai 

paskelbė, kad 19,000 Ameri
kos kareivių tuojaus išplau
kia Francuzijon.
KUNIGAS IšPIOVĖ VISĄ 

ŠEIMYNĄ.
Anglų laikraščiai rašo, 

kad I)es Moines, Io., kuni
gas George J. Kelly prisipa
žinęs policijai, kad išplovęs 
astuonių žmonių šeimyną. 
Jis sako, kad balsas iš dan
gaus liepęs jam tai padaryt.
LENKUOS TARYBA RE

ZIGNAVO..
Kopenhaene gauta žinių, 

kad Lenkijos Taryba, kurią 
vokiečių valdžia buvo suor
ganizavus naujai Lenkijai 
valdyt, rezignavo, nes nega
lėjo su vokiečių valdžia su
sitaikyt.

PAĖMĖ 27.300 AUSTRŲ
Italai sakosi paėmę jau 

27,300 austrų dabartiniam 
savo ofensyve.
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j POPIEŽIAUS PASIULY- 
I MĄ SUTAISĖ PATJS

KRISTUS EIS ŽMONIŲ dėjo prieš jį protestuoti 
MUŠTI. ,TX “ ’

Išleidžiant Massachusetts

NORI ŽINOT, KO 
JIE NORI.

"Laisvė” prisispyrus klau
sia tų žmonių, kurie vadina 
save "susipratusiais darbi
ninkais," o ant darbininkiš
kų laikraščių užpuldinėja, 
ko jie iš tų laikraščių nori.

Ji rašo:
”Kas kaltas, jeigu socialistų 

tarpe kjla nesutikimų?
"Žinoma, ’privatiški laik

raščiai.’ Tas argumentas ska
nus ir karštas, kaip karštas 
tik ką iškeptas amerikoniškas 
blynas.

"Mislyti daug nereikia, pro
tauti taip-pat. Užtenka pirš
tu nurodyt i 'privati šką pavo
jų.’

"Ištikrujų, kytras buvo tas 
žmogus, kuris išmislijo tą klau
simą apie privatiškus laikraš
čius. Jisai buvo taip kytras. 
kaip tie talkininkų diplomatai, 
ką išmislijo. kad ši karė veda
ma už demokratiją. Dabar 
biednas kaizeris gali pasiusti 
iš piktumo, bet nieko kytrėsnio 
jau neišmislys!

"Štai, ginčuose dėl Amerikos 
darbininkų tarybos vėlei jau 
išlindo ta yla iš maišo. "Kova’ 
apskelbė, kad tai 'privatinių 
intryga.’

"Agituoja P. Grigaitis už 
tarybą—jam rupi biznis. A- 
gituoja jisai už Stokholmo kon
ferenciją—jam rupi biznis ten 
nukeliauti tarybos pinigais.

” ’Laisvė’ nuo pat pradžios 
liaudies tarybų tvėrimosi pri
tarė pamatinei minčiai to judė
jimo (nors dėl A.L.D.T. ji buvo 
šalta ir laikėsi labiau neutra
liteto)—vėl prikaišiojama pri- 
vatiškumas. Gifdi. nori pa
kreipti L.S.S. valią!

"Bet ką pasako drg. Vidi- 
kas—tai yra šventa! Jam jo
kie žemės skarbai nerupi. Tie 
skarbaj rupi. Grigaičiui, Pru- 
seikai, kitiem.

"Biznis, priekaištai dėl biz
nio? Kuomet vienas liet, 
alistų laikraštis (kurio 
tuščia arba apytuštė) 
priekaištą kitam socialistų lai
kraščiui (kurio kasa irgi tuš
čia arba apytuštė), kad jam 
rupi biznis—skaudu, liūdna ir 
pikta darosi už garbę socialis
tų spaudos.

"Retai kur laikraščiai taip 
prastai materialiai pasilaiko, 
kaip musų, retai kur kova už 
būvį taip sunki—kaip pas mus. 
Retai kur darbininkai ir redak
toriai gauna toki atlyginimą, 
kaip pas mus, lietuvius socia
listus. Tą žino 'Kova,’ tą žino 
’Naujienos,’ tą žino ’Laisvė,’ o 
dabar jau ir 'Keleivis.’

"Palyginus net su anglais ar 
vokiečiais socialistais, musą 
spaustuvių darbininkai yra u- 
bagai ir dirba už pusdykę.

"Ir jiems dar prikiša biznį! 
Jiem dar prikiša norą pasipel
nyti! Kuomet jie pradeda a- 
gituoti už koki nors sumany
mą—tuoj pašmakšt kas nors 
išlenda su bizniu.

"Girdit, gerai draugai—prie
šai! Jus kada nors 
džiaugsmo, kuomet 
dirbti tiems žmonėm, 
įgriso, Įkyrėjo tas 
priekaištas.

"Ir ištikrujų—kam dirbti, 
kam veikti? Štai, pusėtinas 
mainieris visuomet 'bytina' 
alga musų redaktorius, štai, 
koks nors banko ar laivakorčių 
agentūros klerkas ir liuosiau 
dirba ir daugiau pelno—bet 
biznio darymo jam nieks nepri
kaišios! Jie, mat, gali iš idė
jos kalbėti—bet jeigu kalba 
žmogus iš 'Laisvės.’ ’Naujie- 
jienų’ ar 'Keleivio,’ tai nors ji
sai ir tūkstantį sykių butu 
daugiau pasitarnavęs visuome
nei ir tūkstanti kartų daugiau 
nukentėjęs nuo priešų—nuo 
klerikalų ir tautininkų—vis- 
viena—ana jau kokiam kampe 
koks žvirblis čirškia.—

"Jam, girdi, doleris rupi. Ji
sai ne iš širdies tai daro!

"Ištikrujų ar ne gbriau mai-

: *

soči- 
kasa 
daro

nieriauti, būti ofiso 
dirbti anglų spaustuvėse, paga
linus mokinties? Ir ramiau ir 
geriau apsimoka ir tų šlykščių 
priekaištų nėra.”

"Laisvė” nurodo, kad an
glų socialistų laikraščiai 

; kuone visi yra privatinių 
žmonių leidžiami, bet niekas 

• jiems "biznio" neprikaišio- 
Ijo, visi susipratę darbi
ninkai juos remia. Pas lie
tuvius gi kaip tik priešių-; 
ga. Taigi:

"Ko tie žmonės nori?! Ištik | 
rujų, ko jie nori! Jeigu taip 
negerai, tai ko daugiau reikia? 
Ar kad ’Laisvė’ pereitų i LSS. 
rankas? Imkite, mielai bend
rovė atiduoda? Jei neimate.: 
t i ko daugiau norite?

“Tas pats ir su ‘Naujienom. 
Męs nevisai pritariam jų pa-l 
kraipai. l>et ne apie tai čia ei
na kalba, žmonės tie sutvėrė 
dienraštį, parodė daug energi
jos, išmušė tautininkus ir kle
rikalus ir net privatinius bau.-; 
kierius iš pozicijų, vadinasi, 
kariavo su priešingom parti
jom iš visos savo spėkos ir ap
veikė jas. geriau apveikė, ne-' 
gu Brooklyne ar Philadelphi-; 
ioj—ar tiem žmonėm, ’naujie-į 
niečiam’ daugelis neprikiš;! i 
biznio ir kitų galų ?

"Pasakykit, koks iš to išėji
mas? Nei pas anglus, nei pas 
latvius, nei pas vokiečius, nei 
pas rusus to nėra, kas darosi 

soc. 
prie 
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pri- 
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Kam mums reikia tęst karę?"Draugas" sako:
"Matote, i ką virsta kaiku- 

rie demokratiškos šalies pilie
čiai. Jie daugiau nieko neno
ri, kaip tik kraujo ir žmonių 
vargo.

"Tokius patriotus reikėtų 
paimti kareiviauti ir pirmuti
nius pasiųsti i apkasus. Jei 
jie nori, kad Su v. Valstijos 
siųstų savo armijas i Francu- 
ziją, tegu jie pirmutiniai paro
do pavyzdi, kaip reikia kariau
ti prieš autokratiją už demo
kratiją.”

Kaip matot, "Draugas" 
jau nepatenkintas tais pilie
čiais, kurie nori siųsti Fran- 
c-ijon Amerikos kareivius. 
Jis jau pritaria tam senato
riui, kuris tų kareivių siun
timui yra priešingas. Jis 
sako, kad "tai svarbus ir po
draug drąsus senatoriaus 
sumanymas."

0 vos tik kelios savaitės 
atgal tas klerikalų organas 
pats agitavo už siuntimą 
Francuzijon kareivių.

Taip mėtytis iš vienos pu
sės i kitą gali tik tie žmonės, 
kurie neturi jokių principų.

Tai kaipgi tokie žmonės 
gali mokyti kitus, kaip jie 
gali kitiems vadovauti?

SĄJUN’GIN INKAI.
Be galo įdomi ta slaptoji'valstijos kareivius Franci- 

’ kapitalistiškų valstybių di-ijon, pereitoj pėtnyčioj, 31 d.
" . šiomis dienomisj rugpjūčio, buvo laikomos iš- 

popiežius viešai pasiūlė ka- kilmingos pamaldos. Pats
* ‘ '‘ t valstybėms kardinolas O’Connell laikė

mišias, laimino ginklus ir 
' sakė kareiviams pamokslą. 
Drąsindamas juos eit mušti 

į vokiečius, kardinolas užtik- 
; rino juos, kad kariu su jais 
pėda-pėdon ris ir pats Jėzus 
Kristus.

Štai kelintas ištraukų iš 
kardinolo kalbos, kuri tilpo 
31 rugpiučio vakariniame 
"Boston Globė” ir kituose va 
kariniuose Bostono dienraš- 
č’uose:

"Oficieriai ir žmonės—Re- 
publikos kareiviai—aš atėjau 
šiandien pas jus čionai prasyti 
Dievo, kad p. laimintu jus. kad 
apsaugotų jus, kad sustiprin
tų jus. kad butumet ištikimi 
Dievui ir tėvynei, visviena kas 
jums neatsitiktų.

"Jūsų pareiga pašaukė jus 
prie didelio darbo, prie darbo, 
kuris reikalauja pasiaukavimo. 
taip, rasit didžiausio iš visų 
pasiaukavimu. Bet kaipo krik
ščionis, jus nenusigąsite.., 

"Aš gerai jus žinau, ; 
jūsų vyriškumą, tyras 
širdis ir jūsų ištikimybę, 
taipgi žinau, kad su Dievo p 
laiminu, kurio, aš jums 
bar maldauju, 
te...

"Nebijokit nieko. Dievas su 
jumis. Jus einat perga’ėt ka
rę...

"Nebijokit nieko. Dievas su 
jumis. Atsiminkit liūdniausio
se savo valandose, kad Dievas 
yra su jumis. Jis saugos jus 
nakties tyloje ir Jis stovės ša
lia jus mūšio sūkuryje...

"Jėzus Kristus, jūsų atpir-Į 
kėjas, justi brolis, jūsų drau-| 
gas, eis kaitų su jumis pėda-; čia galėtų būti linksmybė ir 
pėdon."

Ir tuo pačiu laiku katali
kų dvasiškąja mums pasako
ja, kad Kristaus mokslas 
priešingas kraujo liejimui, 
kad dėl to ir socializmas e- 
sąs priešingas krikščiony
bei kad jis vedąs prie kruvi
nos revoliucijos.

Jokia revoliucija pasauly
je negali būt tokia kruvina 
kaip dabartinė Europos 
skerdynė, o tečiaus dvasiški- 
ja veda ton skerdynėn žmo
nes ir da tvirtina, kad pats 
Kristus ir Dievas eisiąs kar
tu.

Ai terikos kai oiviams sa
koma, kad Kristus eis su 
jais.

Vokietijos dvasiški ja taip- 
pat laimina savo kariumenę 
ir sako, kad Kristus ir Die
vas eina peda-pėden su vo
kiečiais.

Ir tuo pačiu laiku dvasiš
kus "mokslas” sako, kad 
Kristus yr tik vienas ir tik 
vienas yra Dievas.

I

liaujančioms
baigti karę tam tikromis są
lygomis. Sąjuningininkų 
valdžios visos kaip viena tą 
pasiūlymą viešai atmetė.

Bet štai dabar išeina aik
štėn. kad tas pasiūlymas 
buvo tų pačių valdžių slapta 
suplenuotas. Pasirodo, kad 
pas popiežių buvo tuo tikslu 
sušaukta net slapta sąjun
gininkų konferencija. Šita 
konferencija ir išdirbo tas 
taikos sąlygas, kurias popie
žius paskelbė.

šitą pasiauti tyčia ar ne
tyčia išplepėjo Japonijos 
pasiuntiniai. pografiai Y. 
K\vai ir M. Okuchi, kurie 
grįždami iš tos konferenci
jos dabar buvo apsistoję San 
Franciscoj. Jų papasakoji
mą "San Francisco Exami- 
ner,” anot Associated Press, 
paduoda taip:

“Kuomet /.menka paskelbė 
bendram musų priešininkui ka
rę. tai augštesniam musu par
liamento bute 
tampresni su. 
nijos 
mis.
tant, 
mas. kad Japoni.

atstovu
Da;

I

I

I

reikia

pas mus. Ten visi remia 
spaudą, ten visi dedasi 
bendrovių—o pas mus? 
niekam ir Į galvą neateina 
kaišiot bizni redaktoriam 
bendrovių nariam, nes juk v 
si dori žmonės mato, kad šian
dien Amerikoj iš socialistų 
laikraščių biznio nepadarysi!

”O pas mus nesiliauja riks
mas! Kad kur tik kas sušna
bždės—tuoj kas nors jau ir šo
ka su privatiškumu.

"Taip ilgai negalės tęsties! 
Nervai ir valia negali panešti. 
Nusibodo. Įkyrėjo mums tos 
begėdiškos šnekos.

"Męs norim, kad tie žmonės, i 
kurie ėda taip vadinamus pri-j 
vatinius laikraščius nepoliti- i 
kieriaudami pasakytų, ko jie 
nori ?...

"Męs norim, kad ’Kova’ tuoj 
pasakytų, ko ji nori nuo musų.

"Pasakykit, ko jus norit nuo 
musų ?”
Taip, tegul jie nors sykį 

parako trumpai ir aiškiai: 
ko jie nori?

lokio laipsnio, kad iš jų 
bus iščiulptos visos spėkos, 
visa gyvybė, tai ar jus galė
site tuomet pavadinti Ang
liją civilizacijos palaikyto
ja? Ar jus manot, kad tuo
met iųs busit jau padėję pa
matą naujai ir rainiai Eu
ropai? Jei jus norit revo
liucijos, tai toks kelias yra 
tiesiausi/ prie jos!

Žmonės nežino, kad šita 
karė vedama dėl slaptų su
tarčių 
lijos, Rusijos, 
Fi aneuzijos.
sutartis? Ar ___
tęsti karę toliaus, nežinoda
mi už ką mes kariaujame?

padarytų tarp Ang-
Italijos ir

Kokios tos 
mes galim

Vokietjos militaristų par- 
tijos užpuolingoji politika 
visai sumušta. Vokietijai 
gręsia suirutė ir bankrutas. 
Milionai stipriausių jos vy
rų išmušta. Milionai žmo
nių sužeista ir padaryta el
getomis. Milionai namų su
griauta. Dideli plotai že
mės sunaikinta. Mes moka
me 30 milionų dolerių kas 
diena ir visai Europai grę
sia piniginis krizis.

Tai kamgi mums 
tęsti karę toliaus?

Jeigu, mes kariaujam kad 
save apsaugojus, tai argi 
mes tikrai žinom, kad Vo
kietija ateis ant mus užgul
ti?

Jeigu mes kariaujam už 
Francuziją, tai argi mes 
tikrai žinom, kad vokiečiai 
neatiduos franeuzams tos 
žemės geruoju, kurią jie 
dabar turi užėmę?

•Jeigu mes kariaujam už 
Belgiją, tai argi mes tikrai 
žinom, kad vokiečiai kitaip 
nesutiks iš Belgijos pasi
traukti ir ją atstatyti? O 
jeigu jie sutinka, tai argi 
negeriau butų taikytis, ne
gu kariauti ir da toliaus 
Belgiją naikinti

Jei mes kariaujame už 
naliuosavimą Serbijos ir 
Lenkijos, tai argi mes tik
rai žinom, kad austrai nesit
iks išrišti Serbijos klausi
mą taikos keliu? Ir kad Vo
kietija su Austrija nesutiks 
duoti Lenkijai neprigulmv- 
bę?

1

Ką reiškia karė už 
demokratizmą?

Jokia valdžia nėra nie- 
am davus laisvės. Milita- 

rizmas ir priespauda, tai
kiekvienos jų ypatybė. Kas 
gi išėjo iš musų pasii-yžy- 
mo sutriuškinti Vokietijos 
militarizmą ginklo spėka?

Mes įvedėm militarizmą 
pas save namie. Mes atė
nėm savo žmonėms laisvę, 
baudžiant juos už jų sąži
nę, cenzuruojam žmonių 
nuomones ir užgniaužėm 
žodžio laisvę. Panaikinom 
demokratizmą pas save ir 
neįvedėm jo kitur. Milita- 
rizmo Vokietijoj nesunaiki- 
nom, tik labiau da sustipri- 
nom. Militarizmą gali pa
naikinti tiktai patįs žmonės. 
Kaip matot, militarizmu 

j mes negalim paliuosuoti Vo- 
kietiios žmonių iš po mili-

Ar galima tikėtis sprend-i urizmo. tik savuosius ga
gamos miiitarės pergalės? I Hm pavergti.
. Ar naujoviškoj karėj to-! Karė už laisvę ir tiesą dar 
kia pergalė yra galima? Ir.ktteis. Tai bus karė nė žmo- 
jeigu ją galima pasiekti, taijnių prieš žmones, bet suvie- 
ar ji gali atsverti _ ’ . . ’ ’ . J .. x
kas, kokių ji reikalauja?įtikusias valdžias ir 
Be to, argi tokia pergalė ga- bių tradicijas. Tii
• v . , • • • v ~   • _ y -

zmau.
j usu 

. Aš 
a- 

da- 
jus nesudrebėsi-

kilo mintis apie 
susijungimą Japo- 

sii Jungtinėmis Valstijo- 
Šitą klausimą besvars- 

gauta iš Romos praneši- 
i nusiųstų te

nai savo atstovus su kitais są
jungininkais pasitarti.

“Tiesą pasakius, daug domos 
mes i šitą pranešimą neatkrei- 
pėm. pakol neatėjo iš Jungti
niu Valstijų prašymas su para
šu tokio vyro, kuris Japonijoj 
labai guodojamas. Tuomet 
pografis Kirai ir aš buvome pa
skirti važiuoti ton konferenci- 
jon.

"Konferencijoj buvo atsto
vaujami visi sąjungininkai. 
Delegatų vardų paskelbti aš 
negaliu, nes konferencija buvo 
laikoma tuo supratimu, kad ji 
turi pasilikti slaptybėj. Bet 
kadangi tas sąlygas, kokias 
musų susirinkimas nustatė, 
popiežius jau paskelbė viešai, 
tai man rodos, jog tai yra tik 
paprastas diplomatijos daly
kas, kad Europos spauda apie 
musų konferenciją nutylėjo.”

Netikėti šitam praneši
mui. rodos, negalima. Kokiu 
liksiu sąjungininkai taip 

j keistai elgiasi—patįs sau 
| laiką siūlo ir patįs ją atmė- 
| ta—tikrai negalima pasaky
ti. Bet galima spėti, kad 
tai yra bandymas ištraukti 
Vokietiją už liežuvio: ar nė- 

, pasakys ji, kad su tokiomis 
į laikos sąlygomis ji sutinka.

Bet kodėl gi sąjunginin- 
| kai negalėjo padaryti tokio 
i pasiūlymo savo vardu ? Kam 
| jiems reikėjo daryti tai sla- 
<pta, per popiežių? Kam tąsi 
I"m6nkev business?”

-
Savo vardu jiems tas da

ryti labai neparanku. Jeigu 
jie padarytų tai savo vardu, 
tai Vokietija galėtų supras
ti. kad sąjungininkai jau 
nebegali ar nebenori toliaus 
kariauti. Šito gi sąjunginin
kai labai nenori savo prieši
ninkams parodyti. Beto, jei
gu jie savo vardu tą pasiū
lymą padarytų, o Vokietija 
jį atmestų, tai galėtų susi
daryti visuomenėj nuomonė, 
kad Vokietija už juos stip
resnė, ji da nori muštis.

Kas kita, kada sąylgas tai
kai pasiūlė toks žmogus,kaip 
popiežius. Bulgarijos priem- 
jeras tas sąlygas išgirdęs 
tuojaus pasakė, kad Bulga
rija jau nori taikytis, o są
jungininkai dabar turėjo 
progą jas "atmesti" ir paro-j 
dvti, jog jie dar "gerai sto-' 
VI.

Popiežius gi tuo pačiu lai
ku pasirodė pasaulio akyse 
pagarbos vertu "taikos apa
štalu,” nors ištiesų jis čia 
tiktai tuo ožiu, ant kurio są
jungininkai atliko diploma
tiškus savo bandymus.

Tai ve, kaip daroma slap
toji diplomatija!

veikėjas 
teisė? 

leidimo 
nevertėti;
laivą, ku-

NORI LAIVĄ SAMDYT.
"Vienybė Lietuvninkų" 

rašo:
"Vienas Įžymus

kurio vardo neturime 
čia pasakyti be jo 
mums rašo, kad ar 
užkantraktuoti koki
ris tuoj po karės nuvežtų Pa 
langon ar Liepojun lietuvių bu
ri skaičiuje kokių 2.500 lietu
vių. Tai butų linksma važiuo
ti, o ir ant kitų butų nemažas 
Įspūdis.”
Mes nesuprantam, kam

koks čia įspūdis, kad parva
žiuotų būrys žmonių bedar
bių skaičių padidint.

Kas kita butų, jei pasaky
tų: reikia pasamdyti laivą 
ir nusiųsti alkaniems žmo
nėms duonos rubežiams at
sidarius.

tas au-'nytų demokratijų prieš ne-
• valsty-

• Tai bus ka- 
i užtikrinti pastovią taiką?, i‘č prieš netikusį surėdymą, 
Diktuota taika 
eiškia kerštingą taiką. Su sumą.

visuomet prieš skurdą, vargą ir tam- 
____  _____ ______ i ... __ _• Tikrasis žmonių 
okia taika negali_but pašto- priešas yra ne už rubežiaus, 
rios sutarties. f v ’
rilnos pergalės negalima da šalies viduje.

Bet jeigu; bet įsisvyravęs kiekvienos 
. Tai yra žiau- 

’r tikėtis, tai argi tos aukos,’ ,rumO;. godumo, nepakantos 
kurių reikalauja karės tę- ir 
-imas, ne veltui yra eikvo- yra neteisingas turtų pada- 
Įamos? Argi dėl laikinos linimas, 
rinklo pergalės galima mo- i^as i 
cėti tokias baisias kainas Prieš šitą 
įmonių gyvastimis ir skaus- privalo rengtis į karę. Juo 
mais?

Ar galima nubausti 
Vokietiją?

Šalį nubausti negalima. 
rus negalit pasiekti tų, ku- 
ie yra kalti. Nubausdami 
iau.dį jus niekomet neįti- 
dnsit šalies, kuri yra įsiti
kinus, jog teisybė jos puse
le. kad tas jos įsitikinimas 
klaidingas. Argi mes tikė- 
ume. kad mes esame kalti, 
jeigu Vokietija mus nubau
stų? Žinoma, kad ne. Bau
di šalį, tai -reiškia skersti 
’os gyventojus, duodant 
tuo pačiu laiku skersti ir 
savuosius. Šitokia skerdy- 
tė ėjo jau per trejus metus 
ir vis dar tęsiasi toliaus. 
Sunkiai yra baudžiami Vo
kietijos žmonės, baudžiami 
aipgi Francuzijos, Belgijos, 
Rusijos ir kitų šalių žmonės. 
Bet nėra baudžiama nei vie
nos šalies valdžia.
Ar galima priversti badu 

Vokietiją pasiduoti?
Tas gali imti daug metų 

laiko, daug milionų dolerių 
ir šimtus 
gyvasčių. Ir reikia atsi
minti, jog 
Vokietiją badu jus visų pir- 
n iausia turėsit numarint 
anglus belaisvius Vokieti
joj, paskui beturčius žmo
nes, vaikus ir moteris; vo
kiečių armijos jus nepasiek
site badu per ilgus metus, 

i Šliupas Petrograde pra- o prie turčių, prie valdžios 
i dėjo kalbėti "visų Amerikos 
piliečių vardu.” įdomu bu-

! tų žinoti, kada jam visi A-

KANADOJ PRASIDEDA 
REVOLIUCIJA.

Vėliausios žinios iš Kana
dos rodo, kad tenai praside
da jau revoliucija dėl priver
stino kariumenės ėmimo.

Didžiausiame Kanados 
mieste Montreale pereitoj 
sąvaitėj buvo sušauktas vie
šas mitingas ir kalbėtojai 
šaukė žmones į kovą prieš 
valdžia, kurį prievarta nori 
varyti Kanados gyventojus 
Europos skerdynėn.

Kaip "Boston Herald” ko
respondentas praneša, tame 
mitinge buvo renkamos jau 
ir aukos ginklams. Kalbė
tojai atvirai sakė, kad reikia 
pirkties karabinus, amunici
jos ir stoti prieš konskripci- 
ją su ginklu rankose. Mez
liava davė tam tikslui $161. 
Vienas čekis tarp aukų bu
vęs ant $100.

Po prakalbų susirinkusie
ji įtaisė demonstraciją. De
monstrantai šaudę iš revol
verių. Policija užpuolė ant 
demonstracijos ir įvyko kru
vinas susirėmimas. Vienas 
žmogus likos peršautas ir 
keliatas policmanų sužeista 
akmenais.

Kituose mitinguose buvo 
priimta keliatas rezoliucijų, 
kad išlaužti kalėjimus ir pa- 
liuosuoti savo vadus, jeigu 
laidžia juos areštuotų, kuo
met kalbėtojai šaukę į žmo
nes: "Turėkit savo šautu
vus gerai įšmeruotus.” 

Iš Quebec pranešama, kad 
panašus dalykai darosi ir te
nai. Demonstrantai aną- 

lė kariaujančioms valsty- j d!e“ išdaužė ir lan^s valdi- 
bėms taikytis—ir ”Drau- jninkams* 
gas” tuojaus kitokią giesmę | — _---------
užtraukė.

Paminėjęs, kad Oklaho- 
mos senatorius pasipriešino 
siuntimui Francuzijon ka- ____.............j-------------------r------ - r--
reivių, ir kad už tą pasiprie-l merikos piliečiai davė įgalio- vesite Angliją ir kitas są-

militarizmo dvasia. Tai

apšvietos apleidi- 
ir lobių garbinimas, 

j priešą žmonės

ilgiau darbininkai tęs Eu
ropos konfliktą, tuo toliau 
bus atidėta tikroji karė 
už demokratizmą.

Iš "Canadian Fonvard.”

KUN. KEMĖŠIS APLEID
ŽIA "DARBININKĄ
”Požemiu” gavome iš 

"Darbininko" redakcijos ži
nių, kad kun. Kemėšis pasi
traukia nuo "Darbininko" ir 
išvažiuoja Chicagon prie 
"Draugo,” kun. Bučio vie
ton. Nuo 29 rugpiučio jis 
prie ”Darbininko” jau ne
dirbąs.

Kaip mums sakyta, "Dar
bininkui” klojasi nekaip. 
Skaitytojų visai nedaug, o 
išlaidos, -leidžiant laikraštį 
tris syk savaitėje, gana dide
lės. Kad "katalikiška gazie- 
ta” nesustotų ir kad "bedie
viai” negalėtų iš to pasi
džiaugti, davatkos skolino 
net savo ”pasogus.” Todėl 

i dabar, išgirdusios kad "tė
velis” Kemėšis nuo laikraš
čio pasitraukė, tos davatkos 
pakėlusios didelį lermą, nes 
nusigando, kad nežlugtų jų 
pinigai.

Ar jos tuos pinigus gaus, 
mes nežinome.

I

turėsite 
nusibos 
kuriem 

dolerinis
i

Skaitytojų Pastabos

ĮDOMUS STRAIPSNIS.
Šiame "Keleivo” numery

je telpa straipsnis ”Kam 
mums reikia tęsti karę.” Bū
tinai jį perskaitykit. Mes ji 
paėmėm iš Kanados socialis
tų organo ”The Canadian 
Fonvard.” Jo autorius, 
Arthur Ponsonby, yra žy
mus diplomatas ir Kanados 
parliamento atstovas.

ŽMONĖS BE PRINCIPŲ.
Klerikalai—-tai žmonės be 

jokio principo.
Kuomet Rusijoj viešpata

vo caras, klerikalai buvo iš- 
tikimiausis carui elementas 
ir kovojo prieš revoliuciją.

Kuomet revoliucija paė
mė viršų ir caras puolė, kle
rikalai pradėjo sveikinti re- 
voliucijonicrius ir džiaug
tis, kad caras nuverstas. 
"Nugarmėjo, ačiū Dievui!” 
pasakė "Draugas.”

Kuomet Amerika stojo 
karėn, klerikalai išsijuosę 
pradėjo agituoti už karę. 
Kas tik neprielankiai apie 
karę išsireiškė, tą jie su pur
vais maišė, "kaizerio agen
tu’’ vadino.

Ypač karštai už karę a- 
gitavo "Draugas.”

Bet štai popiežius pasiu-

"Darbininkas,” Kamašo 
netekęs, tuojaus turbut ir 
pančiakas nusimaus.

"Vienybė Lietuvninkų” 
sakosi nesuprantnti, ką "Ke
leivis" rašo. Well, kad viską 
supratus, reikia turėti pro
to.

"Na, matot, drg. Grigai
tis daug geriau darbininkų 
reikalus riša, negu Kapsu
kas. Ko gi jus iš jo norit?” 
pasakė vienas "kapsukinis” 

----  ri_. Bos-
pra-

savo kamarotams So. 
tone po drg. Grigaičio 
kalbų.

Popiežius atsišaukė 
riaujančias valstybes,

tūkstančių

marindami

šinimą tūli džingojistai*pra-: jimą jų vardu kalbėti.

į ka- 
. , kad

jos baigtų karę, o kardino
las O’Connell palaiminolas i _________
Naujosios Anglijos kariu
menę, kad ji narsiau kariau
tų. Tai kas gi pas katalikus 
yra bosas ir ko klausyti: 
kardinolo, ar popiežiaus?

ir viešpataujančios klesos 
visai neprieisite. O kuomet 
jus tatai padarysite ir pri-

I jungininkų valstybes prie to.

Anglų Socialist Party pil
domasis komitetas išleido 
visiems lokalams paragini
mą, kad šie dėtųsi prie Liau
dies Tarybos. ‘ Reikėtų iš
nešti protestą, kaip jis drį
so tai daryti nepasiklausęs 
Sąjungos Pildomojo komite- 

Maištas. .
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KELEIVI?!. S

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©

■ __ -_____

E.BILLERICA, MASS. 
Lietuviško "tėvelio" 

darbeliai.
Liepos 22 dieną*) vienas 

tamsus lietuvis pasikvietė 
čionai iš netolimo miestelio 
kunigą A---------------- (pil
no vardo nededant Red.), 
kad pašventintų jo namelį. 
Buvo, žinoma, nemaža išsi
gerti' ir kunigas atvažiavęs 
tuojaus pradėjo ragauti, ka
ti o j bonko i gardžiau. Gerai 
išsitraukęs kunigėlis užsi
manė nueit pasisamdyt te
nai, kur moteris maudosi. 
Kaip sumanyta, taip pada
ryta. Nuėjo visi. Kunigas 
nieko nelaukdamas numetė 
savo drabužius ir dusyk 
pasinėręs pradėjo dairytis, 
kur gražesnės moteiįs. Bet 
kadangi vandeny buvo tik 
senukės, o ant kranto sėdė
jo kojas Į vandeni Įmerku
sios dvi jaunos ir dailios mo
teris, tai "tėvelis” tuojaus 
prisiplakė prie jų ir pagrie
bęs M. B--------nę Į glėbi Įne
šė su visais drabužiais Į upę 
ir du sykiu ja panėrė. Mo
teris prisisėmę burnon van
dens ir persigandus pradėjo 
šaukti pagalbos. Jos vaiku
čiai pamatę savo motiną 
panertą po vandeniu taipgi 
ėmė ne savo balsu rėkti: 
"Mamytė skęsta, mamytė 
skęsta!” Tuomet kitos mo
teris supuolė ir išplėšė 
B----- n iš kunigo nagų.

Atsipeikėjus B---------- nė
pradėjo kunigui išmetinėti, 
kad sušlapino geras jos dra
panas ir išgąsdino vaikus. 
Kunigas tuomet išlipo iš 
vandens ir pradėjo moterį 
vytis. Moteris iš pradžios 
bėgo, paskui nustvėrė didelę 
lazdą ir atsigrižus pradėjo 
ja mosuot. rėkdama: "Ne
lįsk, tu asilo šmote, nes tau 
galvą perskelsiu. Jeigu tu 
toks kunigas, tai nuo šios 
dienos «jau nebusi kunigas. 
Visas pasaulis žinos, kas tu 
n • vienas." O kunigas plu- 
sdamas "rupūžėmis," "raga
nomis," "supuvusiomis bo
bomis" ir tokiais žodžiais, 
kokių spaudoje negalima nei 
minėti, vis lindo ir lindo prie 
jos artin. Bet matydamas, 
kad moteris su lazda nejuo
kauja, jis sušuko zakristijo
nui: "Zakristijonai, bėgk 
ir atnešk mano revolverį ir 
pinigus, ve kur ant kelmo 
guli. Aš tas kur... pamoky
siu, kaip reikia ant svieto 
gyventi?’ Ir atsigrįžęs puo
lėsi prie kitos moteries, J. 
A---------- nienės. Šita tru
puti pabėgėjus atsigrįžo ir 
pasakė: "Geriau tu manęs 
negąsdink, nes aš tavęs vi
sai nebijau."

Kunigas tada pradėjo prie 
A-----nienės gerintis,sakvda
mas: "Nebijok, aš tau nieko 
nędarysjų. Tu esi graži mo
teris, geriau pašnekėkim.” 
Ir priėjęs prie jos pradėjo 
nekunigiškai elgtis. Mote
ris sako: "Ar tai kunigui 
taip pritinka?" O šis atsa
ko: "Aš čia nekunigas. Aš 
kunigas tik prie altoriaus. 
Čia gi aš toks pat žmogus, 
kaip ir visi.” Moteris ant to 
atsako: "Jeigu toks, kaip vi
si, tai ir daryk taip kaip visi. 
Juk taip niekas nedaro kaip 
kunigas darai"

Tėvelis tuomet ėmė sakyt 
moteriškei pamokslą, kad ji 
išvesta bedievių iš kelio, kad 
kunigo neguodoja, kad jos 
dusia turės už tai sunkiai at
kentėti ir tt Moteris pasa
kė, kad jis jai pamokslo ne-

*) ši korespondencija buvo 
prisiųsta mums kelios savaitės 
atgal, tečiaus mes jos iki šiol 
netalpir.om, nes nesinorėjo tikėt, me,” o T. A. apsisukęs ir iš- 
kad kunigas galėtų taip elgtis.'ėjo sau namo. Antras Ig. 
Bet šiomis dienomis "Keleivio"’: V. išegzaminuotas atsisakė 
redakcijon buvo atsilankęs vie-’ prisiekt. Varu jį prisiekdi
nąs katalikas, kuris pats prie to no ir paleido. Maža iš jo bus 
visko buvo ir patvirtino, kad karininkams nauda. Tai 
visa tai tiesa—Red. 'tiek. Vyčių kapitonas.

sakytų ir pareikalavo pasi-| 
aiškinimo, ką jis turi minty
je taip elgdamasis. Vietoj 
atsakyti i klausimą, kunigas re’o 
sako, o ar tu buvai išpazin- prakalbas, 
ties. Moteris atsakė buvusi. Plakatuose buvo pagarsi- 
išpažinties, tik ne pas toki ta, kad kalbės garsiausi kai- 
kaip jis. Kunigas sako:,įstojai ir dainuos Cambrid- 
”Jeigu buvai pas kokį pie- ge’aus vyčių choras, 
menį, tai vistiek tu da grieš- 
na. Ateik pas mane, aš ta-/ 
ve išspavedosiu, tai tu busi 
graži ir gera moteris.”

Kunigui prieš A----- nienę
besistaipant nukrito kelinai- 

Pažiurėjęs sau ant pil-

, CAMBRIDGE, MASS. 
Vyčių prakalbose suirutė.
Rugpiučio 21 d. Cambrid- 

vyčiai buvo surengę

žodžio reikia toleruoti. Do
ri žmonės šmeižimo i? bi 
rojinių nepakenčia, bei ■ 
gi geriau butų tokiame at-’-' 
tikime apleisti svetainę, tuo
pai išreiškiant savo proteste/ 
negu kad triukšmus kelti. 
Žinoma,nors tą teisingą pro
testą prieš melagį pakėlė ir 
čia doresni katalikai, ,i i ■ 
paprastai klerjkala’ ' Reikš
tina" cicilikais. Jeigu tai. . 
tai ir tiems doriems katali
kams nevertėtų eiti Į kleri
kalų rengiamas prakalbas.

Uranas.
FOXCROFT, MAINE. 
Inteligentų vakari jos.

"Keleivyje" jau buvo mi
nėta. kad čionai yra iš visų

’H - C-rn • i ri s 
vaka- 

Da- 
bar buvo atvažiavęs iš Bos- 
tno ant 
leivio” redaktorius 
chelsonas su savo žmona 
iš "Tėvynės" redakcijos p 
lė P. Jurgeiiutė.

čionykščiai gy ven t o j a ■
vakaro laiku, susirinkdavo į 
buri ir sykiu, su svečiais be
sišnekučiuodami praiei ’om 

.iką linksmai.
19 rugpiučio suėjo apie 20 

ypatų, p-lė Jurgeiiutė r įdai
navo keliatą gražių dainų. 
Rotam susirinkusieji krei
pėsi i "Kel." redaktorių, kad 
šį-bel-tą pakalbėtų: kalbėjo 
trumpai, humoristiškoj for
moje. Pagalios Įvyko pasi
kalbėjimas bei "diskusijos" 
apie moterų reikalus. Pasi
kalbėjime dalyvavo Mithei- 
sonienė, Jurgeiiutė ir M. Tu- 
mosaitė, ir tūli vyrai.

Tūlas laikas tam atgal, 
franeuzas plėšikas atėjo pas 
lietuvį Kerušauską stubon ir 
sunkiai ji sumušė, atimda
mas pinigus. Kerušauskas 
pinigų turėjo tik apie 2 dol. 

n

Susirinkimą atidarius, pa- 
i»*odė ant pagrindų choras. 

• ame matėsi daug So. Bosto
no bažnytinio choro dainiš
kų. kaip-tai Karccas ir kiti.

Pirmas kalbėjo tūlas Ruk- 
pasisakė 
laikraš- 

ir knygų. Pasakojo, 
rašybą 

išdirbo kunigai todėl
Ką esą, geriausi 

kia skaityti tik jųjų raštus,

tės. Pažiūrėjęs sau ant pil- stalis. Pradžioje 
vo jis atsiprašė, sakydamas, agentu gerų 
kad jam butų smagu čia su 
ja pasikalbėt, bet netaip esą, 
kaip reikia. Tai pasakęs,i11* ic< \ 
kunigas nuėjo stubon. I„ 
jis ten darė, neteko man pa , . 
tirti, bet rodos kad miegojo, Raip 
nes buvo labai prisitraukęs. - 7 . ...

Apie 8-tą valandą važiuo- Xiti visi rąscai, saKo, 
-------------- - protą. Blogia 
si laikraščiai, girdi, esą "Ke- 

Kardas” ir kiti 
os spalvos.

Tai tokia "prakalbą” ta- 
"kalbėtoias” pasakė.

Antras kalbėjo tūlas Pak
iš re- btas iš Chicagos. Jo kalba 
Žmo- parodė, kad tai jau nebejau- 
' nas klerikalų klapčiukas ir 

go pasielgimu pradėjo vytis, kitokių Įsitikinmmų žmonių 
- - - * : šmeižikas. Pradžioje savo

kalbos pasisakęs kalbėsią

išrado 
"l, jie, 

lašėjai ir rei-
k c

tai: 
"Draugą" ii 
Kiti visi rasta

i n v
*4 rdamas namo kunigas susto- £17a.1zm?r\1’ 

jo ties vienu namu, kur buvo 7 
susirinkusių daug lietuvių, j 
Ko jis ten sustojo, nežinia, ’ 
bet žmonės tuojaus pradėjo 
iš jo juoktis. Kunigas per- rai4 
Dykęs pradėjo mušti arklį i 
lazda ir šaudydamas *~ "* 
volverio leidosi bėgti, 
nės pasibiaurėję tokiu kuni-

•f M
ieivis

1U- 
is-

I

į

UTICA, N. Y.
Gyvenimo margumynai.
Rugp. 21 d. čia buvo jau 

antru kartu linkimas tin
kamų vyrų kariumenėn,ku
rie neturėjo nei pirmų po
pierų, tuos išklausinėjo, lau
kan išvarė, ir pas daktarą 
jie nebuvo siųsti.

Bet kurie tv.iėjo pirmas 
popieras, tų nei vieno nepa
leido l»e daktaro išegzumi- 
iiavimo, ėmė visai apsusu- 
sius ir vargo sugraužtu 
darbininkus.

Lietuvių čia mažai 
mė, nes jų. m 
ciai. I 
v vėrine ” 
pi isiraL

"Darbininką," 
tam panašius, 

svai- 
*au-

atžvilgiu graži vieta dei pr 
leidimo liuoso laiko, 
savaitės atgal, turėjo 
ciįa Dr. F. Matulaiti

vakacijcs, "Ke
Mi

ii
,r» ,

: 
L

šaukdami, jei sugausime, tai 
užmušime. Reikia pridurti, . 
kad šitam kaimely policijos a?ie vyčiu tikslą, 
kaip ir nėra, jeigu kada rei
kia, negali prisišaukti, tai 
taip kunigas ir pabėgo.

Nemanykit, kad tai yra 
prasimanymas ar j 
Tai yra tikras atsitikimas ir 
yra apie 30 žmonių, kurie 
galės visa tai paliudyt, jei 
reikalas bus, tik šiuom syk 
jų vardų da neskelbiu.

Lakštingalos Vaikas.

"Vyčių tikslas—sako jis— 
yra toks, koks buvo Lietu
vos karžygių vyčių 600 metu 
atgal”.. Vadinasi, vyčiai, tai 

pasaka. šios gadynės
vvciaiv 

žmonės, bet 
barbarizmo liekana. Antra 
vertus, sakyti, kad senovė? 
lietuvių karžygių tikslas ir 
dabartinių vyčių yra tas 
pats, reiškia nepažint’ 
istorijos. Senovės Lietuvos 
gynėjai buvo ne militaristai 

SO. MANCEHESTER, CT. o* liaudis, ginanti savo lais- 
jvę nuo Romos jungo. Milita- 
rizmas nepriklausomoj Lie
tuvoje apsireiškė tik gale

I _. Da- 
organizuo-

X 1

Vyčiams nesiseka.
Rugpiučio 18 d. vietos vv- 

čių 21 kuopa turėjo savo pik- Vvt^uto'Spatavlmo 
rinką. Pikniku suvažia-;bartiniai vyčiai 
vo apie pusantro tuzino zmo- įasj mintaristišku pamatu 
niy, t-ai ir vyčiai tiek pelne tikslas ne žmonijos lais- 
kaip Zablaekas ant muilo. — ginti,'bet, ginti ir palaiky 
Padarė sau apie keliasde-| ti'ant i5etuviįj l;ždėų k’ry- 
simts dolerių nuosto.io. v y- ^iokiška Romos viešpačių 
čiai kaltina sav o generolą uz Akvvaizdoie tu
t, pralaimėjimą. _ . |fakto reikia'but begėdžiu

Rugp. 19 katalikai turėjo sakius, jog senovės lie- 
surengę prakalbas. Kalbėjo uv-ų liaudies ir "ž4į 
dvasiškas tėvelis, kun. Am- ... _ ..„ ~
bota iš Hartfordo. Tasdva- šiandien juodosios 
siškas tėvelis, tai tikras du- mijos klapčiukai vyčiai 
šių piemuo, ir^prakaibą sakė pasistato.’ 
sėdėdamas, 
apie tuzinas.

liaudies ir "žirgvai- 
tikslas buvo tas pats 

ar- 
sai:

Publikos buvo Toliaus tasai Pakštas 
Aukų klerika- paikšas) aiškino, kode!

(ar 
. ______ f ____  , rei-

lų fondui surinkta apie 3 do- jcįa būti gerais katalikais 
lerius. šičia tasai, atsiprašant, kal-

Tuli musų karžygiški vy- Jjėtojas parodė tikrą save 
čiai siūlėsi i kariumenę, bet:veidą. Kitokių negu jis pa
gavo atsakymą, kaipo netin-, žiūrų žmones pradėjo krikš- 
kanti, taigi vėl laimėjimas. Hinti klerikalų 
"Progresyviai” snaudžia. ! niais-bučiniais
LSA. 207 kuopa jau antri k; ‘ 

metai kaip rengia pikniką ir šiai 
turbut šiemet to rengimo da 
neužbaigs.

Pasiklauskite bent vieno/pliuškius pradė jo per 
T.M.D. kuopos nario, I y —
bus jų susirinkimas ir aš be- — LL.
cinu iš baronkos, kad nieks'orie "kiaulių, 
jų nežino. ’* ’ '

Tai aiškus "progresyvių 
apsileidimas.

Pastaromis dienomis čia 
apsivedė Antanas Kriščiū
nas su p-le Petrone Šimkai- 
te.

Šliubas buvo civiliškas ir 
be jokių triukšmų. Linkėti
na jaunai porai laimingo gy
venimo. s * #

Su ėmimu kariumenėn bū
na ir čia Įvairių atsitikimų. 
Tūlas T. A. nuėjęs ant egza- 
rv'nacijos nusidavė negirdįs 
ir nesuprantąs. Egzamina
toriai pasakė: "no body ho-| 

i 
i

maliauski- 
epitetais.

aip tai kiaulėmis, supuvė- 
is ir tt.
Nors žmonės pradėjo ne

imanti tuojaus, kaip tik tas 
J . ‘ ak*s 

kada į meluoti, bet kentė. Tečiaus 
bus jų susirinkimas ir aš be- kada tas klerikalas priėjo 

....................... ............... publika suki- 
• lo ir pakilo šauksmai: "Ša- 

”’”llin nuo pagrindų"Si 
i kiaulėmis čia ne vieta!” Ki- 
į ti bandė duot klausimų, bet 
! tas nepraustaburnis tik 
Į pradėjo rėkt, kad čia cicili- 
kai, kaizerio šnipai triukš- 

imus kelia. Tūli dori katali
kai atsiliepė: "aš nesu soci- 
lalistas, bet kam socialistus 
išmelžti?" Žmonės reikala
vo, kad atsakytų i klausi
mus. Nejaugi klerikalai, 
kurie bando kitų srovių žmo
nes kritikuoti, neturi argu
mentų, kad i klausimus at
sakyti? Argi pas klerika
lus argumentu skaitosi plū
dimas ir kolionė? Pakštas Į 
klausimus bandė pašaipa at
sakyti, bet publikai tokių jo 
atsakymų nepripažįstant, 
jis priverstas buvo nuo pa
grindų pabėgti.

Suirutė prakalbose nėra 
pagirtinu daiktu. Laisvę’čius—po 50c.

Plėšikas tapo areštuotas 
pasodintas i cypę.

Girių paukštis.
LAVyRENCE, MASS. 

Moterų pramoga.
Rugp. 18 d. čionai buvo 

Birutės L.M.P.S. 8-tos kuo
pos parengtas piknikas, ku
ris atsibuvo socialistų kem
pėj, Maple parke. Pikniką- 
visais žvilgsniais nusisekė 
puikiai. Suvažiavo daug 
:aunimo iš aplinkinių mies- 
:ų ir smagiai laiką praleido. 
Rengėjoms piknikas davė 
gražaus pelno.

Rugp. 19 d. toj pačioj 
kempėje buvo diskusijos te
moje, "Ar moterims reika
lingos lygios pilietiškos tei
sės.” Diskusantais buvo vie
liniai žmonės. Prirodyta 
daug faktų, patvirtinančių 
moterų reikalavimą, buvo 
nemaža ir juokų pasakyta, 
zpa.č iš negatyvės pusės. 
Balsuojant didžiuma balsų 
(40 prieš 18) pripažinta mo
terų reikalavima teisingu.

Z. Blažaitė.

I 
I

SIOUX CITY, IOVVA.
Kun. Mockaus bylos reikale

Reikalas apginti žodžio 
laisvę, be abejonės, yra svar
bus kiekvienam. Kun. M. X. 
Mockaus bylai pasilikus ko
va už žodžio laisvę, kiekvie-
no laisvę mylinčio žmogaus 
pareiga yra dėti pastangas, 
kad tą kovą laimėjus.

Rugpiučio 12 d. čionai bu
vo S.L.A. 4 kuopos susirinki
mas, kame pakelta šis svar
bus klausimas. Juozui Mar
kūnui dalyką paaiškinus 
suaukauta 9 dolerius. Pini
gai pasiųsta pačiam kun. M. 
X. Mockui. Aukavo: Juo-j 
zas Markūnas, Jonas Mas-j 
kūnas, Juozas Budreii u. *. 
Budreika, Pranas R. ' ;- 
nas, Juozas Iknis, Pet 
Urbonas ir SLA. 4 kuopa i 
savo iždo—po $1.00: Jurgis 
Biliūnas ir Vilitnas I

paė- 
pilie- 
”kar- 

urie pasisiūlė ir 
neturėjo nei 
jiems viską 

greit suteikė ir apvilko juos 
geltonais militaristų rūbais. 

Lenkų čia daugiausia pa
ėmė, nes lenkų kunigas Mū
šy nkis daug pasidarbavo ta
me reikale. Mat pavasarvj 
iš sakyklos jis ris ragino sa
vo parapijomis, kad imtųsi 
pirmas popieras. Baugino 
juos visokiais budais, nelai
mėmis, baudžiava, kalėjimu, 
ir tt.

Musų Vanagas savo ave
liu negalėjo f 
kinti, 
todėl 
kaip. 
Kiais

ažai kas
Pik tuos priėmė 
s,“ kurk 
aš ė nors 

pirmų popierų

aip jau apmi'J- 
kaip lenkų kunigas, 

jam ir biznis einasi ne- 
Stengiąs! ir jis viso- 

budais išnaudot savo 
earapijonus: nesenai net bu
vo pasikvietęs koki tai misi- 
jonierių, kuris daugiau žino 
už ji kaip išnaudoti. Žino
ma, darbavosi, pardavinėjo 
visokius "stebuklingus’ 
škaplierius, rąžančius ir ki
tokius galus ir galelius, ko 
pats negalėjo išparduot, lai 
buvo paėmęs pagelbon net 
savo gaspadinę, kad tik iš
parduoti tą sa vo tavo ra. 
Mulkiai pirko. Kad jie ži
notų ką jie perka, tai butų 
visai kitaip.

Turiu pasakyti, kad čia 
nesenai du vaikinai laisva
maniai apsivedė. L. Kaspa
ravičius ėmė š’iu.bą pas Va- 
mgą, kito vaikino mergina 
mtiko ’mti civilišką šliubą, 
tik jų giminės katalikai pra
dėjo ant jų visa gerkle rėkti, 
kad jie žmones juokina, pa
gavaus ir tas turėjo eit pas 
kunigą. Minėtas vaikinas 
prašė savo brolio, kad jis 
jam butų pabroliu, bet tas 
ats-sakė, sakydamas: ”Aš- 
nenoriu matyt kaip kuni
gas mulkins mano broli.” Ir 
nėjo.

Musų mieste daugelio 
dirbtuvių darbininkai strei
kuoja, streiklaužiai nei iš 
dirbtuvės neišeina. Kitose 
dirbtuvėse darbininkų trūk
sta. Am New York centrai 
geležinkelio daugelis mote
li] jau dirba.

Dembskio pasekėjas.

zuojančioj atmosferoj švai
stosi jaunučiai vaikai ir kū
dikiai! Nejaugi taip priva
lo būti, kaip yra?

Socialistams prieš tai rei
kia kovoti, o neužgirti. .

Berods,netrukus čia žada
ma uždaryti karčiamas, tai
gi ir tie "kliubai" turės pra
gaišti, bot kodėl socialis
tams geresni kelią tur pa- 
įodvt buržuazija, kodėl mu
su socialistai tame nanaiki- 
nime šitos demoralizacijos 
nevadovauja ?

Tai, matot draugai, kiek 
da susipratimo jums trūks
ta. B. Bitis.

MONTELLO, MASS.
Jaunimo draugiškas 
pasilinksminimas.

Rugp. 26 d. vietos jauni
mas turėjo savo išvažiavi
mą ant farmos pas Zirkaus- 

su rengė 
šiemet 

college’ 
sukviesdamos savo 

drauges ir draugus iš apie- 
linkinių miestų.

Draugiškas pasilinksmini
mas buvo gražus ir malonus. 
Žaidė Įvairias lietuviškas ir 

ngliška:- žeismes, dainavo 
dainas ir linksminosi gražia
me sode- tarsi margi drugiai 
žalioj pievoj. Gražus regi
nys, malonus Įspūdis iš jau
nystės rūpesčiais ir vargais 
nedrumsčiamu dienelių.

Saulei nusileidžiant buvc 
vakarienė.

Po vakarienei vėl žaismė' 
bei tylus pasikalbėjimai 
svajonės vakaro prieblan
doj....

Jaunimas jautėsi laimin
gas. Be to buvo ir tokių, ką 
savo sielvartas neįėjo pas- 
kandyt, nutildyt žaismių 
'•erpetuose, kad užmiršus 
tas liūdnas mintis, šnabž
dančias, kad tai gal paskuti
ni kartą lemta matyt taikos 
meilės ir liuosvbės vaizdas... 
-Tie žaidė trokšdami nu
stumt šalin iš po akių tuos 
baisius skerdyklos paveiks
lus—tas baisenybes, kurio: 
jiems skirta. Daugelis mu
sų jaunuolių netrukus turės 
atsisveikinti tą malonų gy
venimą ir eiti—eiti žudyt, 
ardyt, draskyt ir i 
sius versti žmonių .... 
mą ir laimę dėl neprisotina
mo kapitalo naudos.

Visviena tiems nelaimin
giems šis jaunimo draugiš
kas pasilinksminimas pas! 
liks giliai atmintyj ir gal ne 
vienam jų ir karės lauke 
bent atminimas pasaldys 
karčias dienas.

Šio pasilinksminimo su- 
rengėjoms reikia tarti nuo
širdi] ačiū. Ten buvęs.

ką. Išvažiavimą 
keliatas merginų, 
baigusių "business 
mokslą,

griuvė- 
gvveni-

NASHUA, N. H.
Socialistų spėkos auga.
Kaip kitur taip ir pas mus 

socialistai stiprėja. Nese
nai čionai kalbėjo drg. J. 
Neviackas. Per jo prakalbas 
prie LSS kuopos prisirašė 5 
nauji nariai. Sekančiame 
kuopos susirinkime prisira
šė 2. Išviso dviejų sąvaičių 
laiku naujų narių socialistų 
kuopa gavo 7. Laukiame da 
ir daugiau.

Orui atvėsus kuopa su
bruzdo darbuotis. Nutarta 
nusamdyti nuolatinę svetai
nę, kad butų galima veikti. 
' Naujos Gadynės’’ parėmi
mui suaukavo S3.G0.

J. Senkus ir kitas lietuvis 
pateko kalėjiman už atsisa
kymą kariumenėn eiti. Jų 
teismas bene bus 17 rūgs. 
Geistina, kad <>ent socialis
tai neštų tiems darbo žmo
nių reikalų gynėjams savo 
pagalbą. K. Barauskas.

GRANO RAPIDS, MICH. 
Papeiktini Įpročiai.

Čionai yra Įvairių lietuviš
kų draugijų. Kuone kiek
viena jų turi nusisamdžiusi 
-au svetaine, kur Įtaisyti ba
rai ir per susirinkimus ar 
šiaip sueigas (paprastai kie
kvieną nedėldienį) geriama, 
dagi su vaikais stalus apsė
dus.

Nuo šitos nelemtos "ma
dos" ir mūsiškė LSS. 51 kuo
pa neliuosa.

Pasiklausiau vieno socia
listo, kokią naudą atneša so
cialistams toks "biznis,” ga
vau atsakymą: "Bene pavy
di? Čia jau toks Įpratimas, 
taip buvo, taip ir bus.”

Taip nebus. Tarp sociali
stų to neturėjo būti ir iki- 
šiol. Tai pasižemini mas.
Koks nemalonus Įspūdis pa
sidaro žmogui su tokia "ma
da" nesusigyvenusiam, ka
da Įeina svetainėn, pamato 
:-palotą barą, apsėstus sta
lus, pristatyta raugalo, pri- baigti tą baisią žmonių sker- 

Linkevi- rūkyta, kiti kaziruoja, treti dvnę,” pasakė Bulgarijos 
J. A. M. dainuoja, o šitoj demorali- premjeras Rodoslavov.

”Mes norime taikos ir 
trokštam kuogreičiausia

Kas mums rašoma
Išviliojo laikrodėlĮ ir $50.

Iš Prcvitknce mums pri
siųsta iš angių laikraščio iš
karpa, kur rašoma, kaip vie
nas apgavikas išviliojo iš lie
tuvio K. Baraviko $50 ir $18 
vertės laikrodėli su retežė
liu. Tas atsitiko’ taip. Bara- 
vikas susinažino su kukiu 
tai vyru, kuris sakėsi turis 
begalę pinigų ir bijąs vienas 
gyventi: nesenai miręs Ispa-
i ijoj jo brolis ir palikęs jam 
milžiniškus turtas. Jis pa
šildė Baravikui, kad tas eitų 
su juo gyveftti. Tokios gar
bės Bf. ravi kas, suprantama, 
r.egilėjo atmesti ir sutiko 
būti "ispaniško milionie- 
riav.s” draugu.

Gavęs sau. draugą, "ispa
nas" išėjo ant stoties parsi
vežti skrynią su pinigais. 
Bet prieš išeisiant jis paliko 
Baravikui $-50 kaipo "gya- 
rantiją,” jog jis tikrai su juo 
gyvens. Baravikas iš saver 
pusės taipgi turėjo padėti 
kauciją." ir jis padėjo $50

ii da pridėjo savo laikrodėli 
su retežėliu. Visi tie pinigai 
ir laikrodėlis sudėta vienon 
skcbetaitėn ir Baravikas 
nu ėjo laikyti ją pas save. 
Baravikas prieš tai, supran
ta ma, nieko negalėjo turėti 
ir mielai apsiėmė kauciją 
palaikyti.

Tečiaus kuomet "ispa
nas” išėjo parsivežti "skry
nią su pinigais,” Baraviką 
paėmė žingeidumas^ pažiū
rėt i skepetaitę. Ir kada jis 
ją atrišo, vietoj pinigų ir 
laikrodėlio rado du gelžga
liu ir pluoštą senų laikraš
čių. sukarpytų tokio didžio, 
kaip popieriniai pinigai. Ap
gavikas nesugrįžo.

Aukcs Mockaus bylai! — 
Perskaitęs "Keleivio” 32 nu. 
atsišaukimą delei aukų kun. 
VI. X. Mockaus bylai vesti, 
•s parinkau Chicagoj tarpe 
UtVO pažistamųjų ir draugų 
tam reikalui aukų. Surin- 
:?.u $12.00. Aukavo: J. Dan- 
ca, K. Balčiūnas, S. Sargu- 
įas. J. Makauskis, P. Vis- 
gandis, S. Pocevičia, Z. Po- 
:evičia, A. Zelba, A. Grino, 
A. I). Ginčas, P. Keveraus- 
cas ir A. A. Norbutas—po 
51.00. Viso 12 dolerių. Pi
nigus pasiunčiu per "Kčlei- 
zio” redakciją.

A. A. Narbutas.
Pinigų $12.00 priėmėm ir 

cuojaus išsiuntėm M. X. Mo
ckui. J. G. Gegužis.

Amerikos kapitalistams 
iWW unija, tai didžiausias 
kaulas gerklėje. Jei jie ga
lėtų, jau senai butų iškorę 
visus tos unijos narius ir or
ganizatorius. Dabar kaip 
tik geras laikas jiems pasi
taikė ir štai jie bando Įkal
bėt ”džingojistams’’-patrijo- 
tams, kad visa IWW unija, 
tai kaizerio šnipai, ir Suv. 
Valstijų senatas rengia bi- 
•ių, kad Įstatymiškai tą uni
ją galėtų panaikint. Nors ir 
gana pasibjaurėtinas suma
nymas, bet kad kapitalis
tams tas nusiseks, nėra ir 
abejonės, nės darbininkai 
s; vo atstovų .ten neturi.

Montellos kuopa nutarė 
nerengti drg. Grigaičiui pra
kalbų. Girdi, parengsim 
prakalbas, o jis čia atvažia
vęs gali dar Darbininkii Ta
rybą sutverti. Klausai žmo
gus ir stebiesi: ar čia kalba 
' kapsukiniai revoiiucijonie- 
riai,” ar Montellos šiušapių 
fabrikantai.

Raštų vertėjų žiniai. — 
Pranešu raštų vertėjams, 
kad aš pradėjau versti lie
tuvių kalbon dviejų veiksmų 
dramą "Svečiai,*’ todėl mel
džiu vertėjų, kad to veikalo 
neverstų.

A. V. Mirijadaš.
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—Iš kur taip trauki, tėve?
—Iš mitingų.
—Iš kokio mitingo?
—Iš katalikų, žinoma iš 

kokio. Juk ant bedievių mi
tingo aš neisiu.

—O ką jus ten tarėt ant to 
mitingo?

—Kalbėjom, vaike, apie. 
darbininkų būvio pagerini
mą.

—Ar tik nemeluoji, tėve. 
Man rodos, kad jus veikiau
sia bačkutę tuštinot.

—O iš kur tu tą žinai ?
—Nes matau, kad tave 

kojos linksta.
—Jes, vaike, mes turėjom 

ir bačkutę, ale ir anie darbi- 
illiikų reikalus kalbėjom. 
Jus, socialistai, vis tauzija:, 
ktd mes nesusipratę, nemo
kam kovot už savo būvio pn- 
gtrinimą, ale aš tau, vaike, 
grlia faktais prirodyt. kad 
Ules smarkiau da ir už jus 
i:ovpjam.
■' —-Kur jau jus taip smar- 
kiftl kovojat? 
į A-Ogi kad ir Nonvoode, 
netoli Bostono. 
ĮU-Kėkiu budu?

Prieš lietuvišką bekerį 
kam pabrangino duoną.

—O ką jus norit jam pa
daryt?

— Klausyk, pasakysiu. 
Anuomet aš prisirašiau prie 
švento Kazimiero susaidė: 
tai dabar nuvažiuoju tena 
ant mitingų ir da nusiveži 
plėčką ruginės, ba tas mies
tukas sausas.

—Tai tu nori jį sušlapinti 
tėve?

—Nausa, aš viskės an:. 
strvtų nelaistau, ba pinige 
kaštuoja.

—Tai ką tu daro
—Užfundinu

prezidentui, tai balsą 
čiau man duoda.

—Ar ištiesų?
—Jessa, kalbu kiek tik ne

riu ir prezidentas mano įne
šimus vis paremia. Taigi 
per vieną mitingą aš įne
šiau...
■ —Ar piėčką ?

• —šerap, kada aš kalbu! Į 
/nešiau, kad susaidė nusiųs
tų bekeriui reikalavimą, kad 
jis tuojaus atpigintų duoną

—Ar jau atpigino? 
į —Kas tau. Sako, da iš
juokė musų susaidę. 
; —Tai mat, kiek jus iško- 
vojot.

—Ale palauk, Maike, tai 
neviskas. Ant kito mitingo 
nutarėm kreiptis į visas su- 
saides, kad padėtų mums ko
voti už darbininkų reikalus. 
,• —Ar padės ?

—Jessa! Jurgine ir pane
lių susaidė labai mums prita
rė'ir komitetus jau išrinko.

—O kas tai per viena "pa- p'giau. niekur negalima gau- listus?

I
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susaidė 
grei

nelių" draugija? Kuo ji už 
siima?

—Tai labai pavožna susai 
dė, vaike. Ji apsaugoja sa 
vo nares nuo socialistų, pa 
ragina jas atlikti spavednę 
ir kaip kada sukalba gyvąjį 
rąžančių.

—Gvvaji rąžančiu?
—Jessa!
—Ar jis ir vaikščioja?
—Kas?
—Ogi ras rąžančius.
—Nausa.
—Tai gal kalba?
—Nausa.
—Tai kruta?
—Ir nekruta.
—Tai kaipgi jo gyvumas 

apsireiškia ?
—Tu. Maike, bedievis, tai 

katalikiško mokslo nesu
pranti. Kada visos panelės 
kalbėdamos rąžančių būna 
gyvos, tai ir rąžančius tuo
met vadinasi gyvas.

—Ar tai kaip kada jos ir 
negyvos tą rąžančių kalba?

—Maike. nors tu mokytas, 
ale durnas. Kaipgi negy
vas žmogus gali kalbėt?

—Taip išėjo, tėve, iš tavo 
aiškinime.

—Nausa, aš taip neaiški
nau. Aš sakiau, kad rąžan
čius būna gyvas tada, kada 
mergos jį sukalba gyvos: 
nat kartais jos kalbėdamos ■ 
oradeda snaust ir užmiega, 
:ai tuomet rąžančius jau ne
gali būt gyvas.

—Na, tiek to, tėve, su tuo 
rožančium. Kaip gi ten bu- : 
vo toliaus su ta duona ?Ką 
Įus darysit išrinkę draugi; į 
komisijas?

—Šitos komisijos, vaike, 
važiuos per kitus miestukus : 
ir rinks duonos sampelius, o 
paskui parvež juos ant m i- 1 
tingo ir parodys, kur yra di
desni kepalai, kur gerensnė 
rūgštis, kur daugiau sveria 
ir taip toiiaus. (

—O paskui?
—O paskui sudėsim tuos ' 

'ampalus ant tymo, padary- ( 
sint paroda ii- nuvažiavę pas ; 
bekerį prašysim. kad jis sa- 1 
vo duoną atpigintų, o jeigu , 
ne. tai sustreikuosim. Sy, j 
kaip mes, katalikai, kovojam 
■j.ž darbininkų reikalus!

—Bet tokia kova labai ■

ti. Kiti da brangiau ima.
—Jeigu taip, tai kamgi 

: jus ant jo užsipuolat ?
—Kad jis bažnyčion neina, 

į —Tai jo dalykas.
—Nausa. mes nenorim be

dieviškos duonos valgyt. Jis 
turi eit bažnyčion ir spaved- 
nin.

—O gal jis laiko neturi? 
Juk jam reikia duoną kepti. 
Jeigu visi bažnyčioj tupėtų, 
tai ir valgyt nebūtų kas.

—Mišios, vaike, vožnes- 
nės už valgį. Aš visados ne
valgęs einu ant mišių.

—Teigti taip, tai kam da 
jums dėl duonos tiek lermo 
daryt? Galit mišiom gy
vent.

—Maike, tu jau bedieviš
kai pradedi.

—Žinai ką. tėve, prisira
šyk verčiau prie tų "pane
lių” "gyvojo rožančiaus,’ ■ 
tai tenai nieko bedieviško ne
bus. Anie kova už darbiniu- a *
kų reikalus tu. nieko neišma
nai. Kad duona pabrango 
tai tu nori kovoti prieš duon
kepį. kuris yra toks pat 
skurdžius, kaip ir kiti dar
bininkai. Tu nesupranti to 
kad čia kaltas ne tas duonke
pis, ką naktimis nemiegoda 
mas vos tik pragyvenimą 
sau pasidaro, bet trustas 
kuris superka visus javus ii 
nustato ant miltų kainas.

—Olro.it, vaike, pasakyk 
man. kur tas Trustas gyve
na, o mes ir jam protestą iš
nešimi. nes jis. matyt, taipg 
didelis bedievis.

—Trustas. tėve, nėra žmo
gus, bet visokių kompanijų 
susivienijimas. Ir aš tau pa
sakysiu. tėve, kad protestai 
čia nieko negelbės, nes trus
tas jų visai nepaisys.

—Tai mes apskelbsime 
jam kovą.

—Nieko negelbės ir kova 
Jeigu jus ir galėtumėt vieną 
trustą kokiu nors budu išar 
dyti, tai tuojaus jo vieton su
sitvers kitas. Taigi kad pa
gerinus darbininkų būvį, ko
vot reikia ne su atskirai* 
biznieriais ir dagi ne su pa
čiais trustais, bet su ta šalie: 
tvarka, kuri gimdo tokius 
biznierius ir trastus. Šitą 
tvarką panaikinus, visą pra 
monę ir pirklybą pavedus ; 
visuomenės rankas, trusta' 
ir kiti žmonių išnaudotojai j 
išnyks patįs savaimi.

—Orait, vaike, aš pasaky 
siu apie tai ant sekančio mu
sų susaidės mitingo.

Lukšių Juozas.

I

ĮVAIRUMYNAI.

—Kaip tai žiopla?
—Juk jus niekas varu ne

verčia pirkti duoną būtinai 
iš to duonkepio, katras bran
giau parduoda. Galit pirkt 
tenai, kur pigiau, tuomet 
nereikės jums nei tų mitin
gų laikyt, nei "gyvų ražan-

l čių” kalbėt.
—Kad tu, Maike. vis ne

supranti reikalo. Mes per
kam duoną iš jo dėlto, kad

Rusijos valdžia, kuomet 
šaukiasi savo talkininkių 
nagalbos, kad atmušus vo
kiečių atakas, tuo pačiu lai
ku varu nori priversti šuo 
mius pasilikti su ja jiems 
negeistiname sąryšyje.

Cariškoji Rusijos valdžia 
slėgė ir persekiojo Rusijos 
pavergtas tautas. Rcpubli- 
koniška Rusija patekus i 
buržuazijos rankas jau ban
do taip-pat daryti.

Suomijos socialistams ir 
radikalams nutarius nepai- 
’ant Rusijos valdžios už
draudimo susirinkt 26 rug
sėjo ir atidaryti savo seimo 
posėdžius, Kerenskio val
džia Įsakė apstatyti seimo 
butą kariumenės eilėmis. 
Tai jau nepripažinimas tei
sės kiekvienai tautai spręsti 
apie savo likimą.

Visiems jau žinoma, kad 
socialistai priešingi viso
kiems žudymams, jie visur 
ir visados pasmerkia karę^ 
ir jau senai reikalauja tai
kos be užkariavimų. Popie
žius, matydamas, kad jo au
toritetas nekaip stovi ir su
prasdamas, kad teisingas 
socialistų reikalavimas tu
rės kada nors išsipildyt, 
pradėjo irgi reikalaut tai
kos be užkariavimų. Sau
gok dieve, ar tik ir popie
žius nepradeda virst Į socia-

žtngliįa taikos klausime Apie Džiovą
I)R. A. MON TVIDAS.

Žiūrint į tuos manievrus,1 Jungtinės Amerikos Vals- 
kokius sąjungininkų valsty- tijos dėdamasios karėn, pa- 
bės, pasta moju laiku prade- skelbė, jog stoją kovon už 

"laisvę jūrių,” taigi reiškia, 
stoja karėn prieš tą valsty
bę. kuri tą "laisvę 
pasiglemžus. “ 
principas kapitalo tarptau-j]jnĮęjmjj Plaučiai yra tan- 

. Iš 275 nu
mirėlių nuo šios ligos atras
ta, kad tik du ar trįs netu
rėjo plaučių džiovos. Tiesa, 
jį buvo ir kitose kūno daly
se: žarnose pas 65, vidurių 
plėvėse pas 36, inkstuose 
pas 32, smegenyse pas 31. 
’olužnyj pas 23, kepenyse 
pas 12, lytiškuose organuo
se pas 8, širdies plėvėj pas 7, 
širdyj pas 4. Iš 275 mirusių 
nuo džiovos tiek mažai tu
rėjo ją kitose kūno dalyse, 
o plaučiuose veik visi. Mat 
nuo plaučių džiovos kur kas 
daugiau miršta, negu nuo 
kitų organų tos pačios ligos. 
Tankiai pas chirurgus atei
na su džiova kauluose ir są
nariuose, kur kas rečiau gi
lėse, da rečiau odoj ir rišan
čiuose audiniuose, o paskui 
seka lytiški organai ir glei
vėtos plėvės. Dabar mato
te. kad džiova gali būt įvai
riuose kūno organuose, tik 
kur kas rečiau negu plau
čiuose ir ji nėra tiek pavo
jinga, kaip plaučiuose. Akių 
tūlos ligos paeina tiesiai 
nuo džiovos.

jo daryti taikos reikalu, ir 
įsidomėjus tą kliūtį, kuri 
Anglijos valdžiai šiuo laiku 
neleidžia nei manyti apie 
taikymąsi su Vokietija, fak
tas, kad sąjungininkai dik
tavo popiežiaus pasiūlytas 
taikos sąlygas tiesiog nuste
bina. Tarpe tų popiežiaus 
pasiūlytų taikos sąlygų, pir
moje vietoje matome reika
lavimą 'laisvės ant jūrių.” 
Nejaugi Anglija galėjo to
kią sąlygą diktuoti, jeigu ji 
reiškia jai bene skaudžiausi 
smūgį ?

Visa Anglijos imperialis
tinė politika nuo kelių šimt
mečių tik ir vedama ta pa
kraipa, kad užtikrinus sau 
pilną viešpatavimą ant ju
dų. Palaikymas to viešpata- 
imo Anglijai begalo bran
dai apseina, tečiaus jos poli
tikos veikėjų manymu tas 
/iešpatavimas Anglijai yra 
rutinumu, nes be tos hege- 
nonijos ant jūrių Anglių 
taipo maža šalinė valstybė 
ištektų piinon priklauso- 
nvbėn kitų valstybių ir nu - 
otų r.e tik savo reikšmė: 

valstybių politikoje, bet ir 
isų tų gausingų turto šalti
nų, išmėtytų po visą platų 
)asaulį, esančių dabar jos 
ruoša vy bėję.

Šitoji Anglijos politika — 
viešpataut ant jūrių,*—kaip 
žinoma, buvo priežastimi 
’au ne vienos karės, ji buvo 
kertiniu akmeniu to pamato, 
int kurio išaugo dabartinės 
valstybių koalicijos — tiedu 
kits kitam priešingu valsty
bių susitelkimu, kurie ap
siautė visą pasaulį karės 
iepsnomis. Delei tos Angli
jos politikos buvo kelios na
poleoniškos karės. Toji po- 
itika buvo paskatinimu Vo-. 
detijai plėtoti militarizmąj 
r stiprinti laivyną, kad pra
lenkus savo konkurentę, net 
galų gale bene daugiausiai 
a Anglijos politika susidėjo j 
am. kad pagaminus šią bal- 
sriingą pasaulinę karę.

Šioje kruvinoje imtynėje 
nes dabar matome du di 
ižiausiu. du nepermaldauja 
nu, nesutaikomu priešu— 
ai Anglija su Vokietija.

Kad pergalėjus savo kon

kitai gum.bukų į tu ra i nelei
džia niekur išeiti. Tokis ap
augimas gali plyšti dėl ko
kių nors priežasčių arba 

' i ir tuo-

KOKIOS KI NO
DALJS UŽSIKREČIA 
DŽIAVA.

Veik visos kūno dalis gali prasiveržti i gvslą i.___
I i,,l’ne tulM tu’ met užkrėtimas pasileidžia i.ais\e juuų berkulozio bacillus turi pa-

” turi sau

tinęs politikos zvi gsniu yra k;ausiai apilnti.
teisingas, praktiškas ir gali 
būti gyveniman įvykdintas, 
jeigu Anglija panorėtų savo 
senoj taip pirklybinėj užsie
ninėj, kaip lygiai ir viduji
nėj politikoj padaryti tulus 
nusileidimus, kurie net i: 
nuostolio jai nepadarytų. 
Bet pripažinti "laisvę jūrių,’ 
reiškia, kad Anglija turi pa
daryt tarptautiniu Gibralta
rą, Suezą, Amerika gi Pa
namos kanalą. Anglija, lai
kydamosi savo senos politi
kos, su tekiu reikalavimu 
niekados nesutiktų, jeigu 
jos prie to neverstų mato
mai svarbios priežastis 
Turbut jinai nesitiki nuvei
kti savo priešininką, o kitos 
susidedančios aplinkybės 
verčia karę baigti. Baigt, 
nieko nelaimėjus, tik išeik
vojus miliardus dolerių ir iš
žudžius milionus žmonių 
Reikia grįžti namo, kad ten 
bent kuo nebūk pasigyrus...

Į sutaisytą popiežiaus tai
kos sąlygų pieną, ta pati An
glija padiktuoja ir atsaky
mą. Kilssno atsakyme po
piežiui pabriežiama, kad są
jungininkai sutinka taikv- 
ties, bet tatai padarys tikta; 
tuomet, kada vokiečių žmo 
nės prašalins kaizerį!...

Be sąjungininkų valdžių 
"gerų linkėjimų" vokiečių 
liaudis savo autokratijai pa
rodys duris lauk lygiai kai[ 
ir Rusijos demokratija pa
darė. taip greit, kaip tik tt 
vokiečių autokratija atsisa
kys Stokholmo konferenci
jos nutartomis sąlygomis 
baigt karę. Bet tatai neat
neštų garbės sąjunginin
kams, priešingai, ir Anglijos 
ir kitų šulių liaudis galėtų 
tą patį padaryti su savo au
tokratais ar plutokratais 
Neveltui Anglijos diktato
rius Lloyd George apmau
dingai šaukia savo liaudžiai 
kad valdžios, o ne darbinin
kai tur karę baigti.

Kad pergalėjus savo kon- Bet kaip baigei? Baigt; 
kūrentą ant jurų, vokiečiai savo paprastomis imperiali- 
priebėsi paskutinių priemo
lių. Nežiūrint viso kovos 
ttkaklumo, nežiūrint barba
riškiausių metodų, despera- 

ir viršžmogiškų 
vokiečiai 
priemc- 

Anglijos

I

I

I
i

tiškiaiisių
)astangų visviena 
r savo submarinų 
nėmis nenuveikė 
galybės ant jūrių.

Ir štai Anglija 
savo sąjungininkėmis pata
ria popiežiui pasiūlyt tarp 
kitų taikos sąlygų ir "lais
vės jūrių" sąlygą. Matomai 
sūri būti labai svarbios prie- 
jastįs, verčiančios Anglijos 
imperialistus slaptomis su
tikti su jūrių laisvės reikala
vimu. Nors Anglija nenu
tikta ant jūrių, bet ji negali 
'sutriuškinti” savo priešą 
ant sausžemio. net ir Ameri
kai prie jos prisidėjus

kartu su

stinėmis sąlygomis, negali
ma. Priimti jų sąlygas—tai 
leisti darbininkams karę už
baigti, bet užbaigti negar
bingai ir pragaištingai vald
žioms ir diplomatijoms, ku
rios ją surengė ir pradėjo. 
Toms diplomatijoms reikia 
griebties tokių negudrių ir 
vaikiškų "triksų,” kad bent 
liktų proga pasigirti vokie
čių revoliucijos iššaukimu!.

Visa tai rodo, kad ne vald
žios svietiškos, ar dvasiškos, 
dievo leistos ar žmonių iš
rinktos baigs šią kruviną 
skerdnę, bet 
proletariatas.

tarptautinis 
Dėlto ir dei 

pastatymo pasaulio naujais 
tikros demokratijos, tautų 
laisvės ir visų žmonių teisių 
lygybės pamatais — darbi
ninkai vienykitės! J. B. S.

1 ANT GRIUVĖSIŲ
(Fragmentas iš Byrano.)

Prievartos - varo a nžius praėjo! 
Nesibaisėju aš jų nagų!
Kur tas, kas veide man' pastebėjo 
Atspindi mano baimės jausmų?

Noriu—ir mano žodis išdrįsta 
Sparnais teisybės p^aulin lėkt,
Tegu pats kapas ant man’s nuvirsta, 
Paleisto žodžio nestengs nuslėkt!

Laiks juos surinkęs, sukurs iš jųjų 
Galingą liepsną Tiesos jausmų, 
Nuosprendžio smuglu galvon kaltųjų 
Trenks, palydėtas griausmo džiaugsmų!

J. B. S.

urnai į visą kūną arba kūno 
dalis. Tankiausiai tai atsi
tinka po tūlų ligų, kada kū
nas lieka silpnas. Pas vai
kus jis paprastai pasirodo 
pu tymų ir kokliušio. Ligo
nis apserga smarkiai, karš- 

- tis jo pakįla, ypač vakarais,

STAIGIOJI 
DŽIOVA.

Vienoj vietoj minėjau, 
kad tuberkulozis yra chro
niška liga, nes bakterijos 
dauginasi lėtai ir kūno celės 
veda su jomis kovą, bet pa
sitaiko, kad apserga stai
giai ir jo mirties priežastis 
atrandama, kad jis sirgo 
tuberkuloziu. Bet atranda
ma, kad ligos lizdas buvo 
nuo senai paslėptas kokioj 
nors kūno dalyj. Plaučiuo
se, gilėse, kauluose ar kur 
kitur gali tvertis tuberku- 
lozio gumbeliai. gali jie su
silieti ir būti pilni bakterijų,- 
vienok aplinkinės mėsos 
gindamos kūną apauga taip 
storai, kad bakterijoms ir

•M

ir nupuola ryte, nors ne vi
suomet taip būna: Širdis 
plaka tankiai, veidai dega, 
kosėjimui ir sunkus kvėpa
vimas netoli visada ir kiti 
ženklai, kurie panašus labai 
i karštinių ženklus, ir dau
gelis daktarų sumaišo šitą 
ligą su karštinėm. Kad li
gonis turėjo kur nors užda
ryta džiovą, parodo jo kūno 
po mirties išpiaustymas ir 
paties istorija apie prastą 
jautimąsį da prieš ligą, ne
galėjimą gerai valgyt, sva
rumo netekimą ir tt. Pra
džioj kvėpavimas lieka tan
kus. bronchitis gali išsivys
tyti ir ligonis išrodo mažiau 
ar daugiau mėlynas. Pro
tiškas klajojimas kartais 
apsireiškia, bet tankiausiai 
protas lieka atbukęs, kuris 
nugrimsta i apmirimą prieš 
mirtį. Pas vienus ligonius 
plaučiai, pas kitus smegenis 
arba jų plėvės lieka labiau 
apimtos. Kosėjimas gali 
būt, bet tūli ligoniai šioj 
džiovos formoj nekosi. Vi
durių užkietėjimas netoli 
visuose ligoniuose, bet tūli 
turi paleidimą ir net su 
krauju eina. Kartais spuo- 
gučiai atsiranda ant kūno 
ir pusliukės ant lupų arba 
lytiškų organų. Gelta gali 
būt pas tulus ligonius. Te
čiaus ligonis vargiai atskirs 
šią džiovos formą^nuo karš
tinių ir jam prisieis šaukti 
daktarą, kuris padarys 
kraujo išegzaminavimą pa
gal Vidai metodą ir kitus 
dalykus paims, kurie duos 
jam supratimą, ar žmogus 
serga džiova ar karštinėm.

(Toliaus bus).

K
lausimai

Sveikatos
Reikalais

APIE BRONCHUI.
Klausimas:

Aš turiu dideli kosulį. Per 
14 metų kosėjau, spjaudžiau 
ir dabar vis spjaudau. Per 
24 valandas prispiaudau 
evortą spiaudalų. Buvau 
pas daugumą vietinių dak
tarų ir jie pripažino, kad aš 
turiu bronchitį. Taipgi bu
vau nuėjęs New York di- 
džiausion kliniken; tenai du 
syk egzaminavo su elektri- 
kine mašinerija ir taip-pat 
pripažįsta, kad yra bronchi- 
tis. Taigi klausiu, ar gali
ma nuo jo išsigydyti. Jeigu 
galima, tai prašau patari
mo: kaip reikia užsilaikyti 
turint bronchitį, kokie val
giai reik valgyt ir koks gė
rimas gerti, kad palengvin
tų ligą?

Aš nuo mažų dienų dirbu 
rubsiuvystės darbą.

Prašau atsakymo apie tą 
ligą kaip galima išsigydyti 
ir kaip reikia užsilaikyti 
turint tokia ligą?

V.
Atsakymas:

Pažinti per laišką 
gaus ligą nėra galima, 
kas, kas

A.

gu nepasitaiso, tai atsitinka 
kas nors svarbesnio. Pap
rastai išsiskečia trubelės ir 
pasidariusioj duobėj apsigy
vena bakterijos, tankiausiai 
džiovos, kartais influenza. 
Tokiame atsitikime žmogus 
išspiauja daug skreplių, y- 
patingai kada atsigula.

Gydymas tokiame atsiti
kime yra sunkus, bet pasi
taisyti galima. Svarbiausia, 
žinoma, yra tyras oras, 
šviežias maistas, vengimas 
dulkių. Sėdintis darbas nė
ra gerai, nes neduoda plau
čiams ventiliacijos.

Apie maistą tiek galima 
pasakyti, jog šviežias pienas 
yra labai naudingas. Bet 
mėsa, lašiniai, duona su 
sviestu yra kiekvienam nau
dingi. Kartais koks nors 
maistas žmogui netinka, to
kį maistą reikia vengti. Pa- 
veizdan: yra žmonių, ku
riems netinka kiaušinis. Jie 
gauna ant krutinės sunku
mą. Daugeliui žmonių tą pat 
padaro įkvėpimas dulkių 
nuo žolių žiedų.

Trumpais žodžiais galima 
ligoniui rekomenduot ban- 

į dyti pamainyt gyvenimo vie
tą, išvažiuoti ant kaimo bent 
ant vasaros, pažuvaut ar pa
medžiot porą mėnesių. Ty
ras oras yra stebuklinga gy
duolė nuo visų plaučių ligų.

Dr. F. Matulaitis.

I

I

v 1žmo-
Vis- 

galima pasakyti, 
tai tiek, jog bronchitis, sto
vintis per 14 metų, nėra 
bronchitis. bet kas kita.

i Bronchitis yra I 
arba uždegimas plaučių tru-jjiman. ČL _2 
helių. Žmogus nuo tos ligos vojingas respublikai 
pasitaiso į 2-3 savaites. Jei- gus.

Portugalijos valdžia davė 
katalikų kardinolui Bello 5 
dienas išsinėšinti iš Lizbo- 

kataras nos, arba eiti metams kalė- 
• Jis pripažintas pa- ui:i„i žmo-
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KELEIVIS.

Kaip skilo Rusijos Liet, Seimas.
Lietuvių Seimas Petro

grade, kaip rašo "Naujoji 
Lietuva,” su visa eile nepa
prastų atsitikimų ir paga
lios atskilimu demokrati
nės jo dalies, tęsėsi 10 dienų 
su viršum.

Per šį Seimą, kuris įvy
ko dėka revoliucijai, gal pir
mu kartu atvirai susidūrė ir 
savo pajėgas parodė du 
priešingu Lietuvos gaivalu.

Vienos pusės gaivalas— 
tai klerikalai se buržuazija 
—tai yra senai organizuo
ta tamsioji jėga, dar prie se
nojo Rusijos despotizmo sa
vo organizavimo darbą va
riusi ; tai jėga, kuri savo po
litikai turėjo tokį įrankį 
kaip katalikų bažnyčia; tai 
jėga, kuri visas karės nada- 
rytas lietuviams žaizdas ir 
net tremtinių nelaimes, jų 
medžiaginį ir dvasinį stovį 
savo pozicijų stiprinimui 
naudojo.

Kitos gi pusės gaivalas— 
tai jaunutė revoliucinė lie
tuvių demokratija, kuri iki 
šiol laisvės vėliavą nešė sun
kiausiose aplinkybėse, kuri 
tvirtėjo ir organizavosi tik 
slaptai dirbdama ištrėmimo 
laikuose, kuri tik per revo
liuciją išsiveržė į laisvę,—ši
ta jaunutė jėga nesuspėjo da 
tarp išklydusių po plačiąją 
Rusiją minių išsiplėtot, ne
suspėjo žmonėms padėt tam
siu debesiu užgulusį klerika
lą—slogutį nusikratyti.

Ir šitiedu gaivalu susidū
rė.

Susidūrė dvi priešingi pa-į 
saulžiuri, dvi priešingos tak
tikos. Įvyko, gali sakyt, 
"lietuvių revoliucija,” kuri 
perskyrė lietuvių visuomenę 
į du priešingu abazu, sukris
talizavo juos ir parodė kad 
vienybės tarp pirmeivių ir 
atžagareivių negali būt.

Nauja, karšta ir stipri ko
va prasidėjo svarstant Lie
tuvos ateities politinį klausi
mą ir kelius Lietuvos laisvei 
pasiekti.

Svarstymas tęsėsi 1 ir 2 
birželio (seno kalendo
riaus). Abi dieni tęsėsi kal
bos. Seimas pasidalyjo į 
dvi priešingi pusi. Dešinie
ji—Voldemaras, Yčas, No
reika, kun. Vailokaitis ir ki
ti—prirodinėjo, kad Seimas 
turi pareikalauti Lietuvos 
nepriklausomybės.

Reikalaudamas Lietuvos 
neprigulmybės, dešinysis 
sparnas norėjo pasirodyt ė- 
sąs labai pažangus, norėjo iš 
rišti busimą valstybės surė
dymą, na, ir užmesti savo va
lią esančiai dabar už sienos 
Lietuvai.Tuo demagogingai 
vartojamu žodžiu jisai nori 
prie savęs tik didesnę musų 
dalį patraukti. Žinoma, jis 
tikisi, kad minios nesuvoks, 
jog neprigulmybės žodis be 
realus turinio 'savaimi dar 
nieko nereiškia. Juk esama 
"neprigulmingų” valstybių 
taip suvaržytų, kad be jo
kios laisvės, o ekonominiai 
visai pavergtos. Keliai tai 
neprigulmybei pasiekti, kiek 
iš visų kalbėtojų buvo ma
tyti, tai pasenę, nuo kurių 
senai reikėtų jau atsisakyti- 
tai keliai per "diplomatus,” 
per pasaulio galinguosius,— 
kaip tik per tuos, iš kurių 
nuskaustoms ir pavergtoms 
tautoms mažiausiai galima 
tikėties. Ir taip drąsiai ėmė 
žaisti tąja neprigulmybė tie, 
kurie anksčiau ir užsiminti 
apie bent kokią laisvę ne
norėjo. Tie, kurie sakė, 
kad lietuvių tauta esanti ca
ro įnamis, ėmė apie nepri
klausomybę kalbėti. Netik
rumu, veidmainingumu ir 
demagogija kvepėjo tų ne- 
prigulmingujų kalbos.

Iš jų dar kun. Dambraus
ko, kun. Antanavičiaus 
Laukaičio ir kitų kramo- 
los" malšintojų šešėliai slin
ko. Visose jų kalbose glū
dėjo nesitikėjimas demokra

B
Bet dešinysis Seimo spar- lies,kuri jau Rusijoje pačios1.r 

nas ne tik socijalistų rezo- revoliucijos tapo iš politinio pX£
j liuciją atmetė, bet ir Santa- gyvenimo išmesta, kaipo re- 
ros, o priėmė pasiūlytą Tau-1 akcinė.. Įvyko savotiška 
tos Pažangos partijos. ("lietuvių revoliucija.” kuri

Negalėdami už ją atsako- be vaisių praeiti negali. Ji 
mybės imti ir, tuo budu, turės rasti sau atspindį po- 
sutraukyti ryšius su Rusijos litinėje lietuvių dvasioje, 
demokratija, socijalistai, Demokratija griežtai praša- 
matydami, kad tie neprigul- lino nuo savo kelio kliudu- 
mybės obalsiai galėjo būti sius jai klerikalizmo

I

tija, netikėjimas revoliuci
jos jėgai, bet baimė josios, 
kaipo revoliucijos, ne tiktai 

Į Rusijoje, bet ir Europoje.
Iškėlę neprigulmybės Vė

luvą, neatsakamieji žodžių 
mėtytojai, niekuomet neko
voję dėl laisvės ir organin- 
gai to nemokėdami daryti, 
jie tiktai sąmoningai ar ne
sąmoningai žodžiais žaidė, 
uzurpuodami pačios Lietu
vos valstybinio esimo laisvų 
pasirinkimą. Tuo tik jie ne
santaiką nešė į demokratijos 
eiles.
Prie jų prisišlėję įvairus "o- 
bivatelių” elementai, visai, 
matyt, ir nenumanė, kad iš 
anų burnos išlėkęs reikala
vimas liks tuščias garsas, su 
kuriuo nieks nesiskaitys. Jie 
nesuprato, kad drauge su 
klerikalais tik mindo tą didį 
žodį. Stebėties reikia žmo
nių nerimtumu, neapgalvo
jusių to, ką kalbėjo ir nemą
sčiusių apie tai, ką daro. Ir 
ar tai nesuprasdami, ar tai 
kitokių priežasčių delei ėmė 
demagogingai žaisti tuo, su 
kuo nežaidžiama, spekuliuo- 
’i tuo, kuo nespekuliuojama, 
lengvai kalbėti tai, ko tik
ras laisvės žmogus negali 
tarti giliai nesujudintas.

Dešiniajam sparnui atsa
kinėjo Balys, Leonas, Šilin
gas, Bielskis, Januškevičius, 
Smolskis ir dauk kitų. Visų 
pirmiausia jie nurodė, kad 
Rusijos lietuvių Seimas ats
tovauja tiktai tą lietuvių da
lį, kurią karės vėsula pri
vertė išbėgti Rusijon. To
dėl rišti tokį svarbų klausi
mą, nepasiklausus pačių 
Lietuvos gyventojų, butų 
perdrąsu. Beto, šiandien 
dar nežinia, kokiose gyveni
mo sąlygose Lietuva atsi
durs karei pasibaigus. Gal 
kaip tik tuomet pasirodys, 
kad Lietuvai geriau būti su
jungta federacijos ryšiais 
su kokia nors kaimyne tau
ta, negu būti nepriklau
soma. "Šiandien sunku pa
sakyti, ar Lietuva panorės 
būti visų batais mindžioja
ma Persija, ar laisva Aus
tralija,” pasakė Leonas. 
(Persija yra neprigulminga 
valstybė, kurioj varžosi an
glai, rusai ir turkai. Aus
tralija gi priguli Anglijai, 
bet naudojasi plačiausia lai
sve. Red.)

Socialistai tai gynė aiš
kius reikalavimus tik šiai 
dienai, santarvėj su visa re
voliucine demokratija—Lie
tuvos apsisprendimas, kaipo 
teisė rišti savo politinį liki
mą Lietuvos Steigiamajame 
Susirinkime. Jie pabrėžė, 
kad negalima nuo visos lie
tuvių tautos kalbėti, jos var
du spręsti ir, tokiu budu, iš 
anksto Lietuvai užmesti 
bent kokį sutvarkymą, bet 
reikia kovoti delei teisės sa
vo liuosai vyriausiai valiai 
Steigiamajam Susirinkime 
išreikšti. Jie nurodinėjo, 
kad ta kova sunki -kova, ir 
vieninteliai, iš kur galima 
laukti pagalbos, tai iš demo
kratijos. Tik demokratija 
nuoširdžiai gina tautoms 
apsisprendimo teisę, kuri 
pagelbės baigti pasaulio Į 
skerdynę—karę. Demokra-! 
tija sako, kad įvykinti tą 
teisę galima tiktai baigus 
karę ir pačioms tautoms pa
likus teisę pasakyti tai, ko 
nori.

Socijalistai prirodinėjo, 
kad neprigulmybė dar. ne
reiškia, jog Lietuva bus lai
sva viduje; vadinasi, labai 
gali būti ir monarchija, kuri 
darbo žmonėms vargu bus 
naudinga; esant neprigul
mybei, medžiaginis šalies 
padėjimas*gali būti ir paver
gtas. Be to, neprigulmybę' 
Lietuvai gali ir duoti, bet 
ta neprigulmybė bus tokia, 
kokia tinkamiausia ir nau
dingiausia bus tiems, kurie. 
ją suteiks.

demokratija.
dvasioje.

Pajieškau apsivedimu merginos nuoPajieškau brolio Adomo Kūginio. Pajieškau apsivedimu merginos nuo
Turiu svarbų reikalą, meldžiu greit 25 iki 35 metų amžiaus, laisvų pa- 1

- - v. - - ■---------------------» 1 azv f.

M. Kugin ir gerai uždirbu. Su pumų
2005 Morgan st, Aberdeen, Wash.I meldžiu prisiųsti paveikslą, atsakymą 
-------------------------------------------------- duosiu kiekvienai.

Pranas Žylnis
74 Logan st., Batavia, III.

Pajieškau savo brolių: Antano, 
Kazimiero ir Stepono Juodvičių, taip
gi sesers Vinckienės, visi Raseinių 
pav., Šilalės parap. Jų pačių atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

Jos Udick (-38)
Bridgewater, Mass.BOX 126,

žiūrų, aš dirbu profesionališkų darbų ; 
? v i. Su pirmu laišku

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 26 metų amžiaus, aš esu 
23 metų, geistina, kad mokėtų ra
šyt. Su pirmu laišku meldžiu prisiųs
ti paveikslų. Atsakymų duosiu kiek
vienai.

KUOMET KITOKIS MAISTU 
KEIKIA, TAIPajieškau savo tėvo Juozo Kalvai

čio, Suvalkų gub., Mariampolės pav , 
Kvietiškio valsčiaus, Sasnavos parap., 
gyveno X'anemie, Pa. Jo paties at
sišaukti ar kas žino meldžiu prane
šti. ■

John Kalvaitis
Nakomis, 111.

> akme
nis ir tuo parodė, kad ji ji 

dama su visų šalių demo
kratija, o ne su atžagarei
viais, nors jie ir iš lietuvių 
tarpo butų.

mesti su tam tikru tikslu,
turėjo atsisakyti toliau ben-juasieks Lietuvos laisvę, 
drai dirbti ir, kviezdami suy.a°w*'° cn v,cn 
daryti atskirą demokratinį (
Seimą,—išėjo iš salės. San
tara sutraukiusi ryšius su 
dešiniaisiais, išėjo drauge 
su socijalistais.

Išeinant, P. Basys sociali
stų liaudininkų frakcijos 
vardu padarė tokį praneši
mą:

"Rusuose dabar demokra-

REIKALAUJAMA VISUO
TINO BALSAVIMO KA

RĖS KLAUSIMU.
. Senatorius Gore reikalau

ja, kad prie Jungtinių Vals-
ir vieŠDataui Mos st prvbė!įutų pri- 

iesP?tauJ.a’ s u \;ei dėtas pataisymas, kuris ne- 
. Lie.UMU demokratl- , • r valdžiai nrariėti L-O1‘Qauga.

jos balsas taip-pat dabar tu
ri geriausia skambėti. Ką- 
nors nutardami, turime 
žiūrėti, kiek tie nutarimai 
atitinka darbo žmonių rei
kalams. Priimtoji rezoliu
cija žalinga jiems. Demo
kratijų keliais vienas, o pri
imtoji rezoliucija nori mus 
nuo rusu ir kitų draugų at
skirti. Kitų šalių demokra
tijos negali priimtojo obal- 
sio remti. Priimdami tokias 
rezoliucijas, jus pabrėžiate, 
iš kur tikėtis Lietux’ai lais
vės gauti—iš buržuazijos. 
Mes žinome, jog iš jos nieko 
negausi. Be to, Seimas ne
žinodamas visų tų sąlygų, 
kuriomis dabar pasiliku- 
siems Lietuvoje tinka gy
venti, nežinodamas tos kon
junktūros, kuri bus taiką 
darant, negali, neturi teisės 
jau dabar pažymėti Lietu
vos valdymo formos.

"Nenorėdami, kad deši
niųjų rezoliucijos musų bal
sais butų dengiamos, mes, 
socialistai-liaudininkai, at
sisakome toliau dalyvauti į- 
vairiose komisijose, prezidi- 
jume ir išeiname iš šio kam
bario. Išėję darysime tokius 
žingsnius, kokius mums, de
mokratams, pridera 
ti."

Č. Petraškevičius 
demokratų frakcijos 
praneša, jog panašiai 
ir jo frakcija. Mes, 
negalime klaidinti 
draugų, nelietuvių 
kratijos. Priimtoji rezoliu
cija neveda laisvon Lietu
von, o mes tik laisvos Lietu
vos trokštame.

P. Leonas kalba Santaros 
vardu. "Jau kelintą dieną 
mes j ieškome visam Seimui 
bendro žodžio, nes tautos 
laisvei įgyti reikalinga visų 
jos pajėgų sintezė. Bet iš 
šitų pajėgų stipriausia—de
mokratijos pajėga. Jos už
miršti, atmesti negalima. Tą 
bendrą žodį mes buvome ra
dę, jis buvo musų rezoliuci
joje, kuriai pritarė visas de
mokratinis Seimo sparnas. 
Tuo tarpu gi dešinysai spar
nas nori tik savo obalsius 
stiprinti. Tuo, o ne Lietuvos 
laisve, rūpindamasis jis ir 
panašią rezoliuciją teikė. 
Tik 8 balsų dauguma priim
tąjį obalsį jie nori paversti 
tautos obalsiu. Taip negli 
būti. Musų taktika viena ir 
ta pati, kurią paskelbė kai
riosios frakcijos."

Visos tos 3 frakcijos sus
toja, ima raudonąją vėluvą 
ir giedodami marseljietę iš
eina.

Seimo demokratinė dalis 
susirinkusi kitoj vietoj pri
ėmė vienu balsu bendrą Lie
tuvos politinės ateities delei 
rezoliuciją. Šiuo žygiu de
mokratinė lietuvių x*isuome- 
nės dalis—socialistai ir San
taros partija—viešai ir gal 
visai atsirubežiavo nuo deši
niojo sparno—klerikalų ir 
Tuatcs Pažangos.

Tokiu budu, per šį Seimą 
įvyko gilesnis lietuvių vi
suomenės susikristalizavi- 
mas ir pasigryninimas, pa
sišalinant nuo tos savo da-

leistų valdžiai pradėti karę, 
prkol žmonės visuotinu bal
savimu to nenutars.

STREIKAS PRIEŠ GYVE
NIMO BRANGUMĄ ŠVEI

CARIJOJ.
Dėl gyvenimo brangumo 

didesniuose Šveicarijos mie
stuose pereitoj sąvaitėj dar
bininkai buvo paskelbę puse- 
dienį streiką. Streikas buvo 
sumanytas socialistų ir sa
koma, kad jeigu jis nieko 
negelbės, tai bus organizuo
jamas ilgesnis streikas.

BOX 7,

Pajieškau pusbrolio Juozapo ir pus
seserės Onos Matimaičių. Sartininkų 
kaimo, Raseinių pav., Kauno gub., 
Kas apie juos žino malonėkit praneš
ti arba pats lai atsišaukia.

Vincentas Vikcrtas
P. O. BOX 166, Argo, III.

Pajieškau savo brolio Juozo ir Pet
ro Bernotavičių, Suvalkų gub., Vilka
viškio pav., Kunigiškių kaimo Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Vincas Bernotaviflus
BOX 95, Eccles, W. Va.

Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir 
Adomo Gaukų, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Smilgių parap., Rimiškių kaimo, 
pirmiau gyveno Chicago, III. Meldžiu 
žinančių pranešti arba jiems atsi
saukt.

Kazimieras Eringis 
Cheltenham, Pa.

Pajieškau draugo Jono Deveikos, 
Kauno gub. ir pav , Seradžiaus mie
stelio. Turiu svarbu reikalų ir mel
džiu jo paties ar kas jį žino atsiliepti. 

P. Firovicz
377 Second st., So Boston, Mass.

Paješkau Kazimiero Janulevičiaus, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav.. 
Skriaudžių kaimo, jo paties ar kas jį 
žino meldžiu atsišaukti.

Peter Grinius
3908 Elm st., Indiana Harbor, Ind.

RADO AUKSĄ.
Iš Ispanijos pranešama, 

krd Andalūzijoj, Rivo Tinto 
paupyje atrasta aukso že-' 
rnėj.

Pajieškau brolio Konstantino Ga- 
rolio, girdėjau, gyvena Cleveland, 
Ohio. Meldžiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Joseph Garelis (36)
60 Fisk avė., Jeresy City, N. J.

dary-

social- 
vardu 

daru 
sako, 
savo 

demo-

S. Mankus (37)
BOX 139, Kewanee, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 m. amžiaus, aš esu 32 
metų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųst ir savo paveikslų. Bus vis-kas 
grąžinama.

A. Ramanauskas 
Herminie 2, BOX 96, Irvvin, Pa

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
27 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai.

A. Sabaliauskas (37) 
BOX 60, Tacoma, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, mylin
čios gyventi ant ūkės. Vyrų prašau 
nerašynėti.

Karolius Darvulevičius
Saube. Lake Co., Mich.

pasirodė pilnai atsakančiu 
tūkstančiams kūdikių. Eagle 
Brand pienas yra plačraus 
vartojamas kūdikiams, negu 
bent vienas maistas. Jisai 
buvęs visų vadu su vi r Jum 
šešiasdešimts metų. Jei jūsų 
kūdikis nežindomas, tai duo
kite jam Borden's Eagle 
Brand Condensed M ilk.
Ii kirpk apskelbimą ir prisiųsk 

Bardeaa Coodetuad MMk Co.
New York City. N. Y.

o apturėsite nurodymus lietuvių 
kalboj, kaip tą pica i vai toti.

Kvs.

“KELEIVIS
GERIAUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
Metams .......................
Pusei metų ...............

Kanadoj ir Uąrubežiuose 
Metams  ................... $2.25
Pusei. mett#.J.................... 1.25

Su visokiai, reikalais atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
I 255 Broadway. So. Boston. Mass.

$1.75
1.00

Pajieškojimai
"KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
ki. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Admin.

JIEŠKAU GYVENIMO pas lietu
vius, kurie užlaiko kambarius, malo
nėkit pranešti laišku. (36)

A. VIETA
672 So. 2-nd st., Plainfield, N. J.

Pajieškau švogerio Antano Jonelai
čio ir Simano Sliževičiaus, juodu pir
miau gyveno. Bcnton, III., dabar gir
dėjau, kad Sliževičia iš važiavo į Chi
cago. III., o Jonelaitis į Pennsylvania. 
Meldžiu kurie apie juodu žino prane

rti, arba lai pats atsišaukia.
Franas Beržinskas (36)

29 Hindle st., Detroit, Mich.

Onos Ma- 
Vilniaus gub., Traki 

l, Pozonių kaimo.

Pajieškau savo sesers 
kauskienės, 
pav., Jėzno parap. 
Kas apie jų žino arba ji pati malonės 
duoti žinią

Uršulė Žukienė (37)
50 R.R. Hill st., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio
• Kauno gub , “ _
parap., gyveno Thomas, jįV. Va., 
ten
bų
kas

939

Juozo Lingvino, 
Telšių pav., Gargždų 

iš 
persikėlė Chicagon. Turiu svar- 
reikalą ir meldžiu atsišaukti ar 
žino pranešti

Izabelė Keblaitienė (36) 
— 24th st. avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Onos Rublauskaitės, Vil
niaus gub., Trakų bav., Butrimonių 
valsč., Tabalaukos kaimo; girdėjom, 
gyvena Baltimore, Md. Kas apie ją 
žino malonėkit pranešti arba lai pati 
atsišaukia šiuo adresu:

Jono Rublausko (36)
77 Drayer avė., Waterbury, Conn.

Pajieškau Jono Juškaus, Vinco 
■Juškaus ir Jono Matulio, visi Kauno 
gub., Šiaulių pav., Ligumų parap., 
aš esu Degučių kaimo. Meldžiu atsi- 

Pajieškau Onos Baltrušaičiutės-Mi- šaukti, ar kas žino pranešti.
levičienės, gyveno Hartford. Conn. _ _ C—t U.
Jos pačios atsiliepti ar kas pažįstamų 3553 So. XX allace st,, 
žinote apie ją teiksitės man pranešti 
už ką busiu dėkinga. (38)

Gust Ūmezis
Chicago, III.

____ _____ Pajieškau Vinco Ardzijausko, Su-
Marijona Baitrusaičiutė-Juodienė valkų gub , Naumiesčio pav., Pakar- 

5 N. Leonard st., Waterbury. Conn. j dokų kaimo. Meldžiu atsišaukti ar 
__________________________________ kas žino pranešti.

S. Laurin
428 Charles st., Columbus, Ohio.

Pajieškau giminaičio Antano Sime- 
‘ , Vilkmergės pav., 

Turiu svarbų reika- 
žinote

no, Kauno gub , 
Kurkulių kaimo 
lų, meldžiu atsišaukti ar kas 
pranešti.

Alb. P. Dambrauskas
21 R. R. Avė., Deny. N. H.

Pajieškau brolių Kazimiero ir An
tano Krizių, Kauno gub.. Telšių pav., 
Norkūnų sodos. Jų pačių atsišaukti 
ar kas žino praneškit.

Damicė Krizaitė-Prelgauskienė 
BOX 34 E Pepperell, Mass.

Pajieškau Stepono ir .Juozapo Stu- 
purų, Šiaulių pav., Papilės valsčiaus, 
Rekčių kaimo, gyveno Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino praneškit 

Juozas Vygandas
418 So. Main st, Bridgeport, Conn.

Pajieškau Jurgio Mašausko ir Juo
zo’ Norušio. pastarasis laikė saliuną 
Denver, Colo., o sp Masausku persis- 
kyrėm 23 gruodžio 1916 m. Denver, 
Colo. Jų pačių atsišaukti ar kas apie 
juos žino malonės pranešti.

Petras Martinkaitis
BOX 177, Herminie. Pa.

_ Pajieškau pusbrolio Antano Balai- 
šio, Kamajų parap., Robliu sodžiaus, 
Vlado Zovės Sadų parap.. Punkiškių 
sodžiaus, ir Petro Venišnio. Urlių so
džiaus Jų pačių atsišaukti ar kas 
žino meldžiu Dranešti.

Petras Tumanis
84 Hamberg st., Muskegan, Mich.

Masilionio, 
Baisiogalos 
taipgi švo- 

Paberžių 
parap. ir 

Rabikausko tos 
taipgi 

Meldžiu 
Franas Mąsli n.

BOX 16, - A.

Pajieškau brolio Pet:«> 
Kauno gub., Šiaulių pa v . 
parap., Skemor.iu sno ,-. 
gėrio Antano Podžiuno. 
viensėdijos. Basiogal<>> 
draugo Konstanto I— 
pačios parapijos, 
X lado Sadausko.

pusbrolio 
atsišaukti. 

(37) 
In. XV. Va.

Pajieškau sesers Kastan. Bieliuniu- 
tės, Prieštuvienių kaimo, Stakliškių 
parap., Trakų pav., Vilniaus guber. 
Girdėjau kad atvažiavo į Ameriką, 
bet nieko apie jų nežinau. Ji pati 
lai atsišaukia arba kas apie jų žino 
malonėkit pranešti. (36)

Mikolas Bieliūnas
2278 S. W. 6th st , Cleveland, Ohio

Jieškau brolio Kazimiero Velickio 
ir pusbrolio Simano Tamkevičiaus, 
abu Kauno gub., Velonos valsč. Ve
lička Stakių miestelio, Tamkevičia 
Klapatinės kaimo. Atsišaukit patįs, 
nes turiu svarbų reikalą, arba kas 
apie juos žino malonėkit pranešti. 
Kas pirmas praneš, užrašysiu ant 
metų "Keleivį’’ arba "Laisvę.”

Franas Velička (36)
408 So. Paca st., Baltimore, Md.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės ne jaunesnės 20. ne se
nesnės 40 metų. Aš esu vaikinas 35 
metų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą, duosiu ant kiek
vieno laiško atsakymą ir prisiųsiu 
paveikslą.

Joe Kalnikas (36)
413 XV. 17th st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino, ne 
senesnio 25 metų, aš esu 20 metų, 
mylinti šeimyniškų gyvenimą ir no
rėčiau gaut draugą laisvų pažiūrų, 
kuris sutiktų su manim vargti. 

Petronė Siontiniukė
BOX 54, Pontiac, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Platesnių žinių kreipkitės laiškų. 

F. Griška
1311 Broadway, Buffnlo, N. Y.

A. A.
Mirė Veronika Tamošiūnaitė •

Iš Lietuvos Balso patiriame, kad 
Petrapilvj 15 geg. 1917 m. mirė Ve
ronika Tamošiūnaitė, palaidota Vibor- 
go kapinėse.

A. A. Veronika buvo pabėgusi dėl 
karės Rusijon, paėjo iš Kauno gub., 
Lieliunų parap., Pailgio viensėdijos 
Nors buvo jauna. 23 metu amžiaus, 
bet vargas ir badas išplėšė jai gy
vastį. Jinai mirė svajodama apie 
grįžimų Lietuvon, kad ten darbuotis. 
Ji buvo pagarsėjusi lietuviškų audi
nių audėja. Lai būna jai lengva 
svetima žemelė.

Nuliudusieji brolis Stanislovas, se
suo Agnieška ir švogeris Mykolas 
Gražis.

IŠSIDUODA GERI RUIMAI.
rai, kurie norite turėt švarų užlaiky
mą ir pigiai, atsikreipkit pas mus. 
Męs užlaikom gerus kambarius ir ge
roj vietoj. (36)

N1KODEM CEKOVIč
427—8th st., Moline, III.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA Lietuvaitė mergina, 

kuri gerai kalba lietuviškai, angliškai 
ir lenkiškai, darbas muzikos sųnkro- 
voj. Kreipkitės pas

R. W. Shannon
420 Broadway, So Boston, Mass.

REIKALINGAS duonkepis, kuris 
supranta visų darbų prie kepimo.
Kreipkitės šiuo adresu: (37)

15 BEACON ST.,
So. Lawrence, Mass.

PARDAVIMAI.

GERA ŪKĖ ANT PARDAVIMO.
76 akrai žemės ir visi įrankiai rei

kalingi prie gaspadorystės. netoli di
delio miesto Waterbury, Conn. 
rintieji platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu:

Peter Franceson, R.F.D. 1, 
Woodbury, Conn.

FARNA PARSIDUODA.

Telephone: Greenpoint 2327

MARCIN & MACYS
FDRN1TURE CO.

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĄ IR IŠLYGOS PIGIOS

No-

(36)
paderinta 

Lietu v. raidėm*. 55.90 
Got ii koma r aid. $3.50 
Gaunama tiktai pas: 

M. X. MOCKUS.
P. O. Box 54. 

Detroit, Mich.

$1.00 si
Pristatėm į namus visokias 

daiktus j visą apielinkę Jersey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Streat
tarpe Driggs ir Bedford avė.
BROOKiyp,N., Y.

9 akrai žemės, 6-šių kambarių na
mas, gazo ir elektros šviesa, miesto 
vanduo, yra 3 vištininkai (galima 
laikyt apie 1,000 vištų), daržinė, va
sarnamis, kiaulių tvartas, 53-jų me
džių sodas, daug uogų, prie pat ka
ro, 6 centai nuo Montellos 
Brocktono; į Bostonų 17c. ant 
Kaina $3,200, išlygos lengvos, 
kitės pas:

Juozas Vaičiūnas,
16 So. Franklin str., Holbrook, Mass.

Aš, Alena Kostovska, paširs 
dau visai publikai akyse.

arba 
trūkio. 
Kreip-

UO)

Ar nori įgyt galereją?
Parsiduoda gera galerija su visais 

įrankiais kokie tik reikalingi, t. y. 
aparatas nuo 12X20 ir iki mažiau
siam ir padidinantis aparatas. Ran
dasi gražioj vietoj ant geros gatvės, 
biznis išdirbtas per 11 metų ir iki da
bar visados lankomas lietuviais. 
Kaina prieinama. Da viena proga! 
Pats savininkas apsiima išmokyt a- 
matą ir perduot savo mokiniui. Kreip- 
kities per laišką arba ypatiškai. (36)

G. W. KIRTIKLIS.
103 W. XVyoming st., Hazleton, Pa.

TŪKSTANČIO DOLERIŲ VERTĖS 
IŠRADIMAS.

Dėl panaikinimo pleiskanų, atnau
jinimo išslinkusių plaukų ant galvos 
ir kitokių odos ligų, dėl panaikinimo

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
ras, Regulatria, dėl moterų, prade-- T • J ... - ■ I ’ Siti p>*UV—

šlakų, spuogų ir kitokių veido išberi-, jau (.erai jausties, gerai valgyti ir mų. Patarmai : *-—........ ... . . _
priežastį ligos, o mes pasiųsime.

J. XV Sakowsky & Co. (36)
BOX 42 Sta. E.. Cleveland. Ohio.

dykai Aprašykite dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
C mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo- 
darr-' Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuosa 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St„ Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRĖNAS, Prof. 

Chicago, m.
Šitą apgarsinimą turėtą perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Tėmykite!
Šiuomi pranešu visiems brookly- 

niečiams, kad aš perkėliau savo krau
tuvę nuo 57 Ten-Eyck st., po nu
meriu 447 GRAND ST_ Brooklyn. 
N. Y. tarpe Keap str., ir Union avė. 
UŽLAIKAU VYRIŠKŲ. MOTERIŠ
KŲ IR VAIKŲ DRABUŽIŲ, kokių 
tik reikalinga. Taipgi užlaikau viso
kių. lietuviškų laikraščių. Prašome, 
atsilankyti. Patarnavimas kuogra- 
žiausias. (?)

JUOZAS MEDELIS
447 Grand »tr, Brooklyn. N. Y.

DYKAI $12.00 VERTĖS
Žodynas Anjrlų. Rusų, Francuzų ir 

Ix>tvnų kalbų; 4700 puslapių; 7000 
spalvuotu iliustracijų: 1000 treogra- 
fiškų dalyku. 14000 biografiškų ap
rašymų; taisyklės ištarimui ir pa-'į 
rašymui žodžių. Mes pasiusime |D 
iums šita žodyną dykai su 12 didelių 
įvairių firmų katalogų. Prisiųskite 
mums 98 centus apmokėjimui siun-, 
timo lėšų. |

LEWIS NELSON (40)
Txick i87 Brcmcrton, Wash. v

Telephone: Bark Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419. 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.
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Ivano Motina.
Aosi vytimas.

—Atleisk man, mano ba
landėli, musų trumpa pažin
tis tuii pasibaigti. Mama 
icikpHuja, kad apsivosčiau 
s:» turtingu vyru.

—Kaip tai ? Ar tamsta da 
nevedusi?

(Iš anglų kalbos.)

Ivanas negalėjo suprasti, 
kas darosi jo motinai. Ji, ku
ri taip mylėjo Stepaną, jo 
vyresnį brolį, išgirdusi, kad 
tasai grįžta iš karės lauko 
be kojos, visai neverkė, tik 
vaikštinėjo lyg suakminėju- 
si.

”Eik ir pasitik brolį, pa
žiūrėk i nupjautą koją, ku

c

Prirodvmas.
*

—Ką, kaip l<ą, bet švaru- 
; rną tai aš savo pačiai turiu 

rią jis paliko karės lauke pripažinti; muilo ji niekam 
delei kraugerio caro — kad j nesigaili, net biiudai paduoti 
jis netektų savųjų!...” Ivanįant štai ■ muilu atsiduoda, 
didžiai nusiminęs ir susi
graudinęs, išėjo patikti bro
li-

”Ak, tai tu Ivan, o kur 
mama, kodėl ji manęs nepa
sitiko.” klausia Stepanas, 
kuris buvo taip persimainęs, 
kad net Ivanas jo nepažino.

”Ar jau ir tu pašauktas.
Ivan?” ‘

”Dar ne. vienok manau, 
kad tuoj reikės ir man eiti. 
Einam namo pas mamytę.”

Kuomet jie stovėjo ant 
slenksčio. Ivanas vėl pamatė 
savo motiną, kokia ji buvo 
seniaus. kuomet Stepanas 
ėjo kariumenėn. Ji puolėsi 
prie jų ir audu apkabinus 
liejo ašaras tol. kol visai ap
alpo. Ivanas kartą patėmi- 
jo, kad motina su Stepanu 
ką tai nuo jo slepia. Kartais 
jiedu verkdami ką tai pie
nuoja, tariasi, vienok Ivanui 
prisiartinus jie tuoj nutila 
ir sėdi galvas nuleidę, lyg 
suakmenėję.

Kartą Stepanas. kuris vai
kščiojo kojūkais pasiremda
mas, pašaukė Ivaną kieman.

‘ Kieme, šalia krūvos malkų, 
gulėjo pjūklas ir naujas kir
vis, kas reiškė, kad reikia 
malkų supiaustyti.

”Na, Ivan. ar girdėjai, kad 
tau reikia eiti karėn? 
jau šaukia.”

”Girdėjau šj ryt.” 
”Ar tu pori eiti?” 
”Niekas neklausia, ai

ri, jie šaukia, o tu eik ir 
kas.”

”Aš sakau, kad tu. Ivan, 
neisi” tarė Stepanas.

”0 caras ir jo tarnai sako, 
kad eisiu.”

”Vienok, nesveikų neima. 
Jeigu tu neturėsi pirštų, su 
kuriais reikia šaut, tavęs 
neims.”

”Ar tu... ką gi tu nori pa
sakyti?” paklausė Ivanas, 
kurio širdis jautė ką tai bai
saus.

"Reiškia, męs galim tave 
išgelbėt nuo kariumenės, 
gal tavo ranką, koją arba ir 
gyvastį..”

Ivanas pažiurėjo į brolį. 
Jo akyse matėsi kas tai ne
paprasto, baisaus. Jis visas 
drebėjo.

”Matai šį kirvį,” tarė Ste
panas.

Jiedu susiginčijo. Ivanas 
kalbėjo, ar nebūtų geriau 
jam eiti karės laukan, gal 
išliks sveikas, gyvas. Stepo
nas vienok žinojo karės lau
ką. Vyrai ten lieka bepro
čiais, sužeisti ir užmušti. Jis 
tvirtino Ivanui, kad tik se
kunda—ir viskas butų atlik
ta.

Duot nukirsti pirštą! Bai
siai skaudėtų. Vienok gy
vybė? Taip, gyvybė bran
gesnė. Pirštas mažai ką 
reiškia. Padėti ranką ant 
kaladės, nusukti galvą ki
ton pusėn ir akies mirksni j 
butų užbaigta.

Ištiesė Ivanas ranką, už
dėjo pirštą ant kaladės, dir
stelėjo į brolį, kuris paėmė 
nuo žemės kirvį, ir klyktelė
jo, pajutęs aštrų skaudėji
mą. Pirštas nusirito, o Iva
no ranka paplūdo kraujuo
se.

”Mama, mama, jau nukir
tau,” pasigirdo Stepano bal
sas. _ __

Gyvasties Balsamab .
Nervų Stiprinto):
Vaistas nuo v
Nuo Kosulio .
Nuo gerklės 
Skilvinės Pr

silkes ds
's!ros

Musu aptiekoj galim i gaut

s—

PIRMA APTIEKA I.AWRENCE
IR APiELiNKĖJ

Atkreipkite atyda Į šią aptieką, kuri užlaiko visokius vaistus.
’.’yilu ■!< : ■ plaukų slinkimu, sustabdo galvos niežėjimą, išvalo pi.-isLa>:.. i g. ;vo.<, duodu stt- 
iuukam >. Gyduolės kaina 50c ir $1.00 Plaukų stiprintojas 5Oc ir .Sl.o'i. Shampoo ir plaukų 
j;-. ■ 50c ir 51.00.

(’ASii'UOšl.Ul 1 REIKMENIS: l’erl’umai po 25c, ir tt. I r;;.: ■ • .! | >!.‘>0 i'-.i $5.0 1
miil-ti įvairus kiti pasipuošimo dalykai.

... z:>c. 
) 0)
te. $1.00

-50c.
SI.00

Jus

no
ris-

Vyro žvėriškumas.
—Delko Marė Jenė 

metė vyrą?
—Su tokiu žiaurunu 

galėjo gyventi.
—Girdėjau, kad jiedu

pa-

ne-

la
bai nesutikdavo, bet ištiesti 
nežinau deiko. Ar jis ją 
mušdavo?
• —Mušt, tai nemušdavo, 
bet savo uždirbtos "pėdės" 
jai neatiduodavo, tik pats 

isas bilas išmokėdavo.
—O-o-o, kas per niekšas!

v

Mašinos užima žmogaus 
vietą.

—Mačiau tamstos dukterį 
automobiliu važiuojant.

—Taip, nupirkau jai ir ji 
pati jį valdo.

—tikiuosi, patenkinta iš 
iš tokios dovanos.

—Labai, sako įsimylėjusi 
int jį iki ausų.

—Hm... mašinos užima 
žmonių vietą.

Įspėjo.
—Pirmą pusę savo vakaci- 

’ų aš praleidau ant motor- 
cikliaus.

—O antrą, turbūt ligonbu- 
tyj?

—Įspėjai.

’J

I

kuris nebūt girdėjęs žemiau- 
todėl neturi būt s -imynos 

rekordu:

<:ų
< c’umrijos rekordus galima grtt- 

iinti ant kiekvieno.- mašinos

Jeigu negausit katalogo pas 
pardavėją, rašykit mums.

E2356. (LIETUVA

i

ir

•as,
cs,

<čs dėžutė . ..
•• .............

žiedai, dėžukė 
i. dėžukė .... 
Tai. dėžukė ..

Jė: _kė . ... 
i, dėžukė ....

ūkė 
dėžnkė ...

. ..

—Na. Jurgi, už ką tu da
bar—už ruskį, ar už vokieti ?

_ Už tą, kuris su m tįsis, o 
i t prieš mus!

Mikas Petrauskas, 
tenoras.
TĖVYNĖ MUSU.

(TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA.
E2357. (KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

(BIRUTĖ.

Karalienės Aniuulu Parapijos Choras 
iš Brookh no.

E31SS. (ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO.
(PASISĖJAU ŽALIA RŪTA.

E3289. (KUR BĖGA ŠEŠUPĖ.
(KARVELĖLI MĖLYNASIS.

Įdainavo Marė ir Jonas čižauskai.
E3190. (TRIS BERNELIAI.

(VAKARINĖ DAINA.
E3191. (ANT MARIŲ KRANTELIO. 

(SAULUTĖ TEKĖJO.
E3192. (GIEDU DAINELE. 

(GEGUŽINĖ DAIN4.
Įvairiausius Lietuviškus šokius, Įgrajintus 

geriausiais muzikantais, rasite vien tik ant 
kordą "Coiumbia.”

Reikalaukit naują kcta’iogą Columbijos 
Lietuvišku rekordu.

Galit gaut pas kiekvieną Columbi.i - 
pardavėją, kiekvienam mieste.

CoIumbiaT
Graphophone Co.

visokių gyduolių^kuriu surašą iš dalies čia paduedam
.... 25e. 
.... 50c 
.... 25c. 
.... 25c. 
. 10-25c. 
.... 25c. 
.... 50c. 
5(>c-$1.00 
.... 50c. 
.... 10c. 
.... 10c.

Plaukų Stiprintoju .. 25c 
Linimentas arba Espeller: 
Anų: harysias plovimui 
Nuo kirmėlių .................
1 >el išvarymo soliterio 
Kraujo Valytojas ..........
Oei lytiškų ligų ............
Nuo Reumatizmo ..........
Nuo Kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis ...............

ntiseptiškas muilas ..

L1ETI VIŠKOS
25c
25c
25c
25e
2.V-
25c
25c
25e
25c
25c

ir 50c. 
35c.

...25c.

. $3.00
$1.00 

50c-$1.00 
uO:
< '

mestis

i

$1.0 ;•
25e.
50c.
25c.

GI PUOLĖS:

Cumbažolės, < 
Mėtų, dėžukė 
Šalavijų, dėžukė . . 
Cinamonų, dėžukė . 
Erelukų, dėžukė ...

. Kmynų, dėžukė ... 
bafronų. dėžukė . .. 
Anižių, dėžukė .... 
Apynių, dėžukė ... 
Kraujo valytojas ..

dėžukė 25c
25c
25c
25c
25c
25‘*
25c
25;-

1.00

daugybė kitokių gydančių žolių galima gauti musų aptiekoje. 
<> Tat- Tonic Comp. $1.00, dcl kraujo ir abelno stiprumo (Ja- 
"in Terra"’ Bitters Tonic $1.00. ~

Taipgi
(Jatul’.i
tt.'i’si ”In Terra” Bitters Tonic $1.05. Tas vaistas yra tiprirt jxi> 
sistemos, nuo įvairių skilvio ligų ir skoni duoda prie valgio. Už 12-ką 
bankų >"9 00, už 6 bor.kas $5.00, už vieną 1.00.

kasdieninių vaistų: Gyduolė nuo kosulio užaugusiems: po 25c, 5<)c ir $1.00. Vaikams 
50c.

Kokių tik reikia Jums gyduolių, rasite pas mus Kreipkitės:

NATIONAL DRUG CO, Ine.

M. GALLIVAN C0
Smagiausia užeiga

PRALEIDIMUI LIUOSO LAIKO 
VISOKĮ SKANIAUSI 

GĖRIMAI.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.

362-365 2nd st., Sa. Bcstan.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. i), ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
-Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie S25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum BIdg. CHICAGO. IT L
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TIK I'ER TRt "MPĄ LAIKĄ.
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pietus, 
taipgi 

peilį

MĘS UŽLAIKOME VISUS LIE
TUVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.

Prisiųsk po 75c. už kožnų Rekordų 
parašydamas dainų vardus arba nu

meri, o męs ta pačia dienų išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumų 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo paminėda
mi ar jau turite mašinų, ar ne. įdėk už 4c. .štampų prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS 
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Kas-ners 
nepaprasto 1 
'les duosim 
jums dailu 
d u b e 1 tava 
dvilypi re- 
t e ž ė 1Į su 
kompasu ir. 
karo for
moj ; paro
dančiu v i- 
sas dalis 
svieto, šiaurius, 
rytus ir vakarus, 
duosim lenktinį 
dviem geležtėmis papuoš
tą moterišku paveikslu 
naturalėj formoj. Puikų 
kompasų gal’te prikabini

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus. __
kendzių gardumas priverčia ją 1 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowncy"s Crest Ken- j 
džių. .Jeigu negali gaut kitur,! 
tai prisiųsk mums dolerį, o ’j 
gausi vieną svarą geriausiu 'j 
Amerikoj išdirbtų kendžių. lj

Geriausias agentas Bostone, 

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADM'AY,

SSVH ‘NOLSOa HJ..TOS

Dr. A. F. CRISTON
401 MARLBOROUGH ST..
netoli Massachusetts avė. 

Boston, Mass.
.igoniai priimami egzaminavimui 

gydymui kiekvieną dieną.
landos: Nuo 9—11 iš ryto; po pi 
tuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Privatiškas Lygonbutis su 26 ge- 

ctr.s lovomis. Visais moderniškais 
taisymais ir aparatais dėl abiejų 
vėlų ir chroniškų ligų. Didžiausių 
Tyčią atkreipia ant visų ligonių, jei- 
-u pageiha arba gydymas yra gali
nas. Kreipkis tuo adresu:

401 Mariborough Street,
Boston, Mass.

Tel. Back Bay 807.
Ligonius ateina į namus apžiūrėt 

ant pareikalavimo. Gydau jau per 18 
neto. Kalbame ir rusiškai.

Ei, Vyrai. Viri Pu

Y’JDSbKO?
JIS UŽLAIKO GERA 

RESTAURACIJĄ 
VISOKIU GARDŽIAUSI i" 

GĖRIMŲ
Pirmiausia ir parankianaia 

vieta lietuviams.

304 Bna<waj ir 258 D Straets 
saėosra, osi.

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITB, 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresų;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ,
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO Į RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visu pasaulio dalis geriausia gaut paa mua.
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšiea dokumentus 

padarome atsakančiai.
v

les viduriu retežėlio, pei- | 
luką prie vieno galo, o 
laikrodėlį prie kito. Tie 

isi tris naudingi daiktai 
duodami dykai, kada už
sakysi pa.~ mus vieną nau
jo stiliaus kalendorini lai
krodi. Kad žinotum, koks 
puikus yra musų parduo
damas laikrodėlis, mes 
aprašysime jį jums: 1) 
rodo minutas ir sekundas 
kaip kiti laikrodžiai; 2) dienų 
dus; 3) rodo mėnesių vardus: 4) 
kokia mėnesio diena; C, . ....

var- 
______ , rodo 
5) rodo mėnulio 

atmainas; 6) teisingai laiko čėsą. ne- 
.-ivėlindamas nei ant minutės; 7) drū
tais ir gerais lukštais; 8) 15-kos ak
menų; 9) gvarantuojamas ant 25 me
tų; 10) galima šį laikrodį Įdėti į van
denį visai dienai ir jis eis nesustojęs. 
Tai biskį nepaprasta. Kas nebūk pirks 
itų laikrodėlį, pasidžiaugs ir ilgai at- 
imins ta savo laimėjimą. Tik pa

mąstyk, koks patogumas turint tokį 
laikrodėiį. kuris parodo viską, kas tik 
laiko klausime reikalinga žinoti. Sy
kiu su laikrodėliu turi kišeniuje ir ka
lendorių. pažvelgei į laikrodėlį ir ži
liai kokia valanda, kokia sųvaitės 
diena, kokia mėnesio diena ir mėnu
lio atmano:-. Negali to laikrodžio 
pirkti bile kur, vien tik pas mus. Už
sisakant šitą laikrodėlį nereik nei 
cento pinigu siųsti, vien savo vardą 
ir adresą. Užmokėsi, kada tau bus 
pristatytas ir kada pamatysi jį savo 
akimis šitas laikrodėlis iėšuoja tik 
$7.95c. Mes prisiusime jums rašyta 
gvaranciią. Gyvenantis Chicagoj, lai 
ypatiškai pas mus užeina ir anžiuri 
musų kalendorini laikrodėlį. Kas jį 
pamatys, tas jį nupirks. Tik per 
frur.'.na laiką pardavinėsime taip pi
giai. Pašyk ar ateik tuojaus.

UNION WATCH CO.
670 N. Carpenter st.. (Dept. 14) 

CHICAGO, ILLINOIS

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesi įgi, šie straipsniai:
Kodėl vyrai tampa senberniais?

Ar jaunos merginos mjli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas mergines? Kodėl mergi
nos tampa se-~ergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jaunų vaikinų.
Knyga papuo i labai puikiais- 

arttstiš'-; paveikslais. 
Kaina tii; 35 ortai.

Knygos reil ataukite pas:

A. PIPIRNlNKAS
2023 ST. PA r L AVĖ..

CHICAGO, ILL. 
'"Keleivio” Knygyne,

B re r. d « a y-. So. Boston. Mass.
Agentams duodu didelį nuošimtį- 

(komišinų).

■' C*-* ***********

KARE IR LIGOS!
KARĖ, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

iii:•
AR NORI. KAI) MERGINOS’! 

MYLĖTŲ?
Jeigu taip, tai nusipirk

Visi C0LUMB1A Gramafonai
ir Lietuviški Rekordai

gaunami
PILVINIO ir ZELDOKO

KRAUTUVĖ

Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- • 
rūpinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
l>ei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y
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Rusijos Ambasadorius Bostone
Dikčiai išgarsintas nau

jos, revoiiuci joniškos Rusi
jos ambasadorius, Boris Ba- 
chmetievas, pagaliaus ap
lankė ir Bostoną.

Į Bostoną pakvietė ji žy
dų draugijos, kurios tuo ti
kslu raivo nusiuntusios savi 
<lelegątus VYashingtonan.ž) 
dų sumanymui oficiališka 
pritarė Bostono majorai 
( urley ir pasiv.skai—Mas> 
valstijos gubernatorius Mc- 
Call.

Ambasadorius atvažiave 
i Bostoną 2i rugp. anksti 
iš ryto. Su iuom buvo ketu
ri militariški ir penki civilis 
a m basa dos n ar iai—n iekuo- 
mi neatsižymėję ir neintere
singi, taip kaip ir niekuom: 
neimponuojantįs. Speciali 
ambasadoriaus truki anl 
stoties nuvažiavo pasitikti 
majoras su priėmijro komi
sija, kuri susidėjo iš poros 
desėtkų vietinių žydų ver
telgų, poros rusų Kalbos ins
truktorių (Bostono Univer 
siteto ir Harvardo be 
Technologijos pri'at-docen- 
tų), pustuzinio amerikom. 
buržuazjos, poros milicijo 
viršininkų, vietinio rusų po
po, ir—F. J. Bagočiaus.

Stotyje buvo prisirinkę 
keli tuksiančiai Rusijos iš 
eivių, kurių tarjie šiam ir ter 

latėmyt maža;
Pama 
minif

■ {££&’ Aierika BDveikė
obalsiu, kilusiu is proletari- 

l ato? ir kad proletariatui ji 
• ■ • 1 X. • *1 V * ■» t v *nuiiamas Rusijos ambasa- tiktai yla reikalinga ir nau-

toriui vėliavą.
Po jo kalbėjo ambasa- 

lorius Pirmiausia kalbėjo 
ngliškai. Pasisakė kaip lin

ksmas jis esąs čionai būti, 
it k; - tolinai dėka vo jo Ame- 
ikai "nuo ši- dies,” nors nė

rini r už ką, i- pabrėžęs, kad 
Rusija esanti jau laisva, 
jrudėjo kalbėti rusiškai. 
.\’ciškalbus jis, plonu čirš
kiančiu balsu, jokio Įspu- 
ižio ir entuziazmo minioj 
lesukėlė, taip kaip jis kad 
lieko ir nepasakė. Užreiš- 
-:ė, kad žydai esą laisvi, 
enkai ir kiti busią laisvi, 
aro jau nėra ir visi galėsią 
rrižšti ”na rudinu,” kur 
Įaugusias esą gimę. Žmonės 
ipsivvlę. tylėjo nustebę, nes 
mieš savo matė ne revoliu- 
ijos atstovą, bet paprastą 
Hirzuazą. apie 40 metų am- 
’iaus. biskį susikuprinusj, 
urs matomai bijosi ką nors 

įasakyti, kad tas jam neuž- 
renktiĮ—gal būt nuo Ame- 
•ikos kapitalistų paskolą 

u opinija buvo, 
ad jis tik tuo tikslu ir at- 

Bet jei Ba- 
da- 
tai

dingą, ir kad galingasis pro
letariatas privertė ir kitas 
tiesas apie demokratiją 
kalbėti. Bet kadangi demo
kratija y ra proletariato ide
alu, todėl ir ta demokratija 
turi būti darbininkiška, o ne 
aristokratiška demokratija 
taip senovės Komoj, bei 

’ouržuaziška demokratija, 
zaip Franci joj ar Anglijoj, 
ir ne plutokratiška po kokia 
mes nemažiau kenčiame A- 
merikoj. Kalbėdamas apie 
karę iki galui jis sakė: 
"Taikos? G ne. mes nemano
je apie taiką dabar. Atski
ros taikos su Vokietija? 
Niekados! 3les ką tik ne- 
enai tepradėjome kariauti 

apie taiką be pargalė?
nė nemąstome. Taip,

>1

ir a
mes
mes stovim už karę, už karę 
iki pergalingos
Bet '‘
taip ir tą ’pabaigą’
visi vienaip- suprantame.
Kada m.vS kalbam apie kar 
ii

dabartinei karei.

M6l0į(XXI0K)<0l^^
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Už JOKI LAIKRAŠTYJE TILPUSI APGARSI- 
NIMA REDAKCIJA, NEI ADMINISTRACI

JA NEATSAKO.

Visų pirmiausia buvo kon
fiskuota 91 Vokietijos lai
vų Amerikos uostuose. Dau
geli tų laivų vokiečiai suga
dino, tai valdžia dabar juos 
taiso.

Paskui paskirta karės rei
kalams §7,000,000,000, ku
riuos nutarta paskolint nuo 
savo žmonių, pardavinėjant 
jiems ”Liberty bondsus.”

Užginta S600.UOO.OOO nau
jam laivynui kariumenei 
gabenti ir $600,000.000 or
laiviams.

Savo sąjungininkams nu
tarta paskolint $3,000,000,- 
000 ir dalis tos sumos jau 
paskolinta.

Įvesta priverstiną karei- 
vystę ir po bausme kalėjimo 
į vieną dieną priversta užsi
registruoti apie 10.00 \00t) 
jaunų vyrų, iš kurių dabar 
renkami kareiviai nauja: 
mijai.

Surinkta 600.000 liuo 
noriii regulerei armijai ir 
milicijai.

Nusiųsta komisija Ru
sijon. kad ’*pagelbėjus susi
tvarkyti” naujai rusų res
publikai, ir vieną komisiją 
geležinkelių ekspertų Rusi
jon, kitą Francuzijon, Kad 
uagelbėjus tenai geresnes 
geležinkelių transportaciias 
įtaisyti.

Pradėta statyti Amerikoj 
32 stovyklas, kur bus moki-“ 
narni, kareiviai.

Uždrausta siųsti i neutra -: 
les valstybes maistą ir kito
kius dalykus, nes pasirodė. • 
kad tos valstybės, ypač 0- 
iandiia ir Švedija, parduoda 
tuos daiktus vokiečiams.

Išleista Įstatymas maisto 
kainoms kontroliuoti, nors 
iki šiol tas įstatymas da nie
ko gera žmonėms neatnešė: 
maisto trustas da daugiau 
plėšia žmones^

Susitvėrė daugybė Įvai
rių liuosanorių komisijų ir 
komitetų, kurie visokiais 
budais padeda valdžiai dirb
ti karės darbą. Visi tie ko
mitetai ir komisijos suside
da vis iš kapitalistų, kurie 
iš karės daro dideli pelną.

Iš apie 10,000,000 užsire
gistravusių vyrų, 687,000 
pašaukta priverstinon ka- 
riumenės tarnystėm

Kuomet valdžia vykino ši
tuos dalykus, Amerikos _ 
žmonės sudėjo jai $2,000.- 
900,000 paskolos ir prie to 
da SI 00,000,000 suaukavo 
Raudonajam Kryžiui. _

pabaigos, 
kaip 'demokratiją,’ 

mes ne 
visi vienaip- suprantame... 

*ę 
i pabaigos, mes supranta

me iki pabaigos visų carų, 
kaizeriu ir karalių, politiš- 
kų, dvasiškų ir industriali- 
nių. iki pabaigos tos syste- 
mos, kuri padalino žmones Į 
ponus ir vergus; iki pabai
sos tos tvarkos, kuri sutei
kia retežius vieniem, kad jie 
iuos uždėtų ant sprando ir 
rankų kitiems; iki pabaigos 
senoje pasaulio ir iki perga- 
■ingos dienos Tarptautiško- 
io Proletariato Demokrati
jos.

"Rusijos proletariatas pa
rodė kelius ir budus, 
šaulio proletariatas, 
jenės, paseks juos.

”Laigyvuoja Revoliuc-i 
"Laigyvuoja Tarptautiš- 

kojo Proletariato Pasaulinė 
Demokratija!”

Ūpas minios buvo atgi
męs, labai pakilęs, ir tūks
tantinė minia pasveikinusi 
kritusius kovoj už laisvę Ru
sijoj ir kitur, su linksmesne 
sirdžia ir didesne vilčia išsi
skirstė.

rauti. Minios
X 
justas čionais.
• h meti e vas at st o vauj a 
lat rinę Rusijos valdžią, 
ninia Rusijos išeivių iš to 
šsinešė labai nemalonų is- 
>udi apie tą valdžią, kuri 
okj žmogų savo perstatyto- 
u paskyrė.

Antras kalbėjo advokatas 
Louis Marshali iš New Tor
to. Yra tai turčius žydas, 
turs iškalbingai pasidžiau
gė išliuosavimu žydų ir kitų 
•titataučių iš po carizmo 
ungo. išmetė keletą prakei- 
cinių kaizeriui ir išreiškė 
ilti. jog pasaulio demokra- 
ija bus apsaugota Suvieny
ti Valstijų ir Naujosios Ru- 
ijos—dviejų didžiausių pa- 
,aulio respublikų.

Trečias buvo rabinas 
Vise iš New Yorko. Šis ku- 
tigiškai graborišku balsu 
iradėjo savo "oratoriją,” 
'Karė iki pabaigos,’’ teuto
ną sutriuškinimas ir tt. Ne
ik turinis kalbos, bet ir 
tat s to garsaus oratoriaus 
olsas minią baisiai nervavo, 
r ji atkartotinai pertraukė 
kalbėtoją labai neestetiškais 
r kalbėtojui nekomplimen- 
ariškais epitetais. Ūpas 
ninioje buvo labai nesma
gus ir klausytojai nerimavo, 
odei kalbėtojas, užsirėkęs, 
ižkintęs, negarbingai pabai
dė. Buvo tai tvpiškas džin- 
toistas, liežuvingas pa- 
aikunas ir savos rūšies de
magogas, kurs vienok prie 
■ios publikos prieiti nemokė- 
d, nes jos nesuprato.

Dar kalbėjo vietinis Rūši
ms vice-konsulis anglas 
’onry. Jei minia buvo ier- 
inta rabino AVise, tai Conry 
u savo "’Y’ou live in great 
ity. in a great statė, 
n a g r e a t R e p u b 1 i c,” 
ą jis atkartojo po kelis kar
us. žmonių dvasią visai nu
valdė, ir žmonės, susirin
kę išgirst naujienų iš revo- 
iucijinės Rusijos, girdėda
mi paprastų politikierių pa
nkas. tiesiog spiaudy darni 
vradėjo namon išsiskirstyt.

Pagaliaus ant galo kalbė
jo Bagočius, rusiškai. Va
karas puikus, tylus, aiškus 
oalsas tarp mūrų skambėda
mas sujudino minią aplink 
r viskas atbudo. Pirmiausia 
pasveikinimas—’Da zdras- 
.vujet Revoliucijonnaja Ro- 
ssija,” ”Da zdrastvujet Vse- 
mirnaja Demokratija Prole
tariatą,” minia suužė del
nais, urra! ir tūkstančiai 
besiskirstančių vėl sugrįžo 
klausyties, nes čion buvo 
kalba, kokios minia tikėjosi 
nuo revoliucijinės Rusijos 
atstovo. Bagočius pabrė
žęs apie ”erą karalių ir carų 
bedarbės,” apsistojo aiškinti 
neišaiškintus pirmesnių kal-

buvo galima p. 
raudonas vėliavėles, 
čius ambasadorių, 
pradėjo ploti, keliatas išei
vių sušuko pasveikinimą re 
voliucijai ir laisvai Rusijai 
Bet visa demonstracija bu 
vo matomai neorganizuota 
ir šalta. Ten visai laiko ne
leidus, ambasadorius, paly 
dovai ir pasitikimo komisi 
ja greit nuvažiavo i Cople; 
Plaza koteli, kur buvo pus 
ričiai, ir po tam prasidėjo 
paroda. Kadangi tą pači; 
dieną buvo paroda civilė: 
karės senukų veteronų- 
Grand Armv of Republic - 
t*d ji nusitęsė nuo 9 ryto ne 
iki 2 valandai po pietų. Pc 
tam visa ta ”svita” nuva
žiavo i Statė House, kur y- 
ra laikoma Mass. valstijos 
Konstitucionalė Konvencija 
ir ten pasakyta 
kalbų: kr” J 
vencijos pirmininkas, 
tęs, gubernatorius 
Call ir ambasadorius Bach- 
metjev. Prakalbos buyo di
plomatiškos, vieni kitus pa
ginančios, dviejų dideli:; 
‘'demokratijų” su s i a r t i n i n: < 
skelbiančios, ir abelnai—nu-, 
vaksuotos, spindinčios, be: 
—tuščios.

Po prakalbų konvencijoj 
išvažiavo i North Salėm, . 
Kenmore kliūna ant pietų 
apsistota kiek Harvarde ii 
kaikuriose istoriškose vieto
se. ir sugrįžo atgal į Coplev 
Plazą persirc-ngti dėl vaka
rinių prakalbų, kurios turė
jo būti svarbiausia ir įdo
miausia apsilankymo dali
mi.

Prakalbos buvo ant lauke 
—Tremont Mali, kur prieš 
tam tikrai pritaisytą plat
formą, nuo senai laukė pen- 
kiolik-tukstantinė _ minia 
klausytojų. Susirinkusieji 
buvo matomai Rusijos išei
viai, dauguma žydai, bet ai
škiai revoliucijinis proleta
riatas, kurs laukė ko-nors 
svarbaus ir džiuginančio is 
revoliucijinės Rusijos atsto
ve , išgirsti, turbut,. nie
kados daugiau neapsivylė; 
kaip šiuom sykiu.

Pirmiausia kalbėjo majo
ras Curley. Jo kalba buvo 
puiki, aiški, ir revoĮiucijo- 
nieriška su tam tikrais apsi- 
rubežiavimais... Pasmerkė 
jis carizmą ir visas autokra
tijas, pabrėžė, kaip tautos 
autokratus verčia nuo sostų 
ir ivvkdo žmonių tvarką, ir 
abelnai išsireiškė pager
biančiai ir džiaugsmingai . , . - . „
apie Rusijos revoliucijos1 bėtojų o balsius apie pasau- 
nuveiktus darbus, padova-linę demokratiją” ir ”karę

keletas pra
kalbėjo patsai kon- 

Ba- 
Mc-

o pa-
beabe- 
Todel ■Jn ■

Reporteris

Į KARĘ.
Rytas debesuotas, 
Saulutė aptemus, 
Spindi žiburėlis 
Vargdienio nameliuos.
Ten jaunam broleliui 
Nėr ramaus miegelio, 
Nes reikia jau skirtis 
Nuo motės, tėvelio.
Šiandien reik apleisti 
Sesutę, broleli,
Nes reikia skubėti 
Įkaręs laukelį.
Kur kanuolės gaudžia 
Kaip smarkus perkūnai. 
Kur kraujuose plauko 
Musų brolių kūnai.
Kur bėri žirgeliai 
Kojoms žemę ardo,
Kur žun musų broliai 
Nuo mirtino kardo.
Sūnelis jau eidams 
Nuo senų tėvelių, 
Kurie ji augino 
Ant savo rankelių,
Ant močiutės rankų 
Galvelę padėjo, 
Graudingais žodeliais
Į ją prakalbėjo:
Neverk motinėlė, 
Neliek ašarėlių,
Gal prašvis saulutė 
Ir ant mus bernelių.
Jeigu reiks pražūti 
Svetimoj šalelėj.
Paskutinę minti 
Siųsiu jum tėveliai.
Nuo manęs jums žinią 
Gal parneš vėjalis,
Jog kraujuose plauko 
Jus brangus sūnelis.
Į tėvų šalelę 
Akimis pažvelgsiu, 
Sudiev paskutini 
Mintims pasakysiu.

Vyturėlis.
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Mano \ 
Ypališkas 
Pranešimas 
Vilties.

noriu r.'isipaHatl su kiek vie'iu scr-
i»o.u*-tn I •: i. 11 -ęančiij. lietuviškai kalbaučtti v*, ru ir mo 
terc pasauly c. Aš noriu, kad jie mane 
•’inotų. teisingą draur-i ir gereduri—
kad žinotų tas čau—kuoirJ • *u—ka
‘ *u padaręs praeit? je ir kad žiaotų a;>i< pra
kilnų darbų, k-. rj ui dabar veikiu. I< nauo 
paveikslo jus Kalite matyti, kad tižMrnti-AU 
medicinas praktikavimu per d..;./.' !j. daugeli 
metų. Mano plaukai ditbar yra pabalę dėlei 
mano i!.;q rcetę mokslo, tirinęjir-.i; ir patiri- 
mo. AŠ atidžiai studijivau ir tirinejau tas '•<*- 

chroniškas, žiliai Įsisėdusias liff»s. taip 
sunkiai sydottias ir apie kurias kiti daktarai 
ta:p mažai Žiro. noriu, kad kiekviena*
sergantis ir nusiminęs vyras bei «:• teria 
savo negales man atneštų. A' jiems tekin
tai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite n .< Dyk. i 
Huoilamą Knyią ir skaityklų- mano Pra- 
BrtlEU vilties.

.M"

L¥8 LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negales, Tulžingu-^ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), B 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies B 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamisios B 
namuose už labai mažą užmokesti. B

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musu ■ 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu B 
ir chrcni- l-.7 Herą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- B 
jimas, Odos Ligos, Gonorea. Nerviškas Nusilpnimas, B 
Sukrekėjimo Striktnra, Pūsles bei Inkstų Negalės B 
ir ligos Lytiskai-šlapimo organu, kurios vyrus taip B 
tankiai kankina. B

i jflįC*
'■

r
■r

L

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

V ............................ «
L ..A rar«isiąs<linkite kopija tos k«vgos šiandien. .Toje paša,

kyti aiškus faktai ai kioje, paprastoj* kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir šokti— 
ypač svarbi tien:., kurie ketina apsivesti. Jei^u norit* 

. žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusu senu laiku smi-
yw kata, stiprybė ir gyvingumas, jus kurito tuojaus parsisiusdiirti 

šit.-, dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite niune pinigų,—siųskite tiktai savo 
vaidu ir nd.osn aiškini parašyta ant dykai duodamos knygas 
kupono. (Kn'ičio apačioje. Liaukite niok/ję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, teet skaitykite šita brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimai*. Jus patirsi!• save 
krutėjimu priežastis ir kaip jusu negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilas var.la ir adresą, iškirpk ir siųsk anai šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas aus ateitą greitai.

Dr. J. RUSSELL PRICE Co., LllOl - o 2o. CUnton at., Chicag*. BL 
Gerbiamieji:—Meldžiu man teejang pa»i ąs t i visai dykai, apmetėta 

pačta jusu brangią medlkališką knygą.

Vardas ir pavardė
Gatvė ir No...........
MieeUs Valstija

!

1 eisingiausia ir Geriausia
APTIĮEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda. nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
uekorius. -lA'jtf

EDVARD DALY, Savininkas
18 Broadwaf, So. Bi stos.
Galite reikalauti ir per laiš

kus. o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

’ =

g

įdino pilvu ir ž-irnu. ger
kles skaudė ji vto. dusulio, ga!t as 
skaud- jimn. nustojivio apetito, 
kailio galvoj*-. ert„ ert., Šutai* 
0OU3S ;M;rbrjn labai pagarsėjusio

seno ir ištikimo draugo ieimy- 
no*. Tuti«*ujutno visame pašau- 
lyj* prr pu ę šimtmečio—.Uc. 
už tx>uk>iiv vijose ip tiekose, 
3rbu galiu* už»*ddkyti tkciai ii
F. AD. RICHTER a co. 

N-m Kisfcsctss street Hm Tat

oro
Sutaisytas k formųios- 

purpto: nuteikto ianiintio- 
?u Egypto zokvuiuku,

® O K o 3
Spsirei.kia čia* virbėti na i pasekmingu .

R
t) MIH-EXPELl£RIO-

Joms A. Kitkas
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ : 

■ KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galias gaut pirkti visus Ame- 

rikaje leidžiamus laikraščius,: 
taipgi ir juas užsiprenumeruoti.

Krautuve atvira nuo 7 iš ryto 
iki 12 vidurnakčio.

Toliau* gyvenantieji galit 
kreiptis laiiku Oiuo adresu: (30): 

f. A. KATKUS 
2204 Fatbaa oL. Pittebargh, Pa.

Į "VL.OOuilIUMOi
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Vietinės Žinios
Kariumenės išleistuvės ir 
tautininkų rezoliucijos.

Rugsėjo 2 d. (vakare) Lie
tuvių svetainėje Įvyko vie
šas susirinkimas, sušauktas 
Lietuvių Ukėsų Kliubo ir 
užvardvtas "Išleistuvėm pa
imtų jaunų lietuvių kariu- 
menėn.’’ Pubilikos susirin
ko tiek, kad jokio takelio 
svetainėj neliko. »

Pirmininkaujant p. Nor
kūnui, pirmiausiai pastaty
ta kalbėti advokatų W. Ho- 
ward (Kavaliauską.) Iš jc 
kalbos nedaug kas galėjo ką 
išgirsti, ne tik kad suprasti 
Publikai nerimaujant. kalbė
tojas turėjo tuoj savo pra
kalbą užbaigti.

Antras iš eilės kalbėjo p 
A. Ivaškevičius. To kalbą 
galima buvo visiems girdė
ti, tik matyt nedaugelis gale 
jo suprast tos kalbos tenden 
ciją. Tai nurodo, kad ”me. 
pasmerkiame karę, ji dar< 
mums didžiausią skriaudą,’ 
tai vėl, kad privalome būt 
musų „išmintingai valdžiai 
lojališki ir turim kariaut 
už demokratiją. Pasiūlė 
kad susirinkimas išrinkti 
komitetą, kuris rūpintųs pa 
imtais Į karę — mezgian 
jiems pančiakų ir pasiru 
pinant reikalingų šiltų dra 
bužių.... Po to perskaitė ang 
lų kalboj tris rezoliucijas 
kurias buk sustatė visų tri 
jų musų visuomenės srovii 
žmones. Pirma tų rezoliu 
cijų reikalauja kuogreičiau 
sios taikos; reikalauja, ka< 
musų valdžia remtų Stok 
holmo konferencijos ir po 
piežiaus pasiūlytas taika 
sąlygas, kad užmirštų pada 
rytas skriaudas ir kerštu ne 
mokėtų už jas. Antra re 
zoliucija reikalauja iš vald 
žios, kad globotų paimtų ka 
rėn lietuvių likusias šeimy 
nas, nežiūrint kur jos butų 
Trecia, pilna banališkumų 
išvedžiojimų ir atsišaukimi 
i žmoniškumo jausmus, mal 
dauja musų valdžios, kad to 
ji neužmirštų savo karės šie 
kių skelbimuose minėti ii 
Lietuvą, o taipgi kad taiko: 
konferencijoj išreikalauti 
pilną neprigulmybę ne til 
Belgijai, Serbijai ir kitom 
bet ir Lietuvai. Da paagi 
tavęs už rezoliucijas, užbai 
gė.

Trečias kalbėjo kun. F 
Kemėšis. Jis nurodė, kac 
visos kariaujančios vals 
tybės nors ir skelbė kariau 
jančios dėl liuosavimo maži 
tautų, jų veidmainystė da 
bar aiškiai pasirodė, kadi 
net ir Amerika savo karė: 
tikslų paskelbime vengia pa 
minėt Lietuvą. Jis užreiš 
kė, kad je:gu iš revoliucinė 
demokratinės Rusijos nega 
Įima jau tikėties pripažint 
reo Lietuvai neprigulmybė: 
tai veltui to laukti iš kitur 
Todėl kun. Kemėšio nuomo
ne lietuviams reikia dėtis si 
taikos reikalautojais ir rei
kalaut pripažinimo tų sąly
gų, kurias paskelbė popie 
žius ir kurių reikalauja 
„raudonieji”...

Po to kalbėjo p. M. Šalčius 
Pasisakęs esąs sandarietis ir 
„Ateities” redaktorius, jis 
karštai užgyrė rezoliucijas 
ir išreiškė pageidavimą, kad 
susirinkimas jas priimtų, 
nes jos visų musų trijų 
srovių norus išreiškiančios 
ir visos tos tris srovės priva
lą jas užgirti.

Pirmininkas bando paduot 
rezoliucijas nubalsavimui, 
bet iš susirinkimo pakila bal
sai, reikalaujantis ir trečios 
srovės, būtent socialistų kal
bėtojo. Pakviesta Smels- 
torius.

Šis pabriežęs, kad nekal
ba čia savo partijos vardu, 
nes nėra tam Įgaliotas, vien 
kalba kaipo asmuo, kailio

' bų neaiškumus, paaiškino 
prasmę ir reikšmę pirmosios 
rezoliucijos, paskui sulygino 

j jos turinį ir prasmę su kitų 
’ dviejų rezoliucijų ir priparo- 
dė faktą, kad kuomet pir
moji jų reikalauja taikos, 
antros sankcionuoja karę 
jieško Lietuvai laisvės netik
rais, tamsiais deplomatiji; 
keliais, kuriuos pasmerkia 
tarptautinis proletariatas 
reikalaujantis baigt karę 
tais pamatais, kad kiekviena 
tauta turėtų teisę spręsti a 
pie savo likimą, dėlto, sake 
kalbėtojas, lietuviams tik ii 
reikia eiti sykiu su pasaulin 
proletariatu, kuris ne diplo- 
natijos, bet revoliucijos ke
liu panaikins priespaudas ii 
vienos tautos viešpatavimą 
ant kitos. Jis užgyrė pir
mąją rezoliuciją, kitas dv‘ 
palikdamas kaipo priešingas 
pirmajai.

Susirinkimui karštai pri
tarus šitam nurodymui, pir
mininkas p. Norkūnas, Ivaš
kevičius ir Šalčius vėl ėmė 
liškinti, kad būtinai reikia 
priimt visas rezoliucijas sy
kiu. Susirinkimas reikalau
ja leist nubalsavimui kiek- 
ieną atskirai; tautininkai 

tesutinka, bijosi, kad susi- 
•inkimas neatmestų tų dvie
jų rezoliucijų, katros priš- 
arauja taikos rezoliucijai 
Patarta susirinkimo vedė
jui leist pirma balsuot tas 
’dvi” rezoliuciji, o taikos 
•ezoliuciją palikt ant galo. 
Pirmininkas svarstosi, ban
do prabilt, tautininkai su 
draudžia. Ivaškevičius tuc 
tarpu susisuka rezoliucijas, 
sikiša kišeniun ir nueina 
tuo pagrindų, užbaigdamas 
:uo susirinkimą. Reporteris.

Surinko $200 Mooney 
apgynimui.

Pereitoj nedėlioj ant Bos- 
on Cor.imon sodo buvo di
delis mitingas Mooney ir jc 
žmonos apgynimo reikalu. 
Kaip skaitytojams jau žino
ma, Mooney ir jo žmona Rė- 
na yra kapitalistų suokalbio 
tykos. San Franciskos ka
pitalistai susitarė nužudyti 
keliatą darbininkų vadų, tų 
tarpe ir Mooney, kaltindami 
'uos už metimą bombos Į mi- 
litarinę parodą. Nors šitas 
Maurus kapitalistų suokal
bis jau išėjo aikštėn, bet su
nitų Mooney ir jo draugų iš 
kalėjimo nepaleidžia. Moo- 
nev žmoną prisaikintojų 
molas syki jau išteisino, bet 
kapitalistų mašinerija suda
rė kitokių apkaltinimų ir tos 
moteries iš kalėjimo taipgi 
nepaleidžia.

Kad užprotestavus prieš 
šitą beteisę, Bostono sociali
stai ir buvo sušaukę tą mi
lingą ant Boston Common. 
Bostono Majoras Curley pri
siuntė vieną kalbėtoją nuo 
savęs ir pasakė, kad šitą 
protestą jis karštai remia. 
Išnešta protesto rezoliucija 
r surinkta $200 suimtųjų 

apgynimui.

I)rg. Grigaičio prakalbos.
Pereitoj seredoj, 29 rug- 

piučio, So. Bostone kalbėjo 
drg. Grigaitis. Nors Įžanga 
buvo mokama ir smarkiai li
jo lietus, Lietuvių salė prisi
rinko pilnutėlė žmonių. Sto
ka vietos neleidžia mums jo 
kalbos turinį paduoti. Te
ma buvo: „Darbininkų už
daviniai.” Turbut nebuvo 
salėj žmogaus, kuris kalbė
tojui nepritartų. Prakalbai 
pasibaigus, suužė griaus
mingas delnų plojimas.

Socialistų Rajono vakarienė.
Pereitoj subatoj Lietuvių 

salėj buvo LSS. VI Rajono 
vakarienė ir šokiai. Žmonių 
buvo apie 300. Rajono or
ganizatorius Žiurinskas ir 
Michelsonas pasakė po ”spv- 
čių.” Vakarienė davė Rajo
nui gražaus pelno.

Po No. 374 st. So. Bostone 
lietuvis darbininkas ir kaipo policija lovoj areštavo tūlą 
socialistas,šen l>ei ten patai- Alleną, kuris Somervillėj a- 
sęs pirmesnių kalbėtojų kai- nądien sumušė policmaną.

Lynne atsidarė čever ykų 
dirbtuvės.

Praėjusį utarninką, 4 ru
gsėjo, Lynno čeverykų fab
rikantai atidarė savo dirbtu
ves, katras jie buvo uždarę 
pereitą balandžio mėnesį iš
mesdami ant gatvės apie 15,- 
000 žmonių, ir paskelbė, kad 
visi darbininkai dabar jau 
gali grįžti darban tokiomis 
pat sąlygomis, kokiomis jie 
dirbo pirma. Kapitalistai 
tikisi, kad iki šiol nedirbę 
darbininkai bus jau praval- 
gę sutaupytus savo centus, 
unija bus jau pakrikus ir jie 
misis prie darbo bile kokio
ms sąlygomis.

Bet unija išleido atsišau
kimą. kad darbininkai be u- 
nijos nutarimo nedarytų jo
du žingsnių. Prie dirbtu
vių unija pastatė pikietus.

18 žmonių sužeista ant 
elevatoriaus.

Pereitą ketvergą po pietų 
ties North Station ant eleva
toriaus ištiko nelaimė. Pa
gedus tormazui. mašinistas 
negalėjo kur reikia sustot ir 
visas traukinis smogė Į 
"bumperi." Bumperis neat
laikė ir du vagonai per plun
ką tik nenupuolė su žmonė-j 
mis ant Consevvay gatvės. 
Susikrėtimas buvo toks di
delis, kad 1S žmonių likos su
žeista.

Sustreikavo mašinistai.
Darbininkai S. A. \Voods 

Machine & Tool Co. dirbtu
vės, prie Damrell st.. So. Bo
stone. pereitą savaitę parei
kalavo 10 proc. algos pakė
limo. Kompanija nesutiko 
ir visi darbininkai iš dirbtu
vės išėjo palikdami tik ai
manuojančius bosus 
piktumo pajuodusį 
tendentą. Tuojaus
rė unija ir prie reikalavimo 
pridėta 8 vai. darbo dienos 
reikalavimas.

bordens 
Malted 
Milk

HASMOEOUAL

Ar Jus Pasenęs ir Silpnas?
Jeigu taip. Jus rasite maistą.

BORDENS 
Malted. Milk 

IN THE SQUARE PACKAGE 

kuris priduos Jums stiprumą 
pastipusioms Jūsų dalims 

iš naujo.
Išgerk stiklą išbandymui.

PABANDYK ŠĮVAKAR.
Parsiduoda kiekvienoj aptickoj

ir 
kūno 

suteiks maistą. kuris jas atbūdavęs

Išpildyt šitą kuponą ir pasiųsk
Malted Milk Dept.. K 

Borden's Condcnsed Milk t u.
New York.

Įdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelj, pakaktinai iš- 
bandymuL
Name................................................

Address

I

I

SAUGIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co.
(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)

474 Broadway, So. Boston, Mass.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatuni Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosėia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutes 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms. (32)

J. Rimkus
P. O. Boz 36, . Holbrook, Mass.

KAPITALIS ............................... $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MAYNAR~—PREZIDENTAS

Prie So. Bostono Trust Co. 
Banko priguli visi žymesnieji lie
tuviai: K. Šidlauskas, aptiekorius 
ir Liet. Šelp. Fondo kasierius; 
Jonas Mathus; F. J. Bagočius; 
Antanas Ivaszkievicz 
kitų.

Todėl lietuviams 
kad nelaikytų savo
nors neištikimose vietose, 
padėtų j saugią banką kuri yra 
po Valstibės priežiūra ir kuri 
moka visiems teisingą nuošimtį. 
Padėt į banką galima ir po ma-

TAUPINIMO SKYRIUS. Ant 
padėtų apsaugai pinigų, priskai- 
tomas nuošimtis 12 kartų per 
metus—paskutinę dieną kiekvie
no mėnesio.

BANKA ATIDARYTA SU- 
BATOS VAKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

PADĖT PINIGUS 1 BANKĄ 
GALIMA PRIS1ŲST PER LAIŠ
KĄ, todėl labai paranku toliau 
gyvenantiems. Susikalbėt gali
ma lietuviškai, nes Bankoj dirba 
lietuvys Jonas Žilinskis.

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet

IE1EM

JEJEH
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■»'

Ypatingai geros šios gyduolės:

J

(2

«

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50>: 
Proškos nuo nerviško galvos

skaudėjimo.......... 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir mediką- •

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

tvirtesni.

SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAI.
IR IŠPROSINAM

VYRU IR MOTERŲ RUBUS

Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 
prieinama.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška

I 
I
I

■

1

Visada spindi juokais ir aštrios teisybes spinduliais.
Jame rasite:
Eibes juokingų straipsnių, 
šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigų žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir Atlaidus,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių 

pikčesius,
Tikietą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris.
Numeris—Dešimtukas.

25e
50c
25c
50c
20c 
2oc 

1.00 
1.00
50c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervu ..........
Bobro lašai .....................
Nuo saulės nudegimo ___
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .............................  75c
Kraujo Valytojas .............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo .......... $1.00

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

“KARDAS”
251 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Lietuviai Kliaučiai
Visokiu Vyrama Drabužiu 

Siuvame ant Užsakymo 
livalome, sutaisome ir išprosl- 

name senus.
j Vienintėlė Kriaučių kompanija 
( So. Bostons. kur visame duoda 
( gerą ir gražų darbą už prieiaa- 
* mą kainą.
il PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
!< O NEŠIOSI IR D21AUGS1ES1.

Todėl, kurie norit pasisiudint 
( gerą siutą, išvalyt arba suprorit. 

kreipkitės pas mus.

‘ 8OUTH BOSTON CUSTON 
TAILORING CO.

« 278 Broadway. So. Bostoa.acoooonoicm. ■ aomcici ..r ic k mcce*

ĮJ.J. Kelley &Co
VISOKIE GĖRIMAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES.

H

i 
l

ir iš j 
su peri-! 

susitvė-

Užeiga smagi kiekvienam 
praleidimui liuosu laiko.

Patarnavimas priehtnkus ir 
teisingas.

245—247 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Pabaigusi kursą Womans Medical 
CoAege, Bcitimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo darba Prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rudas ir 
pagelbą i n vairiose moterų ligose.

F. Stropiene, B Lnrin* st

5
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J. MATHUS
Geriausias Lietuvio

i SALONAS IR RESTAURACIJA.
{ Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
i ir užkandžiai. Patarnavimas prie

lankus.
Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
312 Broaduay, So. Boston, Mass.

Pradinės mokyklos atsidaro. 3
Sulyg mokyklų komitetų £ 

pranešimo, pradinės mokyk- 3 
los Bostone ir 
atsidarys sekančiomis dieno
mis:

Bostone ......... 10 rugsėjo
Lynne.............10 rugsėjo
Brocktone .... 5 rugsėjo 
Somervilėj .... 12 rugsėjo 
Cambridge’uje 12 rugsėjo.

PARSIDUODA 
RESTAURANTAS 

labai geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per ilgą laiką ir ge
rai eina. Priežastis parda
vimo — užsidirbau pinigų ir 

„ einu i kitą bizni. Kas ma-
* note i toki bizni eiti, nepra- 
« leiskite geros progos, nes to- 
« kia proga retai pasitaiko.
• Kreipkitės pas— (36)

t

•adinės mokyk-g so.bqsto.x.’,1s<- « Yakavonis, Lunch
jo apielinkėse 115 Ames st. Montello, Mass

LSS. 71 kuopos susirinkimas
Mėnesinis LSS. 71 kp., su

sirinkimas Įvyks nedėlioj 9 
rugsėjo 10 vai. ryte, svetai
nėje 7 Burleigh str., Cam- 
bridge, Mass.

Visi nariai atsilankykite, 
taipgi norintieji prisirašyti 
maloniai kviečiami.

Komitetas.

Lynne tūla M. Bentzen 
nusipiovė sau ranką ir mirė y 
nuo kraujo nubėgimo. Prie-' 
ža.stis buvo tame, kad vyras 
serga ir nebuvo iš ko gyvent.

Cambridge’uje ant kampo 
Mass. avė. ir Lansdowne st. 
pereitą pėtnyčios rytą au
tomobilius užmušė nežinomą 
moterį.

Įngriuvo namas.
Lynne ant Astor gatvės į- 

griuvo Į skiepą didelė san
krova. Vienas vaikas likos 
sužeistas.

Lietuviai gerai pasipelnė.
(apgarsinimas)

N.Y.N.H. & H. gelžkelio 
kompanija papirko nuo Roz. 
ir George Petrauskų 4 na
mus ant W. 6-th str. Šo. Bos
tone per Antano Ivaškievi- 
čiaus Lit’nuanian Agency o- 
fisą 315 W. Broadway, So. 
Boston.

Pardavėjas buvo nebran
giai papirkęs per A. Ivaške
vičiaus ofisą tuos namus ir 
vėl pardavė su geru pelnu 
geležkelio kompanijai. Ma
linu, kad lietuviams taip pa
sisekė uždirbti jier patarna- 
vima Lietuviu Agentūros.

M. R.

Geriausia 
Lietuviška

DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mes Užtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų 

ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangj 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai r.esudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna

VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUTAM

TAIPGI IŠVALOM

222 W. BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015
j 7:-seisi=^f9KF
i ———-

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
(Scv Plotkeiės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greita 
palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

turėti po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui. ar susldaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už
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J W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA
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Gothard Oil
(Severcs Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy
mui nesveikavimų. kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidaužymų. apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių. sustyrusių narių arba muskulų.

Kaino-; 25 ir 50 centų — visur aptiekose.
PUIKUS ' '"SJNARTNTMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield. Mont., pra- 

neAa nrj—.s savo laiške iš 16 d. vakario. 1917 m., sekančiai: “Išsinarinau 
sau koja kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

Pirkite Scveros Gyduoles vietinėse aptiekose. reikalaudami tiktai "Severos” 
iidirbinnj, arba užsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

i

So. Bostone 
ir apielinkej

Perfumos visokių gėlių, 25c.. 50c., 75c.. $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir. kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiųsim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. s0.

E. J. Mažeika
i?d
Į fy

GERIAUSIU LAIKRODĖLIŲ 
| LAIKRODŽIU ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS ? 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt. š 
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausit* 
teisingą ir gerą patarnavimą.

E. J. MAŽEIKA
52 Sheldon st., Hartford, Conn. į




