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Didelis sujudimas Petrograde.
GEN. KORNILOVAS NO

RI PRAŠALINTI VAL
DŽIĄ IR LIKTI DIK

TATORIUM.

I
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Tereščenko (progresistas)
(ir jo padėjėjas Snvinkov (so- 
j cial-revoi'ucijonierius),Pen
kto kandidato telegramos 
nepaduoda.

rezig- Liepdamas gen. Kornilo- 
-vui rezignuoti ir jo vieton 

dabar kitą paskirdamas, Kerens- 
liariumenės kis išleido žmonėms paaiški-

rezigKerenskis liepė jam 
nuoti, bet jis neklausysiąs.
Gen. Kornilovas, 

vyriausis rusų 1_______ ,
vadas, pasirodė esąs tikras nimą apie visą suokalbi ir 
revoliucijos judošius. Susi- Kornilovo judošystę. Manc- 
dėjęs su buržuazija ir dva- rna, kad tas paaiškinimas 
siškija, jis pasiryžo praša- sukels kariumenę ir liaudį 

■ ‘ ‘ prieš revoliucijos priešus ir
velniški buržuazijos pienai 
gal nueis niekais.

dėjęs su buržuazija ir dva- rna, kad tas paaiškinimas 
siškija, jis pasiryžo praša- sukels kariumenę 
linti laikinąją vyriausybę ir 
likti diktatorium.

Kunigaikštis Lvovas, ku
riam musų tautininkai ir Į 
klerikalai nesenai siuntė A- 
rnerikos lietuvių vardu pa
sveikinimus, atėjo dabar pas! 
Kerenskį ir pareikalavo 
Kornilovo vardu, kad revo
liucinė vyriausybė pasjtrau- Pasirodo, kad carizmo ša

lininkų suokalbis prieš re
voliuciją buvo jau labai iš
siplėtojęs. Areštuota daug 
didžiųjų kunigaikščių ir ki
tokių caro giminių. Suim- 

. tas caro .brolis Mykolas Ro
manovas, kuriam iš pra
džios buvo siūlomas Rusijos 
sistas, kuomet caras Mikė 
buvo nuverstas.

Kuomet nueita areštuoti 
caro brolį, jo namuose atra
sta pulkininką Dicą ir Alek
sandro III našlės dvariškę 
damą Nariškiną. Su caro 
broliu likos suimtas ir pul
kininkas Dic, gi Nariškiną 
tuo tarpu paleido, tik pada
ryta jos namuose krata ir 
paimti susirašynėjimai.

Įdomu pažymėti, kad ši
tuo suokalbiu vadovavo mo
teris. Turbut dėlto, kad ant 
moterų netaip greitai nucž- 
valga puola. Jos vedė visą 
susirašinėjimą tarp suimtų
jų kunigaikščių šeimynų ir 
monarchizmo rėmėjų. Dvi 
tų 'moterų jau suimtos. Tai 
yra Margarita Chitrova ir 

abidvi iš

I

TYRINĖJA KONTR-RE- 
VOLIUCINĮ SUOKALBI.

Areštuotas caro brolis ir 
daugybe kitų didžiūnų.

ktų šalin, o visus šalies ir 
karės reikalus Kornilovas 
paims į save rankas. Neu
žilgo tą reikalavimą patvir
tino ir paties Kornilovo te
legrama iš karės fronto.

Kaipo atsakymą į Korni
lovo reikalavimą, premjeras 
Kerenskis tuojaus paskelbė 
Petrograde ir jo apielinkej 
karės stovį, o gen. Kornilo- 
vui liepė tuojaus rezignuoti.' 
Jo vieton paskirta gen< 
Klembovski. Bet telegra
mos sako, kad Kornilovas 
nemano rezignuoti ir spėka 
bandys Kerenskio valdžią 

' prašalinti. Jeigu gen. Kor
nilovas tiri savo pusėje 
daug šalininkų, tai Rusijoj 
gali kilti baisi naminė karė. 
Tai butų karė buržuazijos 
prieš revoliucinį proletaria
tą, tai butų kontr-revoliuci- 
j.e. Kad buržuazija prie to 
rengiasi, ^ai jau aiškiai pa
rėdė tik ką atsibuvęs Mas
kvoje "valstybės” suvažia
vimas, kur buržujai pastatė 
Kerenskiui griežtą reikalą-' 
v’mą: "Arba tu pertrauk Liubov Chitrova, 
ryšius su Darbininkų ir Ka- buržuju šeimvnos.

Beto da suimta daugybė 
oficierių ir įvairių didžiūnų, 
bet kol kas jų vardų da nes
kelbia.

Susekta, kad vienas iš su
imtųjų Romanovų giminių 
buvo paskirtas kandidatu 
ant Rusijos sosto.

Kad atsiekus savo tikslų, 
monarchistai turėjo sudėję 
milžiniškas sumas pinigų. 
Daug tu pinigų buvo išsiun
tinėta Petrogradan, Mask
von, Kijevan, Odeson ir ki
tur.

Suėmimai tęsiasi toliau. 
Kerenskiui pirmininkaujant 
buvo ministerių posėdis, kur 

_ buvo svarstomos priemonės
cijai labai patogus. Ar ji kovai su kontr-revoliuciją. 
nusiseks, pamatysim vėliau.ITeisių ministeris Zarudnvj 

Laikinoji vyriausvbė su Į ^zignavo, nes Kerenskis 
Kerenskiu priešaky tuo tar- davė jam papeikimą, kad ne- 
pu nepertraukia‘posėdžių.'sužinojo apie suokalbi. A- 
Diena ir nakti daromi ple-|Pie suokalbi sužinojo Darbi- 
__ • i__ i ninku ir Karpiviii Tarvhn

I

reivių Taryba, arba eik lau
kan iš valdžios!" O toks ka
detų lyderis buržujus Rodi- 
čevas sušuko: "Po velniais 
su ta revoliucija. Mums rei
kia Rusiją gelbėt."

Ir dabar, kuomet vokie-! 
čiai pradėjo laužti rusų 
frontą, kuomet paėmė Rygą' 
ir taiko jau į Petrogradą, 
buržuazijai gera proga pa
kelti kontr-revoliuciją, r.es 
tamsiems žmonėms lengva 
įkalbėti, kad revoliucinė val
džia netikusi, kad ją būtinai 
reikia prašalint, nes jeigu 
ji ilgiau pasiliks, tai vokie
čiai visą Rusiją užims. Tai
gi momentas kontr-revoiiu-; 
cijai labai patogus.

nai, kaip užgniaužti judo- 
šišką buržuazijos žygi ir iš
gelbėt revoliuciją. Projek
tuojama sudaryti iš penkių 
žmonių direkciją ir suteikti 
jai pilną galę šalies reika
lams vesti.

Kandidatais Į tą direkciją

ninku ir Kareivių Taryba.
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Metas XII.
PETROGRADUI NĖRA 

PAVOJAUS. SAKO 
GENEROLAI.

Buvęs vyriausis rusų ka
rės vadas gen. Aleksiejevas 
sako, kad dėl Rygos paėmi
mo Retrogradui joks pavo
jus negręsia. Daug dides
nis pavojus esąs Rumunijos 
fronte, kur teutonai nori 
įsiveržti pietų Rusijon.

Petrogrado komendantas 
gen. Vasilkovskis su Alek- 
siejevo nuomone sutinka. 
Jis sako, kad Rygos puoli
mas turi didelę moralę įtek
mę, bet strategiškos reikš
mės neturi.

PASKYRĖ RYGOS 
GUBERNATORIŲ.

Berlyno "Taegliche Rund- 
schau" rašo, kad Rygos gu
bernatorium vokiečiai pas
kyrė gen. von Alten, buvu
sį Hanovero militariškos 
mokyklos galvą.

KAIZERIS RYGOJ.
Iš Berlyno pranešama, 

kad Rygon atvažiavo pats 
kaizeris. Apžiūrėjęs Rusi
jos vokiečių miestą ir pada
lijęs kareiviams medalių.

TEUTONAI SIŪLYS BAI
GTI KARŲ.

Anglijos valdininkų tarpe 
manoma, kad greitu laiku 
Vokietija su savo talkinin
kėmis pasiūlys sąjunginin
kams pertraukti mūšius ir 
pradėt tartis apie taiką sta
tus quo pamatais, tai yra 
tokiais pamatais, kad rube- 
žių stovis pasiliktų toks kaip 
dabar’vra.

Vokiečių valdžia gerai ži
nanti, kad sąjungininkai to
kias išlygas tuojaus atmp^ 
bet ji norinti tuomi ruošti 
vokiečių visuomenės minti 
prie tolimesnių nusileidimų. 
Antsyk Vokietija nedrįstan
ti kitokių sąlygų pasiūlyt, 
kad žmonės nesukiltų.

LIETUVOS DARBININKŲ 
TARYBA RUSIJOJ.

"Naujoji Lietuva"prane
ša, kad iš Lietuvių Tautos 
Tarybos Petrograde pasi
traukė jau ir tautinių demo
kratų Santara. Pasilikę so- 
cial-demokratai su socialis
tais liaudininkais nutarė, 
kad Lietuvos demokratijai 
reikalingas yra tam tikras 
centras, susidedąs iš t >s de
mokratijos atstovų. Tas cen
tras pavadinta: Lietuviui 
Darbo Žmonių Taryba.

RUSIJOS TAUTŲ SOCIA
LISTINIŲ PARTIJŲ 

TARYBA.
"Naujoji Lietuva” prane

ša, kad Rusijoj susitvėrė to
kia tarvba, kurion ieina visu 
Rusijos tautų socialistai-.'lie
tuviai, latviai, žydai, bald- 
gudžiiai, armėnai, gruzinai, 
ukrainiečiai, totoriai, estai 
ir patįs rusai.

Šitos Tarybos esą nutar
ta šaukti greitu laiku visų 
Rusijos tautų socialistų or
ganizacijų ir suvažiavimas 
Petrograde. Tarybos adre
sas: Petrogradas, Gurocho- 
vaja No. 32, k v. 17.

KORNILOVAS IINA 
ANT PETROGRADO.

ŠVEDAI EISIĄ SU 
VOKIETIJA.

Sąjungininkų tarpe 
didelis triukšmas, nes pasi
rodė, kad Švedija linksta vo
kiečių pusėn. šiomis die
nomis Washingtone susek

ta, kad švedų konsuiiai A- 
merikoj nuolatos informuo
ja vokiečių valdžią apie A- 
merikos laivų išėjimą, ka
riumenės siuntimą ir kito
kias paslaptis. Suvienytų 
Valstijų valdžia reikalausią 

švedų valdžios pasiaiš- 
” šitie kapitalistų pa-tinimo. Anglijos laikraš- 

’Mes užti-Įčiai talpina švedų karaliaus

kilo

I

BIAURUS ŠMEIŽTAS.
Prasidėjus užpuolimams 

ant IWW. unijos ir socialis
tų raštinių. kapitalistų 
spauda ir visokie patriotai 
pradėjo varyti sistematišką 
socialistų ir IWW. unijos 
šmeižimą.

Be jokios gėdos tie džin
gojistai skelbia, buk taip so
cialistų partija, taip minėto
ji unija yra papirktos kaize
rio pinigais, kad trukdytų 
Amerikos rengimąsį karėn.

Džingojistai žino, kad jie 
meluoja. Jie žino, kad prieš 

Į kaizerio valdžią socialistai 
kovoja taip-pat ir kad todėl 

I jokių pinigų socialistai iš 
kaizerio nepriims ir kad jo
kių pinigų kaizeris jiems ne
gali duoti. Karei priešingi 
milionai žmonių. Ar tai 
.visus juos kaizeris papirko? 
Daug Vokietijos socialistų 
taipgi kovoja prieš karę ir 
prieš pati kaizerį. Ar ir 
juos kaizeris papirko? Ame
rikos džingojistai patįs žino, 
kad taip nėra ir negali būti. 
Kaizeris negali viso pasau
lio papirkti. Jie patįs skel
bia, kad Vokietija stovi ant 
bankruto bedugnės. Ir tuo 
pačiu laiku jie sako, kad kai
zerio auksu yra papirkti ir 
socialistai, ir IWW. unija, 
ir Liaudies Taryba, vienu 
žodžiu—visos organizaci
jos, visi darbininkai, visi 
profesoriai ir visi senato
riai, kurie tik priešingi šitai 
beprotiškai žmonių skerdy- 
nei. Kaizeris bankrutija, 
kaizeris jau neturi ko val
gyt, ir tuo pačiu laiku kaize
rio auksas plaukia nemato
momis upėmis į visas pasau
lio dalis ir paperka žmones, 
kad priešintųsi savo vald
žioms.

Liurbiškosnio melo, begė- 
diškesnio šmeižto jau nega
li būt. 0 tečiaus džingojis- 
*ai įsitvžo jį skelbti ir skel
bia be atvangos.

Jie daro tai su tikslu. Jie 
gerai žino, kad žmonės ši
tos karės nenori. Juk jų pa
čių spauda skelbia, kad iš 
kiekvieno šimto šaukiamų 
naujokų 80 reikalauja pa- 
liucsavimo (turbut ir jie 
kaizerio papirkti I). Atėjus 
rinkimams visi tie žmonės 
gali balsuoti už socialistų 
partijos kandidatus. Pluto- 
kratai mato sau pavojų. Val
džia gali pereiti į socialistų 
rankas. Todėl iš kalno jau 
pradėta slopinti socialistų 
laikraščius ir daryti jų butų 
pogromus. Kad visuomenė 
prieš toki carizmą neužpro- 
testuotų, džingojistai ėmė 
skelbti, kad socialistai yra 
kaizerio agentai ir nori pra
žudyti Ameriką. Tuo šlykš
čių savo šmeižtu džingojis
tai nori atsiekti tu tikslu: 1) 
pateisinti daromus dabar po 
visą Ameriką socialistų po
gromus, o 2) sukelti prieš 
Socialistų Partiją visuome
nės neapykantą, kad rinki
mams atėjus žmonės už jos 
kandidatus ne balsuotų.

GOMPERSAS PLIOVOJA.
Pradėjus susipratusiems 

Amerikos darbininkams or
ganizuotis ir kovoti su kapi
talistų plėšrumu, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Sam. Gompersas su 
prezidento Wilsono pritari
mu sutvėrė "American Al- 
liance for I^abor and Demo- 
cracy,” kad padėjus kapita
listams tuos susipratusius 
darbininkus persekioti.

Šitas Gomperso "Susivie
nijimas" (Alliance) pereitoj 
savaitėj jau turėjo Minnea-
poly ir konferenciją, kuri 
viešpatavo tikrai juodašim-i 
tiška dvasia. Savo "princi-įiš 
puošė” 
trikunai sako: ______
krinam valdžiai ir jos sąjun-1 pavekslus, Švedijos žemla- 
gininkams savo paramą ir pius jr raš0 ilgiausius strai- 
istikimybę šitoj karėj....! - - - -
Mes stovim už tai, kad šita! 
didžioji karė butų vedama 
iki visiškos pergalės... Mesi 
griežtai pasmerkiam žo-; 
džiusirdarbus tu reoublikosv X

priešų, ką neteisingai pasi
savinę teisę kalbėti darbi
ninkų ir demokratijos var
du, nesiliauja trukdę musų 
valdžios veikimą. Iškraipy
dami valdžios tikslus, šmeiž
dami prezidentą ir jo pata
rėjus, kurstydami iš pasalų 
maištą ir atvirai patardami 
priešintis įvedimui konskri- įendiją, o gal ir Petrogradą, 
prijos įstatymo, jie tiktai Jau sakoma, kad tarp Svedi- 
dergia žodžio laisvę. Var- jos jr Vokietijos esanti ko- 
dan liuosybės jie platina a-.kia tai slapta sutartis pada- 
narchiją, vardan demokra- ryta, 
tijos jie eina prieš didžiumą, 
vardan žmoniškumo jie kiek 
įmanydami stengiasi padėti į 
brutališkai prūsų autokrati-j 
jai" ir tt.

šlykščiau jau nenupliovo- 
tų nei juodžiausis juodašim
tis. Ir šitokią chuliganišką 
"principų rezoliuciją" priė
mę, federeišiai išrinko da 
komisiją Naujai Rusijai pa
galbai teikti. Ton komisi- 
jon įėjo pats Gompersas, 
ex-socialistai Spargo: Rus- 
sell ir keliatas kitų patrio
tų.

Išrinkus komisiją, Gom- 
persas pradėjo aiškinti, kad 
jis dabar negalįs pasakyt, 
ar šita komisija važiuos Ru
sijon. ar ne. Ir kuomet tie 
reakcionieriai kalbėjo apie 
Rusijos gelbėjimą, vienas jų 
atsistoja ir rodymas į vieną 
rusą sako Gompersui:

"Ponas pirmsėdi, štai čia 
šalia manęs sėdi vienas kai
zerio frentas ir tėmija ką 
mes čionai darom."

"Laukan ji!" sušuko Gom
persas.

"Aš protestuoju prieš 
tai," atsiliepė užpultasai. 
"Aš nesu joks kaizerio fren
tas. Aš esu Rusijos pilietis 
ir esu čionai socialistų laik
raščio redaktorius.”

"Eik laukan nekalbėjęs," 
užrėkė Gompersas. "Kas čia 
tave gali žinoti; gali būt, 
kad tu ir vokiškai moki." 
Ir tą žmogų išvijo.

Tai ve, kaip elgiasi Darbo 
Federacijos vadai.

psnius, kaip ta šalis remda- 
ma kaizeri visą laiką laužė 
savo neutralitetą. Vienas 
laikraštis lygina Švediją net 
su Graikija, sakydamas, kad 
švedų karalienė taipgi yra 
vokietė, todėl kaip buvęs 
Graikijos karalius traukė 
kaizerio pusėn, taip ir Švedi
jos karalių pati lenkia kai
zerio pusėn. Francuzų gi 
laikraščiai tiesiog sako, kad 
Švedija eis vokiečiams tal
kon. Švedijai dabar esą la
ibai paranku pasiimti Fin- 
lendiją, o gal ir Petrogradą.

Vėliausios žinios sako, 
kad gen. Kornilovas jau ei
na su savo ištikima armija 
ant Petrogrado ir randasi 
tik 100 varstų nuo miesto. 
Jis nori apsupti Rusijos sos
tinę ir suimti laikinąją vy
riausybę ir Darbininkų ii 
Kareiviu Tarvba. Jaunai *> * v
respublikai gresia didelis 
pavojus. Paaiškėjo, kad 
kontr-revoliuciją remia ne
tik caro giminės, bet ir 
Lvovo-Miliukovo partija — 
dvarininkai su buržuazija.

Petrogradas rengiasi prie 
apsigynimo. Laukiama di
delės skerdynės. Miesto gy
ventojai bėga. Telegramos 
sako, kad Kornilovas susi
rinko visus ištikimus sau 
kareivius ir oficierius, bet 
kaip daug jų yra, nežinia.

PATRIOTŲ MITINGE UŽ
MUŠĖ ŽMOGŲ.

Millvvaukee pereitoj nedė
lioj buvo toks atsitikimas. 
Kun. Giualiani sušaukė pat
riotišką mitingą ir kreipėsi 
į policiją, kad duotų jam ap
saugą, nes "anarchistai” e- 
są jam priešingi ir galį trink 
šmą pakelti. Nuėjo keliatas 
policmanų civilėse drapano
se, kad tie tariami "anarchi
stai" jų nepažintų. Pradė
jus kunigui Ginalianiui plū
sti visą pažangų darbininkų 
judėjimą,susirinkusieji žmo
nės ėmė protestuoti. Vienas 
atsistojęs nuo kėdės pradė
jo kalbėtoją kritikuoti. Ku
nigas sušuko poliemonams, 
kad tą žmogų imtų, nes tai 
esąs "anarchistas.” Polic- 
monai tą žmogų sugriebė 
Salėj kilo triukšmas. Poli
cija įsivaizdino, kad čia jau 
"anarchistai" daro užpuo’i- 
mą, pradėjo šaudyt. Vieną 
žmogų užmušė ir 7 areštavo. 
Du policmanai sužeisti

NEW

l

KAREIVIAI ŠAUDO DE
MONSTRANTUS.

Illinojaus sostamiestyj 
Springfielde darbininkų or
ganizacijos nutarė įtaisyt 
oereitoj nedėlioj demons
traciją, kad išreiškus strei
kuojantiems tenai gatveka- 
rių darbininkams užuojau
tą. Valdžiai, kuri gina ka
pitalistų reikalus, tas nepa
tiko ir ji uždraudė darbinin
kams susirinkti. Nepaisy
dami to uždraudimo darbi
ninkai susirinko ir pradėjo 
maršuot. Tuojaus kariume- 
nė pastojo jiems kelią. Vie
nas oficierius išsitraukė re
volverį ir šovė. Darbininkas 
Heinke krito sužeistas krū
tinėn. Darbininkas Red- 
dick taipgi likos to paties 
oficieriaus peršautas. Dar
bininkui, kuris nešė parodoj 
Amerikos vėliavą, kareiviai 
sudaužė šautuvų kulbėmis 
galvą. Išvaikyti darbininkai 
susirinko Reservoir Parke.- 
Kareiviai su policija užpuolė 
ir šitą susirinkimą, šeši 
žmonės likos areštuoti, veik 
visi maineriai.

RYGOS PABĖGĖLIAI 
Užplūdo retro

gradą.
Rygos pabėgėlių Petro- 

gradan tiek privažiavo ir 
tiek dar važiuoja, kad vald- 

statomi pats premjeras Ke- žia nutarė išleisti agentus, 
renskis (social-revoliucijo- kurie Juos žmones sustabdy- 

vice-premjeras tų. j
(social-demo- ta nepardavinėti tikietų į Vienas oficierius likos už

kratas), užsienio ministeris Petrogradą. muštas ir 3 sužeisti.

nicrius), 
Skobelevas

«

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO AMERIKONUS.

Pereitoj savaitėj vokiečių 
orlaiviai jau bombardavo 

Geležinkeliams įsaky- amerikonus Francuzijoj.

AUSTRŲ IR ITALŲ 
SKERDYNĖ.

Gorizijos šiau ryčiuose 
tarpe kalnų verda baisi ita 
lų ir austrų skerdynė. Spė
kos abiejų pusių esą lygi’-s 
ir nei viena pusė negalinti 
panaudoti daugiau kariume
nės nei artilerijos, kad prie
šininką pargalėjus. nes mu
šis einąs tokioj tarpkalr.ėi. 
kad nesą daugiau vietos. 
Kova siaučia jau kelinta sa
vaitė, abidvi pusės piaunasi 
kaip proto netekusios, iš
muštos eilės dapildon1' s ris 
naujais kareiviais, ir karu 
bus galas, nežinia.
SUBMARINAI Už PI OLk 

AMERIKOS LAIVYNĄ 
5 rugsėjo Francuzijos į - 

kraštyj submarinai buvo - 
puolę Amerikos laz:' - 
prekėmis. Įvyko r.ark 
mušis. Du Amerik lai' 
likos paskandyti. 
gynė kariški Amei i-v' 
vai. Galų-gale submir
pasislėpė po vande' A 
noma, kad 6 jų žu\

i >
ii
3

n
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ADLERIUI DOVANOJO 
GYVASTĮ.

Amsterdame gauta žinių, 
kad Austrijos karalius pa
keitė Adleriui mirties baus
mę 18 metų kalėjimo. D-ras 
\dleris buvo nuteistas mi-
riop už nušovimą Austrijos rengiasi 

.premjero Stuergkh’o. 'galbą.

Z

YORKE IŠVAIKĖ 
MITINGĄ.

Pereitą nedėldienį New 
Yorke valdžios agentai iš
vaikė didelį mitingą, kurį 
buvo surengę priverstino 
kariumenėn ėmimo prieši
ninkai.

KYNAI SU JAPONAIS 
GELBĖSIĄ RUSAMS.

Kiniečių laikraštis San 
Franciscoj gavo nuo savo 
krespondento iš Šangcha- 
iaus žinių, kad 24-tas Kyn i! 
kariumenės korpusas, susi
dedąs i£ 15,000 rinktinių ka
reivių, esąs jau mobilizuotas 
ir tuojau busiąs išsiųstas 
rusams į pagalbą. Ta pati 
žinia sako, kad ir japonai 

siųsti rusams pa—

I

Į

FRANCUZl MINISTERI- 
JA PUOLĖ.

Pere'toj savaitėj rezigna
vo visi Prancūzijos ministe- 
riai. — • J .i

'<
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baigti "lietuviško vaisku" 
ekspedicija, jeigu, žinoma, 
toki "vaiskų’’ galima biitų 
kekių nors budu suorgani
zuoti.

Bet "G." -nurodo, kad t >- 
kio "vaisko” Amerikoj ne
galima ir suorganizuoti,!

KUNIGA1 ATAKUOJA 
KEMEŠIO VAISKĄ.

Klerikalų tarpe prasidė
jo batalija. Kunigai pasi
dalijo i dvi pusi. Vienoj 
pusėj stovi "lietuviško vais- 

organizatorius kun. 
kaip ir 

rHly
Kitoj gi 
kunigai, 
vyčiams, 
sąjur.gi- 
sutriu.š- 

’n-i ix ii-

1

t

I

ko"
Kemėšis, 
kaizeris 
rizmo šalininku- ! 
pusėj stovi visi tie 
kurie nepritaria 
Jie yra kaip ir tie 
ninkai—stengiasi 
kinti kaize’ io Kemėšio ' 
litarizmą.”

Štai kaip Kemėšio uvii’o- 
vę "Darbininką" bomK. •- 
dubja Brooklyno "Garstu-:”

” ’Darb..' beut ttdp ativ.d >. 
norėtu, kad Vyčiai i:ž Liet , n 
savo galvas siūlytų ir 1.1 
pasauliui garsintu. NepauL:< 
mums tas paviršutine kai il
gumas, panašus i ’fumiLeri'.;.' 
kurios pas daugeli I 
bernų nestoka. Kiekvienas 
litariškas pasijudinimas su 
vimi neša tos dvasio< dozę, 
ri paprastoj Lietuvos 
terminologijoj apsireiškia už- 
kabinėjimo išsireiskimues.-; 
'kas tu man?’ Kas aš tau?’

”Gal kas pasakys, kad ir - es 
perdaug vulgariškai Darbim •- 
ką’ kamuojame. Bet atsižvel
giame Į jo užimtą poziciją, i- 
kurios-jokiu budu pasitraež. «i 
nenori. Vien dėlto, kad 'Dnri>.' 
militariškąji lavinimąsį pas A- 
merikos lietuvius remia, sis 
jaučiasi ’vergo dvasios’ nusi
kratęs, gryniausios tautos mei
lės ir supratimo pavyzdžiu... ’

Šitą Kemėšio "fanaberi
ją" brooklyniškis klerikalų 
organas supiškina i skutus 
nurodydamas, kad vyčių or
ganizavimas ir kariško mu
štro mokinimas, tai kvai-: 
liausis darbas, koks tik gali 
būti. ,

Jis sako: i 
"Militariško lavinimosi pas. 

Amerikos lietuvius šalininkai,' 
rodos, tokia mintimi, vaduoja
si: Išlavinsime kelius tūkstan
čius jaunimo, apginkluosime, 
nukelsime Lietuvon ir ten jie 
Lietuvai laisvę iškovos ar ją 
apgins.”
Tokia mintis yra ne tix 

tuščia, bet ir juokinga, sako, 
"Garsas." Vieną, mes gyvo-! 
n<.m praktiškam pasaulyj, o; 
arabiškų pasakų gady
nėj, kur viskas darosi ste
buklingai greitai ir leng
vai; antra gi, vyčių išviso' 
tėra tik keli šimtai, o da at
ėmus iš jų merginas ir se
nius, tinkamų kariu 
vyrų liktų gal tik pora 
zinų. Ką gi su tokia 
mija” pabaidysi arba 
veiksi? Bet, sako Brookly
no laikraštis:

"Leiskime, kad po kiek metų 
susiras keli tūkstančiai. Atsi
randa nesantieji instruktoriai; 
Suv. Valstijų valdžia mums 
pritaria ir nič nieko nesako,) 
kad Amerikos lietuviai gink
luojasi. amuniciją nusiperka,! 
nors šiaip jau savo gyvento
jams ginkluotis nepaveiija. Su
sidarome vaiską. kas reikia,! 
nepergalimas kliūtis nuveikė-Į 
me. Prasideda lavinimasis, iš-Į 
moko Vyčiai giltomis maršu- 
ti, nepaprastai gabiai ginklą, 
vartoti... Pasitaiko momentus | 
už Lietuvos laisvę pakovoti...' 
Iš visų Amerikos miestukų) 
karininkai traukia. Jie patįs ar 
duosni visuomenė kelionei pi-! 
nigus sukrauna. Bando laivus* 
užpirkti, kuriuos lietuviams; 
karininkams per Atlantidą! 
persikėlimui ge;a širdžia užlei- 
džia. žino visi, kad lietuviai ( 
prieš ką nors kariauti važiuoja, 
bet tas 'kas nors’ toks liurbis, 
kad nė vienai valstijai nieko 
nesako, kad ant j u galvos lie
tuvius gabena. Važiuoja per 
vandenyną, per svetimas teri
torijas ir niekas nieko nesako. 
’Kas nors’ Lietuvą valdo, bet 
jau toks žioplas, kad karinin
kus Lietuvon suleidžia. Tie už
ima svarbiausias pozicijas ir 
tik tuomet ’kas nors’ susipran
ta, kad čia nebejuokai. Sut
raukia kelius kariumenės pul
kus, duoda jiems artilerija, 
Iruikasvaidžių, visus moden.iš
bus karės Įrankius. Nukeii-i- 
yusiems karininkams

ca—ar pasiduoti, 
»i, bet tikrai, žūti, 
į "Garso" 
■ komedija galėt

Jis yra 
- didelis

ii:V
ir. • -
SJ' 

»

berno
a už-

I

įj

"S-av. Valstijos niek i.i r.-.n i- 
veiys sr.'. o • prie gi k!*’ io 
suirimo. nar> ir dėl kito kraš-

ren-

kaip Bavarija. padaryti. o .larį 
jau tik pirmyn nužengė, 
sutinka iš 
lybę kąjp L 
lyti, t. y.’vi: 
tii- sa ’uend'.a 
net ir Prūsu 
kios Lietuvos 
daug neritourto.
ii.d a a j i 
apie 
jau užtikrinta 
Švedu 
anglu 
tuviu 
pie i.
; <i\ i < :nonię. k 
t i. išverstu i :

fANGLIJOS BARSIMA- ;
KŲ KONGRESAS 

KONFEREN ' i
Pereito i sąva. tėj 

pool mieste atsi.’ri 
jos unijų kongre. c 
atstovauja 3,0k).išX 
zlioių Anglijos i...

Svarbiausi dic i 
mas buvo: tarpiame A 

■ t .lįstų konferencĮj.1 
arime. Kaip žinia, 
ferentija likos j; i 
Taigi- šituo klausia 
mentarė kor.grcsi- 
davė kongresui r

Tas raportas 
kr.d tarpu; utinė 
konferen-La, < 
šaukiama sočiai 
hclmo, yra ! egait 
būtinai reiialm 
n inkams . ’ikta 
dabartiniu laiku 
nusisekti r.es kr. 
••• .toškorAci-.-iKi-’- 
kalbėjime, aikyt 
dienos atgal 
opiausiuose die 
muose ka auto.: 
darbininkai dar 
Su socialistu oi 
mis. Todėl šile 
pataria dčti pi?-n 
vo pajėgas, kar 
darbininkes p": 
sutarties, o kada 
proletariar- s tr 
konfereneij. i pri 
nei vienu „den 
valdžia ned Įs T. 
bdyti. Pamaigo. 
aštriai pasmerki- 
valdžią, ku i ne-; 
lįstų atstmams 
o?t podraug nur( 
kalti ir Ang.ijos < 
.tcs jie nedarė t" 
Lnlmtoo spmidiir

Šitą komis i jo; 
kongresas užsmu; 
2,849,000 balsais 
)00. .

“Amerika Socialistu laimėjimo pavojoje JJkad 
i.ieur.os tekią vals* 

uxeii:burgas pada- 
i nepriklausomą, 
muitų sutarči i; 

Lietuvą prie t> 
p:iii:»’/ti- per- 

Bvt visi rei- 
u-.ui iręs pr.tis daugiau 

avė praneštume! Ir yra 
ta. ks.d Įtekmingi 

vokieė’.ų, norvegų ir 
riKi -Lllai paezdins ILS- 

pi isiunčiam .'.s raštus
Ltuves Klausimą. Bet 

’ as juo§ parašy- 
i tas kalbas ir 

tiems laikraščiams pasiustų.” 
Vadinusi, reikia kitas "in- 

roriJitui biuras" steigti.
p. Eimb",-> isn* r*«rma c«in_ 

t c:> iečių s 
nigus. 
veiks, i 
rys sav

Bet : 
butu vi
?-v

!
x

i

i

I

a-

I

UŽ
41.
Blaek- 
.Viii-i- 
kurk

D orguni- 
d a r lininių 

klausi- 
■* soči- 
Stok- 

u koti- damas atskleidžia 
aidėta.!
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Augustas Lukeman iš'gandą .už socializmą ir visas 
Stockbridge rašo ’Bostm1' 
•ournar dienraštyje ilgii 
savo laišką. Paduodame jį 
čia vertime. įsidomėkite. 
Tas ponas atžagareivis ir 
reakcionierius apmaudai’-
. ........  mums 
musu klesinių priešų mūšio

gdis iš tų valstijų kongres
menų ir senatorių gilumoj 
savo širdies jau socialistai 
ir tik reikalauja padrąsini
mo iš socialistų laimėjimo 
i i akimuose konservą tyvėj
Massachusetts 
kad atvirai save 
socialistais ir pradėt 
luicija Vakaruose.

___ _ ? - •“

jc palaimas Europoje. 
Musų laikraščių redakcijos, 
taip pat kaip ir musų kole
gijos apspiestos slaptais 
soc;aiistais, nuduodančiais 
save esant progresyviais re- 
publikonais arba net nepri- 
g iĮmingaisiais, kurie" pa?- 
iastai atakuoja mažiau rei
škiančius ar mažiau gud
rias socialistus, skelbdami 
ir pripažindami tas pačias 
revoliucines doktrinas, ku
riu mokinama ir bandoma 
gyveniman vykdinti netik 
Europoje, bet ir čia Ameri
koje.

’ Mes privalome tik atkrei
pti savo akis daiykan, ku
ris čia pat musų Massachu- 
settse po pačia musų nosia 
iš'cĮla ir rodo, kad - laikas 
griebties sujungtomis spė
komis už darbo. Baime 
’pro-German vate’ pavojaus 
bereikalinga, bet airių bal
sai žlugo. Socialistai gabiai 
grtna ant airių nekartos 
bi itiškam imperializmui. Jie 
< socialistai) pastatė du a- 
merikonišku airiu savo pal
tuos kandidatais i viršiau-į gya 
s’.is valdiškas vietas valsrl-Į 

tame matosi neabc-Į 
pavojus, kad ah'iųį 

nueis jiems. Tai busi 
demokratams.

valstijoj, 
apskelbti 

revo- 
Jau gir-V i. «._>

diine jos dundėjimą. North 
Dakotos judėjimas grasinu 
nemenku pavojumi, ir tai 
tik pienai pridengtas socia
lizmas.

’’ATes iigai buvome Įsitiki
nę, kad bažnyčia yra tvir- 
čiauisa siena prieš socializ
mą, bet kaip tikrai dalykas 
stovi šiandien? Netik kad 
bažnyčios Įtekmę nenusilp- 
nina to blogo,- bet priešingai 
pretestantų bažnyčia pati 
jKrsisųnk’us jau socializ- 

Įmu. Jau žinome, kad Enis- 
kenaiu bažnyčios vyskupas 
yra socialistų partijos na
rys. Katalikų bažnyčia, tie-

, pasilieka tvirčiausia al
ma. bet socialistai viešai 
skelbia, kad jų reikalavi- 

remi-i ir katalikų kuni- 
Ks.tr.liku bažnyčia 

iliai niekad socializmo
Ji snaud-

i --------- - --- • r------• ....
m-d'! lauką ir spėkas, šaukdamas 

•'•■'FJ savuosius mirtir.on kovon 
i prieš mumis ir už tai mes 

Ala. jam dėkingi, nors ir be to p. 
.;i ikT Augusto žinome, kad musų 

b'."-"o ’ pnešas ankščiau ar vėliaus 
Stuk-!turės kristi. Tatai jis pats 

pripažįsta, sakydamas:
"Nesenai ivykusieji Pav

iene rinkimai iškėlė dalykų, 
nv.Š\;ečianti visą seriozišKu- 
m.Į stojančio prieš mus ua- 
vojpus. Mts negalime il- 
giaus dalyti savo politiniu 
'nėku, besivaržt darni už 
valdvietes. Skirtumas tarp 

•įdemokratų ir republikonų y- 
aįra tam jau senai išdilę.
"i

r.?j u ie gi 
ir dėl kito k 

to, rengtis... Jei mes čia 
g.'imės prie ginkluotos k 
prieš' rusus, ar vokiečius. 
Fe, tai žinodami, tepasi' 
Suv. \7alst!.!j.-”..:s. kad jos 
menkos Kėlus ius smakų 
I Lietuvą persikelti "nėra : 
ieug> a. kaip lai pasak 
Vilias prisieini: per sveti] 
dargi priešo teritorijas kel 
ti. K.is tucs kzringuosi-->• 
rėš leist: per savo 
vandenis !<<’». ii. 
n iras nėra žinoma. 
v;ena tauta iš sveti 
tėvynei laisvę Lutu
•.m tokiose aplinkybe 

d rrc-s iand.iimes.
u.- mes nesucarj 

i s ii* negalimas. Tai< 
diierikos L. Vyčiai, p 
liliLii*išką lavinimąsi 

L ei m si laisvę atimul! 
niutų. yra tuščias
*.T

Vyčių šalininkai 
k; ir lenkų "sokola 
ii. jeigu lenkai m o 
odvt pasauliu 
iumene,

i

r 
žemės 

i U S. 
kaip 
.Cii-

kad 
save

ŽORlt< 
įsioi i 

kad 
os
ško\ <?

r'decei 
<>• ne. 

. i.
•3S
isive4s
p.iSlIčt; 
uasakv

0
i'iigčk

• p
i' 

dcl
d* ugi a 
tume?’

Gabrys 
atsicla-

tikslas

i. o ką gi
* i. Rimka 
biurą ?” 
tu biuro 
kitoks? Juk eina

kad p. R. išvažia- 
iuropon Anglijos agento 

kad rinkti Ar.gli-

* >. < 
dai 
aki.

1

I

I
u
i

ras u1
v . t _

1 
', 1

valdžiai iniormaeijų a- 
iieitiviu judėiima... Gal 
,to i»- norima, kad "mes 

pie save praneš-

I
m 1
Lon i

i

yS da- 
civilės kares 

Svarbiausiu 
uždaviniu — tai 

zių intere- 
i suprask—kapitalizmo— 

riejas.) apgynimas r.tio 
ciaiizmo.-
Pasižiūrėkime Į dalykų 

stovi teisingai ir rimtai, 
^vsų laikraštija, kuri yra 
atsakominga musų ameri
koniškų .Įstaigų apgynėja, 

. pašvenčia vieną skilti pas- 
' merkimui socializmo, o še- 
{sias skiltis pasaiingiausiam 
, •" mosi" insidious) išgarbk ii- 
Įmui. * Laikraščiai seilioja 
’ ant Rusijos radikalo soęia- 

_įlįsto Kerenskio ir eikvoja 
’i tonus juodytos, kad išpasa- 
I---- - ------------- -----------
I

lykas. kaip
Konfliktas, 
šiandien
s.lies konservatyv 
'U 
ve 
ro

»

' »<-xI < .
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PA TA RI A SA NDARIE- 
ČTAMS EIT S V SOCIA

LISTAIS.
"Ateitis” riša klausimą

Rusijos
būtent 
dūrinė- 

ini
rip.is soči-

:

t; ■ v
i. Gličia 

nepasmerkė ir ga 
žiama šalin nuo kelio pasi
traukti taip greit, kaip greit 
pamatys, kad minių senti
mentas stoja prieš monar
chijas, o bažnyčia repubii- 
kom nėra priešinga. Fak
tas, kad Austrijoje ir Vokie- 
t'joje socialistų, ir katalikų 
vadovai santam’ėj' taikos 
reikalais veikia ir labai greit 
gali sulaužyt katalikiškų 
masių priešinimąsi socializ
mui. .Viltis, kokią sudaro so
cialistų Stokholmo konfe
rencija milionams žmonių, 

, nieko neži
luos gali suvienyti, 
su velniu, jei tik 
aigtų kgrę ir pagčl-

liet ti
su kuo 
srovės 

?.is kle-

icie ir 
jc tinas 
ba Įsa 
pragaištis 
Be to yra daug Canados 
frančūzų, kurie iki šiol vi
st-omet buvo tvirtais repu- 
biikonais, bet dabar delei 
vairiu ergeliu, iškiiančiu 
ke rės, apie jų tojališkumąj 
yra stiprių abejonių. Tųį 
žmonių balsais ir neabejo-į 
tinai Rusijos žydų, Lietu
vių, Finų ir kitų iš Rusijos! 
ateivių balsais •socialistai ši 
rudeni rinkimuose sudarys; 
sau nemažiau 100,000 balsu.. * j

"Ar mes pilnai isidGmėja-* 
m e tokio socialistų laimė ji
mo pasekmių pavojingu
mą? Tai ne tik padaro tie-, 
sloginę Įtekmę Į politinę si
tuaciją šioj valstijoj, bet 
daug toliaus siekianti efek-į 
tą po visą plačią šalį. Tai 
butų pakerimas ugnies ta
me Vakarų boilery, kur pra
gaištinga pacifizmo (taikos 
reikalavimo) intaka tebe-Į 
auga 2______ L„1 __2__ _  2 .
sekios rūšies moralių ir po
litinių užsikrečiamų ligų 
plėtojimosi dirvą. Bloga 
vra su Rytais, tuo senameri-

remiasi 
is.” Gii- 
ka pa

su savo k 
ai kodėl liet 

viam s nepasii odvt. 
"Garsas" nurodo, kad i 
kų "sekolų’’ tiek yra 
tautai naudos, kięk iš 
gvro kiaušinio lukšte, 
di:

' Dabartinis momentą; 
k>o*momentą--, kiti sako 
’sokohf darbu nesimate 
kad jų neburų. Tautai 
kios naudos neatnešė ir 
neš, nes negali. Lenkų 
lai’ daugiausia lavinosi 
grieš Rusiją kada nors 
h: pakovoti. Rusijos 
į erai apie tas ienkų minus i 

eagtauts žinojo, 
a niekad Suv. \

(

I

menei f 
. tu-: 
”ar-| 
n ..t- j

tI

vienas 
ar g;ir- 
Finis.” 

nuomone, 
UŽH-

T ,

1

Lk”

Bet 
iš ien- 
tenkų 
išval-

Gir-

| 
i'.

■
I is—au- į 

o. Bei i 
o, lyg 
jie io- 

r neat* 
: soko- 

tiksiu 
gink- 

vaklžia
ir 

eosisreno-imu-- žinojo. Vienok 
Rusija niekad Suv. Valstijoms 
neprotestavo, kad jos gyvento- 
jri Rusijai ginkluotą sukilimą 
rengia. Ir Rusija ir Suv. Vai- 
t vijos žinojo, kad lenkų ’soko- 

—tai žaislas ir kaipo i toki 
žiurėjo. žaislais užsiimti 
•mums neverta, o antra nėr nė 
!?.ikb» kuomet mus didesni dar
bai laukia. Turtą. laika 
nergiią eikvoti ten; kur 
ieikale, mūras pątieni S liet uaos 
nėra.” v
Tai taip vyčius sumuša 

(farsas," Rymo Katalikų 
v usivienijimo organas.
5 '

c*. ir e 
nei

u. RIMKA NORI INFOR
MACIJŲ.

išspausdino A. 
laišką iš Švedijos, 
daugeliui ameri- 

Rhnka yra žinomas 
tai gal bus žingei- 

ą jis rašo. Ta* p

"Ateitis" 
r i * m k os 
Kadangi

-j-, - • —'<■ x--
veikėjas, 
(•:U išgirsti l'.« jis mc-u. xčx 
kitko jo laiške skaitom:

"Apie Dr. J. šliupą dar nieko 
negirdėjau—nėra jo dar ne tik 
Švedijoj, bet kažin ar pasiekė 
Rusiią. O kaip didelis reika
las, kad čia daugiau musų ž>n ;- 
:ių butų, tai aš pats- pirmiau 
mažiausio supratimo neturė
jau. Konferencijų konferenci
jos, Įvairių valstybių oficialia" 
ir neoficialiai taikos sąlygų 
jieškotojai taip ir ’mala’ pc 
: vediją; lietuvių klausim-: visi 
ribai interesuojasi ir lietuviu 
tiesiog jieško. o suradę koki— 
klausinėja, prašo medžiagos ir 
tt.”
Toliaus:
"Turiu pasakyti kad be neu

tralių valstybių ir paprastą 
žmonių, kelionėje ir Stokhol
me teko susitikti ir su keletą 
pusiau oficialių Vokietijos. An
glijos ir Rusijos atstovų. Iš 
vasikaibėjimų su rusais supra
tau, kad jie i lietuvius žiuri 
Kaipo Į ištikimus Rusijos pilie
čius. Jkuriems niekas daugiau 
nerupi ir nieko nereikia, kaip 
tik Rusijos laisvės. Anglai 
žiuri 'tirinėjančiai/ aiškios 
nuomonės neturi, prašo kvo- 
daugiausia medžiagos; pir
miau skaitė lietuyių klausimą 
-.aminiu'’ Rusijos klausimu 

(suiig sutarčių!) ir tik cla'oar 
natydami Rusijos betvarkę, 

j Rusijos klausimą 
žiūrėti. Vokiečiai tu- 
konkrečius pienus— 
Lietuvą tikėjosi anek- 

vėliau '"Eundestatu,"

rimčiau 
pradeda 
ri visai 
pirmiau 
suoti,

SU Cit?;
1 c *■*

k i k <.

I

v? spalva 
čių Sand?
.;a m isid<X 
Kode! nt 
k Jei. kač 
šegaroiv’š 
suomenės 
bvištai n< 
dvasios, 
m klerik; 
butų juos 
p 'ei Įkaini

išrinkti savo valo 
: -Į ir santerfbči 

išsižiot. ’ Todėl 
prisidėjo prie so 
kunigai neužvaid; 
.'■oš. "Ateitis” sa 
vmeriks sandari' 

'•it -tuo pačiu keliu 
"Kilu

.'aryti sai 
jiems eiti J r_ *>

Ii"C . 
kus—eiti 
tik yra pr 
žiai I- ■ o » o

ira. kuri sa
ri amerikie- 
? esvyruoda- 
e socialistų. 

1 klerikalų? 
calai yra at- 
s musų vi
eptas. Jie 
įčia laisvos 
miara butu

.-e

21 uVOS
Al sc»k 

visai? 

Vigf.S i

aceities pa- 
kyrr.as aiš- 

-t-is i-vieno kas 
kunigų vald- 

uetiivo.ie iTiUsų visuome- 
o kadangi socialistai did

žiumoje yra klerikalzmo prie
šininkai. -tai sandariečiams da
bar reikėtų, išvieno eiti su Ea- 
rocos santariečiais ir socialis
tais.” '
Rimtesni Sancle.ros veikė- 

Ti senei jau tokią nuomonę 
A eiškė. bet Baiučiams ir 

vyčiams vis dar klerika- 
artimesni.

si
riešinga 
ivo.ie u

I

reikali j
I

Sli 
>ni

Į-

is

ridėjus, ji 
ustiprinus. 
et galėtų 
•s, galėtų 
.žią, g pas
rus neduoti

POPIEŽIUS IR LIETUVA.
Mūsų neva patriotai kle

rikalai veršio ašaromis ver
kia, kuomet koks ners val
dininkas r.r dinlomatas pa-

antarieeiai mini Lenkiją, o negamini
ia'listu, kad. Lietuvos.
'. t il Llt Iii- Bet štai popiežius paskel-

• ko. kad ir be taikos sąlygas, kuriomis
ečiai turi kariaujančios valstybės ga?
i. Ji rašo: lėtų baigti karę. Tose savo
. ką dabar taikos sąlygose jisai kalba
rr.s, su kuo apie ’ Alzas-Botaninei ja. aniė

i-vieno kas
Li

»

koius savo skaitytojams ko
kia palaima gali būti socia
listų revoliucija Vokietijoj, 

socializmas yra socializ
mu, kur jis nebūtų, ir vidu
tinis žmogus užtektinai tū
li nuovokos, kad supratus, 
Kad jeigu socializmas yra 
teisingu ir geru daigtu Eu
ropoj, jis negali būti kenk
smingu Amerikoje. Socia
listų pozicija karėj ta pati 
kaip ten, taip ir čia. Karė 
gaii pasibaigti ši mėnesi ar 
sekančiais metais; kada ji 

(nepasibaigtų, visviena karei 
ją, apie, pasibaigus prieš mus stoja 
itas, o?kova su socializmu, kad iš- 
Lietuvą rišius pamatini klausimą: 

kas turi kontroliuoti indust- 
spauda rijnį gyvenimą: ir todėl aš 

na kalba apie į apkaltinu šio laikraščio re
daktorių,turėdamas užtekti
nai tvirtų priparodymų.kad 
savo vedamam laikraštyje 
leidžia varyti stiprią propa-

Irentiną, 
Lenkiją i 
apie, katalikiškaią Lietuvą 
nei mikt.

Ir musų klerikal 
apsilaižycar 
popiežiaus taikos sąlygas, 
kad tai esąs tikrai "krikš
čioniškas pasiūlymas." Kad 
popiežius apie Lietuvą visai į 
nekalba, apie tai musų kle-i 
rikalai nei žodžio.

V■>
apie socializmą 
nacių, 
kad ir 
tas užb 
betų jiems jų reikaluose.

šitų
k ekvlenas pairiotingas

"Delei priežasčių
— * 

privalo melstis 
popiežiaus taikos pesiu- 

o laimėjimą. Jeigu tol
ią atneštų socialistų Stok- 

nulmo konferencija, tas rei
kštų pragaišti pasaulio biz
nio interesams (kapitaliz
mui—vert.) Mes visi nori
me taikos, bet ar mes linki
me, kad ji ateitų tuo keliu, 
kuriuo kartu ateina ir soci- 

konišku branduoliu, bet da{ klizmas? Popiežiaus žy- 
b;.ogiau su valstijomis vaka- gio triumfas reikštų atėmi

mą vėjo Stokholmo konfe- 
re-tncijos laivo buorėms ir 
sutvirtintų bažnyčią, tvir
čiausią tvirtovę prieš revo
liuciją.

’’Aš nesmiu katalikas, vien 
tik APA., bet matau daug 
didesni musų Įkurtom ame
rikoniškom Įstaigom pavojų 
iš vokiečių gimdyto, fran- 
euzų nešioto, rusų auklėto 
socializmo pusės, negu iš ko
kio ten Romanizmo baubo.

"Britanija duoda mums 
pavyzdi to susivienijimo vi
sų ne-socialistinių partijų 
dėl apsaugojimo šalies Įstai
gų. Kitos šalis daro tą pati. 
Lai ir, Massachusetts eina 
tuo keliu. Demokratų pu> 
limas, kas neleido jiems nei 
reikalingų kandidatų pas
tatyt ant balioto, tą susivie
nijimą padaro prieinames
nių. Vieni nkimės kaipo 
patritftingi repubiikonai ir 
demokratai kovai prieš so
cializmą !”
Reakcija siaučia, darbinin

kai, vieny kimės kaipo vieno
dais reikšis pasaulio pro
letarai kovai prieš griu 
vanti kapitalizmą!

merikonas
PŽ..I
h,*

Į t
!

Cil

a ir natūraliai sudaro vi-i

• ii. link nuo Mississippi, ku
rios, rodos, jau visai užkrės
tos socializmo mokslu. Dau-

Roosevc-ltui laišką ir gavo iš 
Roosevelto tarno atsakymą, 
kad laiškas gautas., Tai ir 
viskas. Ar gi užsimoka dėl 
to užlaikyti Washingtone 
sveiką žmogų ir mokėti jam 
tokią didelę algą, kuomet 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių maži kūdikiai miršta 
badu ? Musų nuomone, 
toks p. Bielskis galėtų leng
vai užsidirbti sau duoną ir 
pas kriaučius ar kur kitur 
darbą gavęs.

ris sakosi einąs "tarptauti
nio socializmo" keliu ir "iie- 
tuvii/kaiiis" jam nerupįs, 
kaip tik reikalavo, kad lie
tuvių vardas protestuose 
butų pažymėtas.

Tai kasgi parodė daugiau 
nuoseklumo ir tarptautinu- 
mo: "Kova," ar "Kelei
vis?”

Pagalios, jeigu Belaisviui 
jam panašiems "lietuvių 

tai 
kam 

mums reikia užlaikyti Lie
tuvių Socialistų Sąjungą? 
Juk yra anglų Soeialist Par- 
ty—galima tiesiog prie jos 
prigulei!

IRGi KRITIKAS-
Belaisvis "Kovoj” 
> ' "Keleivi.’’ Gir-

/

k; rė p ra s id ė j o, t?, i 
persergėjo lietuvius,

Tūlas 
■'kritikiu' 
di:

"Kada 
'Keleivis' 
kad jie prieš karę neprotestuo
tų ir tu- : 
Tcailius." 
erganizu; •; 
daro, tary. ą, 
garsiai s 
jau prote.-; -otų prieš tą baisų <ra| jje paaiškintų, 
pavojų.—karėj irų tam protes- ' - - — -
tu?,- pataria kuogfeiciausia .1 
sur orgar.iz 
bą. Nabap 
savo tikslus 
nėjus darbi 
bą.’ 'Keleivis’ 
lietuvių 'kailių?
. šitam "kritikui" mes pa

mušų laikraš- sakysim ve ką: Meluoji 
Jie visuo- j sveikas be jokios gėdos, buk

! "Keleivis" persergėjęs lie
tuvius neprotestuoti prieš

. Mes raginom protes- 
Tiktai" tą su- tuoti ir padavėm da porą 

kar-'protesto rezoliucijų anglų 
' ko nepadarė nei

tTAIP IR YRA.
a" aiškina, kad są- 

nngieciai atakuoja privati
nius 
ie dėlto, kad 
o dėlto, kad jie 
gerai vedami, 
eažįsta, kad pi 
rastis gali 
damas:

"Jis gali drąs
tinio socializmo keliu ir varyti 
sutartiną darbą su socialistų 
organizacija ir gilinti kiesįnę 
darbininkų sąmonę; svarbiau
siais klausimais jis gali tartis) 
su. socialistu organizacija, kad; 
butų galima organizuotu vei
kimu eiti prie musų tikslų.”
Privatiniai r 

čto.i taip ir daro, 
nei remia tą darbą, kuri re_ 
mia vyriausia šioj šalyj so
cialistų organizacija—So- karę,
ciaiist Party. r_ 
tartiną dai’bą "Kova" '! 
tais trukdo. Štai, Pildomasis! kalboj, —------ „
b’ocialist Party Komitetas "Kova/ plintąs mėnuo kaip tas žmo-
nutarė eiti išvien su Liad-i Mes tik akėm, kad pro-į gus po Washingtoną trina- 
dies Taryba, o "Kova" su sa-i testuodami lietuviai nemi-|Si, kelintas sykis iam siun

ta, nes Įtinęs iš visuomenės sudėtų 
. Ir užtai, aukų išmokama, o kokia iš! 

nenorėjom girtis to nauda? Parodykit, ką| 
galėtų matyt, kas laužo so-'lietuvyste, Kova” ėmė pri- tas žmogus yra nuveikęs? (singos buvo tos žinios, buk

"Kov

socialistų laikraščius 
ie privatiniai, 

kartais ne- 
Kova pn- 

i vatinis laik- 
b'.it ir gerai ve-į

eiti tarptau-

i •

I

i

apsaugotų savus
. et dabar, kada ;ie 

tautinę Amer. liet.
•tai ir Keleivis’ ir

ko, kad lietuviai kailis’7 visai neapeina, 
prieš tą baisų ca| jje paaiškintų,

kuogreičiausia vi
joti A.L.D. Tary- 
;s. Kad atsiekus 
. L y., kad tik įk.il- 
įinkams ta ’tary- 

nebepaiso nė 
9 99

KA VEIKIA WASHING- 
TONE BIELSKIS?

Kaip žinia, musu klerika
lai užlaiko W ashingtor.e 
masažistą Bielski, kuri jie 
tituluoja "daktaru,” ir iš su
rinktu aukų moka jam po 
gana riebią algą. Už ką? 
Ką jis tenai veikia? Jau ke-

KAPSUKO LAlšKASz
Paskutiniame "Kovos" 

numeryje tilpo d. Kapsuko 
laiškas. Jis. sako:

"Rašau, sėdėdamas posėdyje 
uharbino Darbininkų Atstovų 
Tarybos. Tik už 3 dienų galė
siu tolyn išvažiuoti. Kelionė 
sunki. Apsikrovęs s-d. darbi
ninkų laikraščiais. Pasirodo 
revoliucijos judėjimas visam 
platume. Melai ir melai bur
žuazijos spaudoj apie kairiųjų 
3-d. veikimą. Jų vardas neper- 
keistas—po senovės vadinasi 
s-d. (didžiuma.) Mus, kaip ir 
kitus, ims j kariumenę. Gal ir 
mane apvilks kareivio mandie- 
ra. Jau čia norėjo paimt. Jei 
paims (o tik vienam, kitam gai 
pasiseks išsisukti), imsim šau
dyklę kovai dėl savo idealų.”
Taigi pasirodo, jog netei-

__ Taryba, o Kova" su sa-j testuodami lietuviai nemi-jsi, kelintas sykis iam
vo šalininkais tam priešina-įnėtų kokios jie tautos, r -- —
si. ąnes ne patriotai. T

Čia jau, rodos, ir aklas.kad mes i
rrolAi-ii mol-trl- V«ie •

cialistų organizacijos disci-'kaisiot mums 9\ ___ _ _ _ _ _ .
pliną. iną.” Sąjungos organas, ku-' pastebėjom, Bielskis parašė kaltelių kariumenėn neims, rėmėjus.

"Kovos” redakcija mums 
aiškina, kad Liaudies Tary
ba nėra revoliucinė organi- 
zac'ja. Ir kada prieš Liau
dies Tarybą reakcija panau
doja durtuvus ir kalėjimus, 
musų "Kovos” redakciją pa-

patriotiz- Per visą tą laiką, kiek mes sugrįžusių politikos prasi-!smerkia Liaudies Tarybos
■ i,.. .^nr'.-rkčiiAm Piolcl'ic T1O 1 Lnriiimnnon rijime T*3^3ll1Q
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KELEIVIS.

pa-

I

i

>

Tūlam

; mnu imu via, nulio udiikr vv**
vosi Konstantinopolio ligo- ji jautė esąs ligotas. Tuluc-

• — • V — . • — <_X_2«U^1_2 ________ 2_1_2__12.._ . _

Taipogi turkų ligoninėse

i t

I
I

lėmis susiėję kareiviai. Jie

Šis bei tas apie turku kareivius

mu, centralinės revoliucinės 
valdžios sustiprinimo.

Suvažiavimas pažymėjo 
reikalingumą plačių ekono-

Laisvė” rašydama apie

respublikoje negali 
viešpataujančios tau- 
Kaino valstybės surė-

Valia Allacho 
bus, kaip 

Aštuoni jau pasti- 
sa-

čia, negu duonos neprietek- 
lių.

Mėgsta sekti pasakas.
Turku kareiviams labai

nis
širdis muša 
nai. karštis nėra 
Mirtis paprastai

Bostono airiai užreiškė, 
kad nuo šiol jie balsuos ne 
už savo tautiečius demokra- 

kurie 
teisę

• — t, 7

minių bei finansinių valsty- sopulius, 
binių priemonių iki privers- r_ _

kimuose jokios ligos ginkluotą susirėmimą rusų 
“‘jaučia ir urnai;jūreivių su i. __T__ i”._ll

Apie Džiovą
DR. A. MONTVIDAS.

eurouiečiu butų nebrangus. Sakoma.‘ U kad turkų kareiviai tabako
Turku kareivio minkštas skaudžiau ątjau-|

X

tkad

atradom.

i

eialistus: jie niekad nesijuo
kia. Veidai jų apsiniaukę, 
pikti, kita syk baisu ir pra- 
šnekint, kad negautum per 

to.

—Na. tiekto, tėve, su tais 
gėrimais. Eikim prie dar- 
_____ ’ » pagerinimo.
—Palauk, vaike, juk dar-

Reguliarę armiją sudaro tuokliavimas taipgi visiškai 
vokiečiai. ! neišsiplatinęs tarpe osmanų

Karės laiku kareivių gy- kareivijos. . Bet užtat ruky- 
venimo smulkmenos visiems jnas—tai. neatbutiniausias 
įdomios. Taigi, gal bus ne- .one kiekvieno kareivio 
prošalį šį-tą parašyti apie skalas. Vyriausybė rupi- 
turkų kareivius, kurių bu- nasl» kad tabako niekuomet 
das žymiai skiriasi nuo ^stigtų pozicijose ir kad jis 
mums žinomų 
kareivių.

• —Malke, tu man sakei 
kad galima darbininkų buv 
pagerint įvedant kitokią 
tvarką ir panaikinant trus- 
tus. Aš tą įnešiau ant blai
vininkų mitingo ir nies tu 
tėj'om gana dideles diskusi
jai

—Ir ką gi jus išdiskusa- 
vot?
t —Mes, vaike, atradom, 
kad tas darbininkų būvio nei 
kiek nepagerintų. Mes nu
tarėm, kad dėl pagerinimo 
dsrbinikų būvio reikia ne 
prieš trustus kovot, ale dau
giau melstis ir prašyt Dievo, 
kad atpigtų šnapsas ir alus. 

■Kad daugiau butų gir-

■Išsigert, vaike, nieko 
Jieiškadija. Mes esam blai- 
.-vininkai. o dėlto ant' kožno 
mitingo turim bačkutę.
f -—Tai tau rodos, kad jus 
jgerai darot ?

Jes, vaike, išsigerti 
žmogui reikia.
į —O aš, tėve, visai negeriu 
ir maii nereikia.

:---- Gali sakyt, kad ir pyp
kės rūkyt nereikia. Ale kar 
4ūomet bus iš tavęs do vy
ras,- jeigu tu nei gersi, nei 
rūkysi. Tu busi.boba, 

į,’ —Ar tai tu skaitai paže 
minimu būti ”boba?"

—Jcssa.
—O kas buvo tavo moti- 

'na?
—Na, jau, vaike, šiandie? 

tu su manim į kritikas ve?- 
čiau nesileisk, ba aš tave 
vis tiek sukritikuosiu.

. —Sukritikuot tu manę- 
megali, tėve, nes tu jokiu bu- 
•du negalėsi prirodyt, kac 
igerti yra gerai.

—Kaip tu gali taip sakyt, 
(vaike? Tik gaila, kad aš ne 
^atsivedžiau su savim ”Dar- 
'•bininko’’ redaktoriaus. Jis 
tau tuojaus prirodytų, kad 
išsigerti reikia. Aną dier 

’mes turėjom ”Darbininko 
'redakcijoj diskusijas. Te- 
•inai buvo vienas grinorius, 
ką sakė, kad gerti blaivinin 

?kam nereikia, ba socialistai, 
isako. mumis išjuokia. Ale 
-’Darbininko” redaktorius 
»tuojaus ji sukritikavo.

.'gėrimais, bu 
Įbininkų būvio

bininkų gerbūvis ant išsigė- 
Jrimo daugiausiai ir remiasi, 
į Kas man gali būt do gerbū
vis, jei man nebus išsiger- 

JtL
' —Taip, tėve, kalba tik 

. ^girtuokliai.
1 —o aš tau, vaike, galiu 
’prirodyt, kad girtuoklis yra 
įgeras žmoerus. Jis visuomet 
Įntiksmas ir kitiems juokų 
•Sdaro. Pažiūrėk tų į so-

budas, myli ir garbina taiką 
iki tol. kol neprisieina su! 
šautuvu rankose stoti i ko
vą. Kovoje turkas būva 
pragariškai narsus. r“ ’____
met mirtis jam visai nebaisi, klausvti. 
nes mahometo tikėjimas ski- lengvas,* 
ria rojų užmuštiems karei- džiai pajuokin 
viams. Turkų liaudis ir ka- I . J 
reiviai giliai įsitikinę, kad kareivių 
rusai yra amžini jų priešai,! "Kartą ‘ Allachas t____
kurie susidėję su Anglija telefonu Mahometą ir palie- 
nori pavergti 1 urkijos kra- pė jam nuvvkti ant žemes 
štą. Turkų armija dalinasi ir sustabdvti kare. “ 
i tris didžiausias dalis. Pir- Mahometas atsakė, 
ma dalis, i 
mija, kurią sudaro 
čiai. Antra armija suside
da iš graikų ir žydų. Ji mū
šiuose beveik nedalyvauja, 
bet užsiima taisymu kelių ir 

administrativiais
Į trečią armiją 

neištikimieji ar-

Tuo- smagu sekti pasakas arba jų
Turkų humoras 

kiekvieną nuošir- 
ta.

laibai prasiplatinusi tarp 
‘ į šitokia pasaka: 

pašaukė

kraujo praliejimą, bet bi
jau, kad man nesant dangu
je kaizeris VVilhelmas neuž
imtų mano sosto.’ ’’

Neleido kareivio j 
rojų.

Kitoje populiariškoje 
sakoje kalbama apie tūlą 
turką kareivį, kurį anglai 
užmušė ant Gallipolio salos. 
Kadangi dangaus orlaiviai 
negalėjo sutalpinti visų iš
rinktųjų, tai minėtas karei
vis kopėčiomis prilipo į rojų 
ir balsiai paklabino į jo var
tus. Tuoj prasivėrė rojaus 
vartai ir Mahometas piktu 
balsu užklausė:

"Ko reikia? Roiuie da- v V
bar nėra vietos. Ar turi ko
kius dokumentus?”

"Taip, pone,” atsakė ka
reivis ”turiu pasportą iš po- 1* • • _ _ICljGS.

Mahometas pradėjo skai
tyti pasportą, pašaukė vieną 
savo valdinių ir liepė jam at
rakti reikalingus mušiu ap
rašymus. Perskaitęs tuos 
aprašymus, Mahometas rūs
čiai tarė:

— Negaliu tavęs į Rojų 
priimti. Policijos pasporte 
sakoma, kad tapai užmuštas 
mūšyje prie Sedulbahr, o 
kariškojo štabo pranešimai 
skelbia, kad tame mūšyje iš 
turkų pusės sužeisti tik asi
lai ir kupranugariai.”

Ši pasaka labai primena 
vieną anegdotą apie tūlą 
turkų oficierį, kuris gulėda
mas Konstantinopolio ligo
ninėje rūpinosi gauti meda
lį, nes viename mu.šyj ką tik 
jo neužspyręs mulas.

Tokio turinio pasakos pa
rodo. kad turkų vyriausybė 
labai mėgsta meluoti kariš
kuose pranešimuose. Tiesą 
pasakius, meluoja ir kitos 
vyriausybės.
Vaistininkai virsta gydyto
jais, dentistai veterinoriais.

Besimušdami Gallipolio

lįs ir rankos neretai lieka 
suparalyžiuti. Abelnai pa
ralyžius atsitinka tokiose 
kūno dalyse, kurias aprūpi
na ligos apimtieji nervai. 
Kartais koja ar ranka atsi
duria mišlunginiam sutrau
kime ir taip stovi per kelias 
dienas; kituose atsitikimuo
se sąnarys gali imti drebėt 
arba judėt be sustojimo. Ga
li atsitikti, kad visi sanariai 
lieka paralyžuoti. Sunku 
viską suminėti, kas gali at
silikti, nes priklauso nuo 
to, kuri smegenų dalis yra 
apimta, kaip plačiai apimta 
ir kokios permainos darosi 
apimtoj vietoj. Gydytojas 
tokiuose atsitikimuose, a- 
part kitokio egzaminavimo, 
paprastai išleidžia syvų iš 
nugaros ir atranda, kokios 
ligos smegenų plėvės liko 
apimtos.

Pas vaikus smegenų plė
vių džiova tankiausiai prasi
deda po t imu ir kokliušo 
arba kiek smarkesnio puoli
mo ir užsigavimo. Ji abel
nai atsiranda vaikuose nuo 
2 iki 5 metų amžiaus, bet 
gal’ būti ir senesniuose. Vai
kas lieka neramus, išblyš
kęs, menkas, nemiega gerai, 
netenka apetito ir visai per
simaino. Neužilgo jis pra
deda vemt ir vėmimas nese
ka po kokio valgio, negi gali 
būt kontroliuojamas. Vemia 
taip, kad be jokio laukimo 
maistas šaute atšauja iš pil
vo ir eina tolyn iš burnos, 
tartum iš kokios tai triubos. 
Galvos skaudėjimas, karštis 
ir tąsimas įvairių dalių veik 
visada matosi. Kartais vai
kas surinka laiks nuo laiko, 
kada užeina aštrus degimas 
galvoj. Tūli vaikai rėkia, 
rėkia visą laiką, kol pailsta. 
Vidurių užkietėjimas yra 
naprastas dalykas. Kiek vė
liau šitie ženklai sumažėja 
arba išnyksta ir vaikas lie
kasi ramesnis, bet klajoja 
protiškai, yra atbukęs, nere
tai jo muskulai dreba, ir 
kartais kūnas lieka išbertas. 
Galva jo yra tokiame padė
jime, kad jis rodos ant jos 
pasirėmęs guli ant nugaros. 
Kaklo muskulai lieka kieti. 
Juo tolyn, tuo jis darosi bu- 
kesnis ir galų gale negalima 
jo išbudinti.

Aš čia nenoriu skaitytoją 
išmokinti, kaip likti gydyto
ju ir atskirti ligas, bet kad 
tokiuose atsitikimuose jis 
nebūtų be gydytojo, nes jis 
gali manyt, kad vaiko nusi
raminimas reiškia, jog tas 
sveiksta.

Vienok smegenų plėvių 
tuberkuiozis yra mirtina li
ga ir veik negirdėt, kad kas 
nuo jos pasveiktų. Keliatas 
gerų daktarų tvirtina—ma
tę kelis ligonius pasveiks- 
tant, bet reikia abejot, ar 
jie tikrai sirgo smegenų plė
vių tuberkuloziu.

(Toliau bus).

Staigioji džiova, kaip sa
kiau, gali apsireikšti ir plau
čiuose. Tuomet, supranta-' 
ma, plaučių ženklai bus kin
kas aiškesni. Pirmų pir- 
miasiai nuo lignio dasižino- 
me, kad jis per keliatą metų 
ar mėnesių turėjo kosulį, 
kuris galėjo būt labai leng
vas. Jis gali paaiškinti, 
kad seniai jau manė turis 
tuberkulozį, bet nesirgęs. 
Jo kaulai arba gilės mažu 
buvo jau nuo seniau tuber- 
kulozio apimti. Žmogus ap- 
serga urnai, ir išrodo, kad jis 
turi bronchitį. Vaikai tan
kiausia apserga po tymų 
(blurinių) arba kokliušo. 
Kosėiimas vra žvmus, skre- 
pliai gabaluoti ir pūliuoti. 
Kvėpavimas sunkus ir ligo- 

išrodo labai mėlynas, 
tankiai ir siip- 

didelis.
L ____  seka į 10

dienų arba dvi sąvaiti, bet li
ga kartais užsitęsia kelis 
mėnesius.

Kita staigiosios džiovos 
forma apsireiškia smegenų 
plėvėse. Kadangi skaityto
jams nėra žinoma smulkme
niška sniegenų anatomija, 
tai aš neaiškinsiu, kokios da
lis pirmiausiai ir tankiau
siai lieka apimtos ir į kokias 
dalis užsidegusių plėvių sy
vai sunkiasi. Kiekviename 
uždegime, kaip ir džiovoj, 
yra kraujo išsisunkimas i 
uždegtas mėsas. Šitas apsi
reiškimas ir tuberkulozio 
gūželių tirpimas gimdo dau
giau ar mažiau permatomą 
skystymą, kuris veržiasi į 
tuščias vietas arba spau-i- 
žia smegenis, kad pasida
rius sau vietos. Jau nuo se
nų laikų likos patėmvta šita 
vandens liga galvoj. Bet ne
retai tas skystyru.as yra Į pū
lius panašus ir gana drumz- 
dinas. Smegenų plėvės lie
ka lig kruopuotos ir stores
nės. Neretai jos yra pilnos 
akim matomų gumbelių. 
Kartais jos susilieja į krū
vą. Svarbiosios smegenų 
gyslos neretai lieka to skys
timo arba tuberkuliozinių 
•plėvių suslėgtos ir kraujas 
jose suklenka. Bet tai atsi
tinka retai. Ne vien galvos 
-megenyse džiova atsiran
da, o ir nugarkaulio smege
nų plėvėse. Džiovos bacillai 
patenka į jas visokiais ke
liais—iš vidurinės ausies, iš 
gilių, iš plaučių, iš kaulų ir 
tt.. Kanais liga prasideda 
smegenų plėvėse ir traukia
si per kelis mėnesius, bet 
tankiausiai tuberkulozio 
lizdas pratrūksta kokioj kū
no dalvj ir kraujas atneša 
bacillus į smegenų plėves. 
Permainos darosi ne tik plė
vėse, o ir smegenyse, kurios 
lieka išpurpusios ir neretai 
išsigimimas matosi jose.

Kadangi smegenų plėvių 
tuberkuiozis tankiausiai yra 
uižkietimas ir kur r.ors kūno 
esančio tuberkuliozio lizdo, 
tai neretai ligonis jau prieš

Tuomet 
-------------------- , jog jis 

tai kovojanti ar- galis sulaikyti nuo kovos tik 
» vokie- vienus mahometonus, bet to

kiame atvėjuje krikščioniš
kos tautos galėtų juos sunai
kinti. O jeigu krikščionis 
paliautų kariavę, tai tuomet 
jiems grasią pavojus iš ma
hometonų pusės. Po to Al- 
lachas patelefonavo Alaižie- 
šiui, bet šis pranešė, kad ne
turįs jokios Įtekmės ant ka
rės bėgio, nes visi žydai at
sipirko nuo kariškos tarny
bos. Bėda! bėda'— sušu
ko tuomet Allachas—'nuei
čiau pats ant žemės ir sus
tabdyčiau bereikalingą

kitokiais 
reikalais, 
priklauso 
menai, kurie verčiami kasti 
duobes užmuštiems karei
viams.

Turkų kareiviai valgo la
bai mažai. Pastaraisiais lai
kais vyriausybė beveik nie
ko jiems neduoda, kaip po 
kepalėli juodos duonos. Gir-

galvą. O tai vis veluk 
kad socialistai negeria.

—Negali sakyt, tėve, 
socialistai apsiniaukę dėlto, 
kad jie negeria. Rimti ir 
protaujantis žmonės visuo
met mažai juokiasi. Daug 
juokiasi tiktai tie, kurių gal
voje tuščia.

—O jeigu tankiau išsiger- 
tumėt, jus butumet daug 
linksmesni.

—Dabar, tėve, ne links 
mvbių laikai. Žmonės susi
rūpinę, kaip pragyvenimą 
pasidaryti. Beto, karės 
šmėkla kasdiena vis daugiau 
pradeda naikinti žmonių 
laisvę. Savo nuomonę jau 
baisu išreikšti, kad neužda
rytų tavęs kalėjiman. Kai: 
galima linksmintis tokiu lai
ku? Pragyvenimas brangs
ta. Darbininkų algos neki- 
la. O kada darbininkai nori 
streikuoti, juos areštuoja ir 
sako, kad jie vokiečių šnipai, 
nori pramonę trukdyti. Ar 
galima, tėve, tokiu laiku juo 
ktis?

—Nereikia, vaike, kelt 
maištų, tai niekas neareš- 
•:us.

—Argi tai maišias, kad 
iarbininkai streikuoja ?

—O kam streikuot?
—Kaip nestreikuot, jei ki

tokiu badu kapitalistai ne
nori kelti darbininkams al
gų?

—Reikia melstis, vaike, 
kad pragyvenimas atpigtų, 
) tuomet užteks ir tos pačios 
algos.

—Ar tu, tėve, daug išsi- 
meldei? Juk tu. kas nedėl- 
dienis bažnyčioj tupi. O pa
žiūrėk tu j save: į ką tu pa
našus! Ar tai gali žmogus 
taip gyventi? O jeigu vi-i 
tik maldomis sau būvį ge
rintų. visi butu i tave pana
šus. Mat. ne Dievas kaina; 
ant steiko nustato, o mėsos 
trustas. Tu gali melstis dic- 
lą ir naktį, mėsa nuo to ne-Į 
atpigs. Čia yra tik viena-į 
išėjimas darbininkams: jo 
gu kapitalistai pakėlė ka;- 
nas ant valgomųjų daiktu, 
reikalaut, kad tuojaus jie 
pakeltų ir algas darbinin
kams.

—Taip, vaike, tik aidobli- 
stai kalba. Aš, kaipo geras 
katalikas, negaliu tam pri
tarti. , , . -
tariu nesikišt į tas politikas, verždamas prie ekonominio 
ba ir tave gali sureštyt. Ko-Į viešpatavimo pasaulyje, pa- 
man, užfundysiu, tai bus ge- vergdavo mažasias atsiliku- 
riau. ’sias tautas, paniekindamas

—Keliauk sau sveikas, tė- tautų teisę apsispręsti. Da
vė. Partinės buržuazinės bei di

Social-Revoliucijonierių 
Partijos III suvažiavimas 

nastinės (karalių bei impe-! . „
ratorių valdomos) vyriau- pusausalyj_ Konstantmopo- 
sybės, pradėjusios šitą bai- hgonmės kimšte prisi- 
siai pragaištingą karę, ne- į.mso. sužeistų kareivių, 
gali jos pabaigti visiems -Vienoje lovoje guldydavo 
priitinomis sąlygomis, ūžti- Pc du h geniu. Kažkuriose 
krinant tvirtą ~ taiką. Sus- ir paloviai buvo
tabdvti šitas kruvinas tau- punutėha1 sužeistų kaiei\ įų. 
tų imtynes gali tik viso pa- T.ai.P d.deliam ligonių skai- 
saulio darbo žmonių organi- 51U1 ęsa.nt> Praėjo stigti gy- 
zuotas įsimaišymas. Di-; Rytojų ir vaistų. Jauni me-
džiausia jėga šiuo reikalu— eeemos studentai ir \ įsi \ ai
tai atgimusioji Rusija. Iš sf\nmkai (aptiekonai) buvo 
visų kariaujančių valstybių!Pnv®rstl Pydyti gydytojų 
Rusija yra labjausia atsili- Pę!’eig?-?» 0 dentibtiims ya 1- 
kusiir todėl pas ją negalėjo 
būti tvirtų pastangų vieš-' 
patauti, prie aneksijų ir 
kontribucijų. Šitos pastan
gos rusams buvo carizmo 
primestos. Užtat šiam nu
puolus, Rusų demokratija, i 
Darbininkų bei Kareivių 
Atstovų Tarybos vedama, i 
galėjo paskelbti visam pa
sauliui taikos obalsį be už
griebimų ir kontribucijos 

[ su teise tautoms apsispres- 
;ti.

Vidaus politikos Rusų re- 
voliucinė-socialistinė demo- 

( kratija, būdama visos tarp- 
simą išrišti pavedama kiek- i tautinės demokratijos dalis, 
vienos tauros Steigiamajam gręsiančios revoliucijai sui-i 
Susirinkimui. Šitas nūs-* cnvo^a.i
prendimas sankcijonuoja- 
mas (patvirtinimas) Stei
giamojo susirinkimo (Rusi
jos. Red.), pasiremiant ben- 

idrais tarp tautų pasitarimo 
pamatais ir nustatant pa- 

i matinius Rusijos valstybės 
įstatymus.

Toliau suvažiavimas aps
varstęs priėmė V. Čemovo 
pasiūlytą rezoliuciją apie 
gyvenamąjį momentą ir 
Partijos uždavinius. Da- 

| bartinė karė, sakoma rezo- 
! liucijoj, kilo iš imperijalis- 
!tinių vyriausybių stengimo- 
Įsi viešpatauti pasaulio rin
koje. Turtingųjų ir stiprių- 

Aš ir tau, vaike, pa- jų šalių kapitalizmas, besi-

Birželio 4 d. pasibaigė 
Soc.-Rev. Partijos III suva
žiavimas, kuris tęsėsi 11 
dienų.

Suvažiavimas padarė di
delį darbą. Paskutiniuose' 
savo posėdžiuose suvažiavi
mas priimė nutarimų eilę ą- 
pie gyvenamąjį momentą ir 

. dėl įvairių Partijos progra- 
j mos klausimų.

Apsvarsčius daugelį pra
nešimų, patiektų suvažiavi
mui, buvo padarytas pirmas 
nutarimas tautos klausimu. 
Rezoliucijoj suvažiavimas 
pripažįsta kiekvienai tautai 
laisvai apsispręsti. ''Kadan
gi Rusijos valstybė suside
da iš daugelio tautų, Soc.- 
Revol. Partija pasisakė 
principijaliai už fedaraty- 
vės respublikos formą. Tc- 
kioie 
būti

i tos. 
dymo bendra taisyklė turi 
būti pripažintos visos teisės 
visoms kalboms, kuriomis 
kalba Rusijos liaudys.”

Kaip atskiros tautos turi 
būti organizuotos, šitą klau-

Pasakojama apie vieną den- 
tistą, kuriam teko gydyti 11 
kupranugarių. Nežinoda
mas kaip juos paklupdyti, 
ncbagr.s dentistas su pagel- 
ba kopėčių gydė sužeistas 
gyvulių nugaras 
laikui praslinkus, dentisto 
draugas užklausė jo, kaip 
sekasi praktika su kupranu
gariais. Dentistas veterino- 
rius atsakė: ” 
—neužilgo viskas 
pridera.

iĮ O, o tris taipogi baigia 
vo amželį.”

Ištvermingai kenčia 
skausmą.

Amerikietis, kuris darba-dutės akyvaizdoje, suvažia
vimo nutarimu, privalo im
ties sąmoningo tveriamo j ninėse, negali atsistebėti 
darbo. Reikalingas tosios turku kareivių kantrumu, 
demokratijos veiklus prisi- Esą jau labai, 
dėjimas prie vietinės vai-j jeigu sužeistas turkų karei- 
džios pakeitimo, žemės vai-į’ ‘ 
dymo permainų priruošimo,(Visą laiką jis Gani 
kovos su armijos pakriki-;dęs " tik "kartoja:

se atsitil 
žmogus nejaučia ir urnai;jūreivių su amerikoniškais 

.,‘ labai retai, prasideda smegenų plėvių!sako: ”Savi savuosius paži- 
tuberkuliozis, nuo kurio jisĮno.” Bet Bostone rusų jurei- 
gali mirti į kelias dienas, i viai pasielgė kitaip. Jie net 
Tečiaus yra atsitikimų, kad I Bachmetjevo pasveikinimo 
plėvėse tuberkuiozis bujoja'parodoj atsisakė dalyvauti, 
per ilgą laiką ir duoda ženk-į J'e iš Bostono išvažiuoda- 
lus, kaip kad tumoras aug-imi pasakė: ”Skorej by na 
tų smegenyse. 1 ”

Šitoj smegenų plėvių for
moj karštis paprastai yra 
mažesnis, negu plaučių for
moj ; širdis plaka lėtai ir sil
pnai ir tik prieš pat mirtį 
plaka silpnai ir sparčiau. 
Akįs visada būna apimtos. 
Pradžioj lėliukės susitrau- 

‘kia. bet prieš mirtį jos išsi-; 
plečia ir yra nelygios. Bla-Į 
kstienos gal likti paralyžiro-. s 
tos ir neužmerkti akių at-'tu.s, bet už žmones, 
sakančiai arba negalima pripažįsta tautoms 
bus jų atmerkti. Veido da- spręsti apie save.

vis pradėtų balsiai dejuoti. 
Visa laika jis dantis sukan-

• - - * “Allach!
O', Allach! Allach!” Nei lai
ke nechloriformuctų o]x?ra- 
cijų nedejuoja, nors iš veido 
matyti, kad kenčia baisius

tino rašymosi paskolai ir tt. tuojaus metasi i akis kruve- 
Pagalios,. suvažiavimas, lėmis susiėję kareiviai. Jie 

išreikšdamas pasitikėjimą, Į renkasi apie tuos draugus, 
kad aplamos sąlygos pa- kurie moka rašyti ir skaity- 
greitina darbo teisės, sočia-'ti. Tie neskaitlingi apšvies
tos teisės Įkūnijimą, tarė, • tuoliai įvairiausiais budais 
kad Sočiai-Revoliucionierių! stengiasi patarnauti mažiau 
Partija ruošiasi tolimesnei (laimingiems draugams. Jie 
kavai dėl socijalistinės tvar-' skaito laiškus, laikraščius ir 
kos įvykdinimo. (kitus įvairių-įvairiausius

”N. L.” ! spauzdinių skiautelius.

imi pasakė: 
jrodin-i, a tam už my" soobš- 
čim Kerenskaho s kiem 
on braujetsia”... Jie visai 
svetimi ”blue-jackeriams.” 

Į raudonų vėliavų draskyto- 
ijams ir darbininkų taikos 
i demonstracijų bei socialisti- 
škų butų ardytojams.
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J. Ališauskas ir J.
Balčius davė 50c.
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Pijieškojimai iŠ Lietuvos.

imai

K. Skilius
109 Cuba P!., Rochester, N. Y

Telephone: Greenpoint 2327
Pajieškau apsivedimui Lietuvaitės 

tarpe 19 ir 25 metų amžiaus. As esu 
26 metų. Geistina, kad butų tykaus 
budo ir mylinti mokslų Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti paveikslą. 
Platensnes žinias suteiksiu per laiš
ką.

Reikalingi Darbininkai.
Po stogų ir ant lauko. Gera alga 

ir darbas ant visados. Atsikreipkit
HUN'T-SPILLER MAN'UFG. CO. 

333 Dorcheter avė..
So. Boston.

tarpe Driggs ir Bedford avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau draugo Igno Ulevičiaus, 
Suvalkų gub., Skriaudžių parap. 
Bunužiškių kaimo, gyveno Cleveland, 
Ohio. 
žino

tie: Bark Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

Pajieškau pažįstamų: Martino Ma- 
rijausko, Antano Mikalausko ir Vin- 
•o Kazlausko, visi Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Rudaminos vaisė. 
Tų pačių atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Juozas Dereškevičius (39) 
’39 School st., Brooklyn, N. V.

< į 
1 t 
it 
it

Kaz.
Pols-

Pajieškau Onos Baltrušaičiutės-Mi- 
levičienės, gyveno Hartford, Conn. 
Jos pačios atsiliepti ar kas pažįstamų 
žinote apie ją teiksitės man pranešti 
už ką busiu dėkinga. (38)

Marijona Baltrusaičiutė-Juodienė 
5 N. Leonard st., IVaterbury, Conn.

Pajieškau brolio Adomo Breivės, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Klovai- 
ių parap., jo paties atsišaukti ar kas 
iį žino meldžiu pranešti

Martinas Breives (39 >
‘>03 Loz avė., Washington, D. U.

W. K. B.
919 So. Main str., Rockford, III

Masilionio,
Baisiogalos 
taipgi švo- 

Paberžių 
parap. ir 

Rabikausko tos 
taipgi pusbrolio 

Meldžiu atsišaukti.

Pajieškau savo sesers
;auskienės,
pav., Jėzno parap.. 
Kas apie ją žino arba ji pati malonės 
luoti žinią

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

Pajieškau apsivedimui merginas 
nuo lg iki 23 metų amžiaus, aš esu 
24 metų, tūrių gerą darbą, noriu tuoj 
apsivesti. Meldžiu atsišaukti ir su 
pirmu laišku prisiųst savo paveiks
lą.

F. Gailiunas
2015 N. 16th st., Springfield, III.

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON. MASS.

Jo paties atsišaukti ar kas 
meldžiu pranešti.

Peter Dugen
— 4th avė., Angeles Mėsa. 

Los Angeles, Cal.

Pajieš

Pajieškau pusbrolių: Klemenso, ir 
Juozapo Saikiukų, Kauno gub., Šiau
lių pav. iš Žagarės miesto. Patįs lai 
atsišaukia arba kas apie juos 
malonės pranešti.

Magdalena Tamušiuniutė
113 Bolton str., So. Boston,

“KELEIVIS”
GERI AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

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

Kanadoj ir UžrubežiuoM
Metams .........   $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

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

"KELEIVI®“
255 Broadway. So. Boston. Mase.

Pajieškau savo dieverių Lukošiaus 
ir Petro Kimbiriauskų. Abu Vilniaus 
Tub.. Trakų pav., Jėzno valsčiaus, 
Birštonių parapijos. Jezamkovos kai
mo. Meldžiu atsišaukt.

Rozalija Kimbirauskienė (39) 
272 Grand st., Brooklyn, ‘N. Y

Onos Ma-
Vilniaus gub., Trakų 

Pozonių kaimo.

FŪRNITURE CO.
TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

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

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

Pajieškau pusbrolio Viktoro Bar
kausko Kapčiamiesčio miestelio, Sei
nų pav., Suvalkų gub. Kas žinote mo- 
lonėkit pranešti arba pats lai atsišau
kia šiuo adresu:

Vincas Čiabatorius, 
1518 Columbia Rd., S Boston, Mass.

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.

Turiu parduot murini namą!
Išvažiuoju iš miesto ir noriu par

duot 4 mūrinius namus, 3 šeimynoms. 
11 kambarių, namas su toiletais 
gazais ir skalbimui ceberiais ant kie
kvieno flioro ant Bolton St. Atsišau
kite ant antrų lubų (38)

283 W. 3rd St, So. Boston. MassPajieškau Stasio Pušinsko. jis pats 
ar kas kitas malonėkit pranešti. Jis 
yra nuo Pilviškių. >š Suvalkijos, se
nyvas mažo ūgio, ir moka ant skrin- 
kos griežti, gyveno Blackburn, Pa. 

Antnony Pushinskas (39) 
Gen. De). Chicago, III.

Pajieškau brolio Petro 
Kauno gub., Šiaulių pav., 
parap., Skemonių sodos, 
gėrio Antano Podžiuno, 
viensėdijos, Basiogalos 
Iraugo Konstanto 
oaėios parapijos, 
Vlado Sadausko.

Franas Maslin, (37) 
BOX 16, Arista, W. Va.

PARSIDUODA čEVEfcYKU
KRAUTUVĖ, geroj vietoj aogj- 

ventoj lietuviais ir lenkais. Biznis 
eina gerai; priežastis pardavimo-sa- 
vininkas turi eit į kariumenę. ~ 

Įduoda pigiai. Kreipkitės
J. T. KIBART

168 -3-rd str So Boston. Mass.

BRAND
CONDENSED

MILK :
VMK OMIOIMAU

Per 60 metų gero kūdikių mai
sto. Reikalaukit nurodymų kaip 
ir.aitint kudykius.
BORDEN’S CONDENSED MILK 

C0., NEW YORK. (Kvisfc

Pajieškau draugo Juozapo Mika
lausko. gyveno Brandford. Conn. Jo 

j paties atsišaukti ar kas jį žino mel
džiu man pranešti už I ,

■ dėkingas.

5332 — 4th avė., 
Į Ix>s Angeles, Cal

w. M.
65 East 102 PI., Roseland, III.

5

Dėl Mockausbylossu kunigija.!
"Keleivio” 32-ram nume- pinigų, f “ ‘ "

bvla? reiklu -hiLmi ^aus j kn.vg4- kaip j raštus, kartu areštavo ir
bylai reikia aukų. As tam ■ buvo "Keleivyje" r«Avt«.!-- 
pritauu, kad reikia Mockų Mockaus advokatas Theo- 
paremti, kuri juodoji armi-Įdore Schrooder išleido tam 
ja pasiiyzo uždaryti kalėji- darbui iš savo kišeniaus apie 
man uz jo drąsą. į $1.500 ir knyga da negatava.

Žinoma, Romos agentams Aš manau, kad mums reikė-

Į Ir 5 rugsėjo Chicagoj fe-
■ deralės valdžios agentai už- 

___•'puolė ant I\VW buto, išgrfo- 
. .____________ zdė viską, pasiėmė knygas,

Keikia atspausdint čekius, laiškus ir kitokius

REIKALAUKIT

pinigai nebrangus. Baugin
dami tamsius žmones vel- 
n.ais ir kitokiais nebūtais 
daiktais, jie pinigų da tiek 
prisirenka, kad gali netik 
savo gaspadinėms pasogas 
krauti ir namus pirkti, bet 
ir su žmonių pažanga kovo
ti.

Mockus kelia kunigų dar
belius aikštėn. Todėl kuni
gai pasiryžo ji nubausti. Jie 
visaip ji niekina ir žemina, 
kad tik žmonės jam netikė
tų. Jie vadina ji "socialistų 
kunigu", "velnių kupčium” 
ir kitaip. Kodėl? Todėl, 

* kad bijosi, kad Mockus vel
nio visai neišnaikintų, nes 
kunigų bizniui tuomet bucų 
"amžinas atsilsis," kada ne-’ 
butų kuom gązdinti savo a- 
velių.

Bet paklauskit savo dusių 
agentu, ar jis bijosi velnio? 
Atsakys, kad ne. Ir kaip 
jis bijos nebūto daikto, ku
rio pats nematė ir gerai ži
no, kad nėra? Jeigu kuni
gai gerai žino, kad tokio su
tvėrimo visai nėra, tai deiko 
jie savo avelėms to nepasa
ko? Dėlto, kad visa jų juo
doji arniiia remiasi tik ar.t 
kvailinimo ir melagystės pa
matų, todėl kaip tik žmonės 
pažins jų mokslą, taip greit 
juodoji armija bus nereiKa- 
linga.

Kunigija priešinga pažan
giam darbininkų judėjimui, 
priešinga unijoms, priešin
ga socialistams, priešinga 
visoms laisvesnėms draugi
joms, kurios tik nepripažįs
ta juodosios jos cenzūros ir 
neina ranka rankon su kapi
talistais, darbininkų siurbė
lėmis.

Kad socialistų ir unijų agi- 
tatorianv parengtom pra
kalbom pakenkus, jie tik iš 
sakyklų keikė ir agitavo 
žmones, kad nesilankytų ant 
tų prakalbų, bet da nedrįso 
išeiti i aikštę ir su policijos 
pagelba stabdyt prakalbas.

Bet kada pasirodė Mockus 
su visa eile savo misijų tar
pe lietuvių, ir kada tos misi
jos žmonėm pradėjo patikti, 
publikos kožnas vakaras už
sikimšdavo svetainės, tai 
nusipenėję musą dvasiški 
tėveliai ne savo balsu susu
ko, kad Mockus griauja 
jiems biznį. Ir griebėsi jie 
nešvariausių įrankių pi’i:-= 
Mockų kovoti. Pradėjo n 
skųsti, meluodami, buk jis 
demoralizuojąs žmones, pi<- 
tr.žodžiaująs ant Dievo, buk 
visi lietuviai esą tam prie
šingi, buk iš to galį kilti 
riaušės, kraujo praliejimas 
ir t.t. Visa tai parodo, kad 
Mockus pataikė musų tėve
liams į labai skaudžią vietą 
—kišenių.

Keliose vietose jie bandė 
jį areštuoti, bet visur bylą 
pralošė su gėda. Minersvi- 
lės lietuviams gerai žinoma,

tų tą darbą paremti. Čia 
eina kova už žodžio laisvę, 
kova prieš nedoras klerika
lizmo pastangas uždaryti 
laisvos minties kalbėtojams 
burną. Jeigu Mockus šitą 
bylą pralaimėtų, tai juodajai 
armijai butų neapsakomas 
džiaugsmas. Mes turime 
daryti viską, kad juodvar
niams uždavus smūgį.

Perskaitęs "Keleivio" 32- 
ram numeryje straipsni 
"Mockaus bylai reikia pini
gų," stengiausi užsiminti 
pažangesniems draugams, 
kad reikia paremti tokį da» 
’vką. Ir vienu vakaru pasi
sekė surinkti kelioliką dole
rių. Taigi atėjo man mintis 
kreiptis į visus Minersville- 
•ius, kurie lankėsi Mockaus 
prakalbose, kad ir jie neat
sisakytų prisidėt su savo au
komis.

Kiekvienas aukavęs nema
žiau dolerio gaus knygą ir 
aukautojo vardas patįlps 
pabaigoj knygos. Žinoma, 
la u gumas išsireiškia, girdi. 
<ad jeigu knyga butų lietu
viška, tai aukaučiau. Bet 
lietuviškoj kalboj ji negalė
ją sulošti tokios rolės, kaip 
ingių kalboj; ji pasieks di
džiausius knygynus ir bus 
svarbus dokumentas prieš 
klerikalizmą.

Jeigu bus reikalas, tai vė
liau gal ir lietuvių kalbon ją 
tversime, dabargi yra svar
iu išleisti anglų kalboj, ne? 
•:ai bus argumentai už lais- 
.ės žodi Mockaus byloj. Vi
sų pirmiausia šita knyga 
reikalinga bylai. Vyriausi® 
teismas jos jau laukia.

Aš rinksiu, tas aukas savo 
apielinkėj ir siųsiu jas per 
"Keleivio” redakciją, o re
dakcija gal sutiks aukavu
sių vardus paskelbti, kad 
kas nepamanytų, jog aš tuos 
pinigus renku saviems rei
kalams. (Prisiųstos su šita 
korespondencija aukos bus 
pakvituotos aukų skyriuje, 
ant 5-to puslapio. Red.)

J. Ramanauskas. 
Minersviilc, Pa.

kaip jie čia sustabdė Moc
kaus prakalbas, ir kiek tru- 
so reikėjo padėti iki sura
dom tiesą. Ir antru kartu 
prakalbas surengus žiopli 

’' vyčhikai su Romos agentu 
dėjo iš naujo visas pastan- 

■' gas. kad vėl sustabdyti, bet 
tas jiems nenusisekė, tik už- 
sitraukė sau gėdą. Žmo
nėms patiko Mockaus pra
kalbos, lankėsi skaitlingai ir 
ramiai klausėsi, matydami 
kad tiesą kalba.

Ret Waterburv išėjo ki
taip; Buržujiškas teisėjas, 
norėdamas juodajai armijai 
padarvti smagumo, pripaži
no Mockų kaltu. Kad tokia: 
beteisei nedavus viršų imt, 
byla likos perkelta Į vyriausi 
teismą. Bet čia reikia daug

r^rvla’ Hayvvoodą, nors jokių ap
kaltinimų prieš ji neturi. 
Vėliau ji paleido.

Tuo pačiu laiku kitas už
puolimas padaryta Chica
goj ant Socialist Partv bute 
ir užgriebta visi dokumen
tai.

Toks pat užpuolimas pa
daryta ant Socialist Partį 
skyriaus Philadelphijoj. 
nai taip-pat konfiskuota 
ganizacijos savastis, visi 
kumentai, ir prie to da 
imtas komitetas.

Išviso tą dieną buvo 
daryta apie 30 užpuolimų 
Štai surašąs miestų, kur bu 
vo užpulti IWW. unijos bu 
tai ir kiek kur buvo suimtu 
tos unijos žmonių:

Lygiai taip pat darydavę 
ir caro valdžia Rusijoj. Be' 
dabar to ii valdžia tenai sėd v 
kalėjime.

Amerikoj tas teroras irg 
negalės ilgai siausti.

Te- 
or- 
do- 
su-

8 KRATOS CHICAGOJ.
Rugsėjo 5 d. Chicagoj val

džios agentai padarė 8 kra
tas jieškodami "vokiečių pė 
dų." Iškrėstos buvo šio. 
vietos:

IWW. unijos sekretoriau: 
Hayfroodo namai.

IWW. unijos butas, kui 
Havwoodas tūrėjo raštinę.

IWW. organo "Solidari- 
tv” redaktoriaus R. K 
Chaplino namai.

Namai, kur gyveno Har 
rison George, kitas "Solidu 
rity” redaktorius ir IWW 
rašytojas.

Namai vietos IWW. uni 
jos sekretoriaus Vincent St 
John.

Namai I.W.W. agitato 
riaus Farley.

Amerikos Socialistų Par 
tijos butas.

Rogers-Hall Co. spaustu 
vė, kur spauzdinama sočia 
listų literatūra.

Kuomet socialistų ir IVV 
W. raštinėse ėjo kratos, na 
mai buvo apstatyti sargyba

Amerikoj -jau pradeda 
siausti carizmas.

KETURI UŽPUOLIMAI 
ANT SOCIALISTŲ 

SPAUSTUVIŲ.
6 rugsėjo, tai yra sekančia 

dieną po kratų IWW. butuo 
se, valdžia padarė Chicago. 
da 4 užpuolimus ant socialis
tų spaustuvių.

Užpulta vokiečių laikraš
čio "Ąrbeiter Zeitung” re
dakcija ir spaustuvė, kui 
jpauzdinamas anglų Socia
listu Partijos organas "A- 
merikan Sočiai-Jist."

Užpulta "Sočiai Demokra
tei’ laikraštis, kurio re 
daktorium yra Frank Hu.- 
rop.

Užpulta kroatų socialistu 
laikraščio "Radnicka Stra- 
ža” redakcija.

Ir užpulta Radical Press 
spaustuvė, kur spauzdinanr 
Įvairus socialistų raštai.

Konfiskuota daug knygų, 
klišių ir rankraščių.

Kas norit žemiau paminėtus 
laiškus gauti ar giminėm pinigu 
pasiųsti, kreipkitės pas p. Bago- 
ėių. Reikalaudami laišku pri- 
siųskite 12c. krasos ženkleių, 
neš dauguma jų ateina neapmo
kėti. Dėl pinigų kurso reik susi
žinoti ypatiškai, nes jis mainosi, i 
Adresuok it:

F. J. Bagočius.
255 Broadvvay, So. Boston. Mass

75. Montvid, Juozas Diejstvu- 
juščaja Armija. 4 Sibirsky Gor- 
ny Artilerysky Division, 2 Bata-. 
rėja, kareivis paeinąs iš Alsių. 
Akmenės valsčiaus, Šiaulių pav.. 
įieško giminių ir draugų Ameri
koj.

76. Rudis Jonas. Diejstvuju- 
;čaja Armija. 4 Sibirsky Gomy 
Artilerysky Division, 2 Batare- 
:a, kareivis painąs iš Meškučių, 
kiaulių pav. jieško draugų ir pa- 
•Įstamų Amerikoj.

77. Balakerevas Jonas. Diejs- 
vujuščaja Armija, 26 Diviz. 
?iechoty, Pereviazan. Otriad. 
kareivis, įieško Simono, Dovi- 
io sunaus, Balakerevo.

78. šimuleviėius Jonas. Diejs- 
vujušča.ia Armija. Pol. Počtov. 
Kantora No. 4. Pereviazorny Ot- 
•iad. 26 piechotnoi Diviziii. ka- 
•eivis Daeinąs iš Punios, Trakų 
pav., jieško giminių ir draugų 
Amerikoj.

79. Brusokas Jurgis. Dieist- 
ujuščaja Armija. Pol. Poč. No.

'38 l Park, Strielkovy Artil. 
Divizion. kareivis, jieško savo 
irolio Stasio Brusoko ir gimi
naičių Motiejaus Švirino ir Ju >- 
zo Varpukevičiaus, gyvenusių 
kerantone arba Cantone, Ame
rikoj.

80. Stankevič Veronika (Ma- 
tusevičiukė), Metislavl. Mogi- 
ev. gub., Bernadinskaia ui. pa
bėgėlė nuo Garliavos, jieško Jo
no ir Onos Stašaičių ipaeir.an- 
:,ų iš Sasnavos gminoj. Jono ir 
Baltramiejaus šeštokų (iš An
tonovo dvaro). Amerikoj jie 
nirmiau gyveno Brooklyne.

81. Bernotovicz Franc. Sara- 
;ov, Moskovskaja ui.. Litovski 
<omitet, sužeistas kareivis, pa
šinas iš Gausiu',, Akmenės vals
čiaus, Šiaulių p«A. jieško savo 
(ėdžiu Prano ir Vincento Cuko- 
•ų. iš Elkiškiu.. Akmenės vals.. 
iabar gyvenančių Amerikoj. 
~82. Skeberdis'Ignacas, Diejst- 
ujuščaja Armija. 1 Kaukaskoj

►’ograničnoj Sljfązi. 1 Polk. 13 
Bota, kareivis, ^paeinąs.iš Alek- 
naičių, Ligumds 'valse., Šiaulių 
nav., įieško brolių Jono ir Mate- 
įšo Skeberdžių. sesers Elzbietos 
ir kitų giminiu ir draugų Ameri
koj ir prašo piniginės pašalpos.

83. Ranonis Peter P. Dieist- 
. zujuščaja Arrnįja, Artilerijsky 

■’arkovy Division, 1 Park. 1 zve- 
ia. kareivis, paeinąs iš Trečio- 
įėlių. Gulbinų vaisė., Panevėžio 
>av„ jieško brolio Juozo 
įic. Amerikoj.

84. Šalis Vladislavas 
Diejstvujuščaja Armija. 
<aja Otdielnaja Inžiniemaja Ru
sa, prištab. Diviz.. kareivis paei- 
uąs iš Narvaišų, Plungės vaisė.. 
oajieško brolio Kazimiero ir 
iusbrolio Frano Salių ir draugų

Simučio ir Juozo 
pirma

I Pajieškau Juozu Jakščio, Šakių 
' miestelio ir Juozo Dumčiaus, Matulių 
; kaimo, Suvalkų gub. Malonėkite at- 
| sišaukti.

I
..Pajieškau draugės Onos Disher, 
gyveno Brooklyn, N. Y. Jos pačios 
atsišaukti ar kas ją žino, meldžiu 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą. , 

T Cibinskiutė
65 Borton avė., Akron, Ohio.

I *
Pajieškau savo brolių: Antano,

■ Kazimiero ir Stepono Juodvičių, taip- 
Į gi sesers Venckienės, visi Raseinių 
pav., Šilalės parap. Jų pačių atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

Jos Udick (38)
Bridgewater, Mass.

S12.50 MOCKAUS BYLAI Iš 
M1NERSV1LLE, PA.

, Drg. J. Ramanauskas iš Minersvil- 
lės prisiuntė mums čeki ant $12.50 
M. X. Mockaus bylai Čekį mes pa-\ 
siuntėm Mockui, kad jis pats nusiųs
tų jį savo advokatui Šchroederiui. Gi 
aukavusių vardus paduodame čionai: 
DLK Vytauto Draugija aukavo $5; 
po 1 delerį aukavo: P. Morkevičia. J. 
Vitkauskas, Cbas. 
konis, J. Čiudinis, 
Ramanauskas; F 
Viso labo $12.50.

Apsivedimai
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 18 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
22 metų, laisvų pažiūrų vaikinas. 
Meldžiu atsišaukti.

Frank Navickas
Barre. Mass.

Pajieškau apsive<<imui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
26, blaivas ir nerūkantis, turiu savo 
farmą. Mylinčios ramų grąžų gyve
nimą malonės atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiųsdamos savo paveiks
lus. Atsakymus duosiu kiekvienai.

S. Duburis (38)
468 Northhampton str., Easton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, sutin
kančios imti civilišką šliubą. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst savo pa
veikslą.

$1.00
Pristatėm į namus visokius 

daiktus į visą apielinkę Jersejr. 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. > (?)-■

198-200 Srand Slreat

Pajieškau Jono Valentinavičiaus, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Mi- 
kališkės valsčiaus, Žemeitkiemio kai
mo. Meldžiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Andrius Valentinavičia
BOX 101, Govven. Okla.•

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
?su Kauno gub., Šiaulių pav.. Triškiu 
>arap., Dauginu sodos. Meldžiu atsi
šaukti .

Petras Labar.auskis
1634 Paulina st , Chicago, 1)1.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
27 metų. Mylinčios grąžų šeimyniš
ką gyvenimą malonės atsišaukti. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišką.

John Yesinsky
% W J. Hilton Camp, Brighton, Me. 
__________________a----------------------

Pajieškau apsivedimui mergino^ 
arba našlės, aš turiu savo saliuną ir 
neturiu jokios familijos, esu 45 m. 
amžiaus. Kurios norėtų su manim 
arčiau susipažinti, malonėkit para
šyt laišką ir prisiųst savo paveikslėli. 

Wm. Vasiliauskas
1401 So. VVashington st., Peoria, III.

iš, Alena Kestovski, paarė 
dau visai publikai akyse.

Nesenai da buvo tie lai
kai, kada amerikonai su pa
sibjaurėjimu kalbėdavo a- 
pie Rusijos carizmą. Jie 
t’esiog sakėsi nesuprantą, 
kaip žmones gali palaikyti 
tokią valdžią, kuri užpuola 
ant jų susirinkimų, konfis
kuoja jų laikraščius, perse
kioja organizacijas ir tt.

Bet Rusijos žmonės pada
rė carizmui galą. Dabar to
kios represijos pradeda 
siausti "demokratiškoj” A- 
merikoj. Veik visi ra- 
dikališkesni laikraščiai-jau 
sustabdyti. Šimtai kalbėto
jų, kurie tik nesutinka su 
caro-kapitalo politika, jau 
areštuoti ir sukimšti kaiėji- 
muosna.

Dabar prasidėjo užpuoli
mai ant darbininkų organi
zacijų, ypač ant IWW. uni
jos, kuri daugiausia kapita
listams neapkenčiama. Ka
da kapitalistai ėmė nežmo- 
niškiausiu budu tą uniją 
persekiot ir jos vadovus lin
čiuoti, centralinis jos sekre
torius Havwood kreipėsi 
uas prezidentą Wilsoną,pra
šydamas užtarimo. Vietoj , _ .
užtarmo. atėjo iš Washing- chusetts valstijoj nėjo regis- 
tono Įsakymas užpulti arti truotis, 
Centralio IWW. unijos of> miesi padavė kitokią pa
so, konfiskuoti visas orga- vardę ir adresą, 
nizacijos knvgas ir doku- nestojo ant egzaminacijos ir 
mentus.

8 KRATOS RHODE IS- 
LAND VALSTIJOJ.

Kapitalistų laikraščiai ra
šo, kad 5 rugsėjo Rhode.Is- 
land valstijoj buvo padary
tos 8 kratos:. 4 Providence 
ir 4 Woonsocket’e. Daug 
esą konfiskuota socialistų 
literatūros. Apie IWW. li
niją jokių ženklų tuose mies
tuose nesurasta.

MASS. VALSTIJOJ ESĄ 
1,000 "SLEKERIŲ.”

Jungtinių Valstijų komi- 
sijonierius Haves Bostone 
išleido 1,000 varantų "sleke- 
riams” areštuoti., Pasirodė, 
mat, kad 1,000 vyrų Massa-

Antano A.
Ign. Petrauskio. kurie 
gyveno bene Chicagoj.

85. Bernotas Anui ras G. Sa
mara. ulica Lva Tolstogo. Laza- 
•et Evangelskich Christian. ka
reivis, įieško savo brolio J. O. 
Sirvydo, buvusio "Vienybės Lie
tuvninkų” redaktoriaus. Brock- 
'vne.

86. Runta Anton. Diejstvujuš- 
^aja Armija, Pol. Počt. Kanto- 
~a. No. 4. 33 Disinfakcionny Ot- 
’iad, 26 Piechot. Divizii, karei
vis. paeinąs iš Seryju, Seinų pav. 
įieško savo giminių ir pažįsta
mų. Amerikoj.

87. Vasiliūnas Marija. Kreie- 
burg, Vitebsko j gub., Centralny 
Litovski Komitet, pabėgėlė, pa- 
neško savo sūnų Jono ir Juoza- 
oo Vasliiunų. gyvenančių Ame
rikoj.

88. Budreika Ivan. Diejstvu- 
iuščaja Armija. 3 Nacionalr.y 
polk, 11 Rota. Liter A. 4 Otne- 
’ienija, kareivis, paeinąs iš Do- 
viačių, Olocko valsčiaus. Vilk
mergės pav., įieško giminių ir 
pažįstamų Amerikoj.

89 Janickas Jonas. Diejstvu- 
iuščaja Armija, 11 Polevoi Tia- 
žoloj Artilerijskoj Brigady. 8 
Batareja. kareivis paeinąs nuo 
Anykščių, Vilkmergės pav.. pa- 
jieško savo brolio Petro. Jono 
sunaus, Janeckio. ___

90. Kazlauskas Jokūbas. Moz 
ir Žitomirskaja ui. No. 7. Mims- 
koj gub., pabėgėlis, pajie<ko sa
vo sunaus Aleksandro Kazlaus-vo sunaus Aleksandro 
ko. Amerikoj.

91. Laibinis Vincent. 
vujuščaja Armija, Pol. 
Kontora 4. 33 Disenfekcionnv 
Otriad. 2€ Piechot. Diviziii. 
kareivis paeinąs iš Seniu. Sei
nų pav., įieško Amerikoj -vove
rio ir sesers. Juožapo ir Vikt >. i- 
ios Masonių, taipgi kitu giminiu 
ir draugu.

BIBLIJA
Uetuviika. tikra, pil
na. pagerinta. Kaina: 
Lletuv. raidėms. 55.00 
Gotiškoms raid. 53.50
Gaunama tiktai pas: 

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

Detroit Mich.

REIKALINGAS duonkepis, kuris 
supranta visą darbą prie kepimo.
Kreipkitės šiuo adresu: (37)

15 BEACON ST.,
So. Lawrence, Mass. 

REIKALINGI Agentai pardavinė
jimui laiškams drukuoti mašinėles 
(Typewriters). Mašinos parsiduoda 
po $10.00. Aentams duodama ger3 
nuošimtį. Informacijų kreipkitės.

K. J. Iptas (40)
P. O. BOX 93, Chicago, III.

Pajieškau savo vyro PRANCIŠ
KAUS TOLUŠOS, jis vadinasi An
tanu Suikiu ir kitokiais vardais. Jau 
tris metai kaip prasišalino nuo ma
nęs ir kūdikių nežinau ar jis dar gy
vas ar nė. Jeigu kas apie jį žinotų 
malonėkit pranešt, arba pats lai at
sišaukia.

P. Tolušienė.
227 Hart str., Dayton, Ohio.

Antanas Puši’nskas 18 mėnesių 
kaip Amerikoj, jieško brolių: Stasio 
ir Augusto Petraičių, Augustas Pet
raitis Kauniškis, Stasys Petraitis Su- 
valkiškis, taipgi ir Miko juodsnu- 
kio, Petro Barauskio, ir kitų. Meld
žiu atsišaukti.

A. Pushinskas.
Gen. Dėl. Chicago, Iii

DYKAI $12.00 VERTĖS
Žodynas Anglų, Rusų. Prancūzų ii

T^otynų kalbų; 4706 puslapių; 700C 
spalvuotų iliustracijų; 40t)0 geogra
fiškų dalykų. 14000 biografiškų ap
rašymų; taisyklės ištarimui rr pa
rašymui žodžių. Mes pasiusime 

, 'Ufn8 šita žodyną dykai su 12 didelių
ką^bušiu labai įvairių firmų katalogų. Prišnekite 

Į mums 98 centus apmokėjimui siun- 
Petei* Dusren timo lėšy.

Angeles Mėsa, I-EWIS NELSON (40)
il^vck 187 P.remcrton. Wash.

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, 
gurgamas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dami Salutaras Bitteria. Kaina$ 1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St, Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRĖN’AS, Prof.

Chicago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

FARMA PARSIDUODA.
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 Bostoną 17c. ant_______
Kaina $3,200, išlygos lengvos! Kreip
kitės pas: )it j (40)

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

Temykite!
Šiuomi pranešu visiems brookly- 

niečiams, kad aš perkėliau savo krau- 
uvę nuo 57 Ten-Eyck st., po nu

meriu 447 GRAN’I) ST„ Brooklya, 
N. Y. tarpe Keap str., ir Union avė. 
UŽLAIKAI VYRIŠKU. MOTERĮ*. 
Kį IR VAIKU DRABUŽIŲ, 
tik reikalinga. . — -
k.ų. lietuviškų 
atsilankyti, 
žiausias.

JUOZAS
117 Grand str..

kokių
Taipgi užlaikau viso- 
laikraščių. Prašome, 

Patarnavimas kuogra- 
(?) 

MEDELIS
Brooklyn, N. Y.
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KRAUTUVĖ,

Traukiniui sudužus.
—Gelbėk! Ten po sutruš 

kintu vagonu krūvos žmo 
nių, vagonas jau dega, žmo 
nes svyla ir rėkia.
• —Lukterėki!:, tuojaus at

važiuos fotografistas, nu 
trauks juos—atkako kandu 
itorius.

VINCAS DAUNORA .
Aptiekorius,

29 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
.-veiki. Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkite da’ -r 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta- 

’ ;ai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
. sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pageibą taip pigiai.

Tjfsai elektriškas diržas padarytas su ypatingu iti -'u. 
’ -ATNAUJ1NT GYVYBĘ nusilpusio kūno da’yse. Geras 

nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pi'.vo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 

'l kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre- 
-, su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juortnnns mie- 
. rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kaino.

Fishlcigh & Co.. B. TO^Alhenaeum IJJdg.. Chicago. 1'1.
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Graikų Dievai
Kaip atsirado pasaulis ir dievų

• šeimyna.
Kaip visų kitų indo-europinių tautų, taip 

ir senov ės graikų supratimas apie dievus ir 
pasaulio atsiracimą remiasi tais pačiais mi- 

pasakomi •. Kitaip ir būti negali, nes 
tie mitai susidėjo da tais laikais, kuomet 
viso.' dabarties Europos tautus gvvcno vie- 

Todel t;, pati pasaka 
šiaurės 

laikui 
, vienoj

susidėjo da tais la.il
- ct k t i, v/

r •* *
-------- 5 Europos tai 

noj vietoj—Arijoj, 
eina nuo Indijos iki Is! 
ledynų iki plotų

UiJOi 
vandenyno, 

bėgant tie mitai įgijo jau įvairumų; 
vietoj prie jų sis tas prisidėjo, kitoj vietoj 

>et pasaka ta pati—pasaulį 
įveria dievas arba dievai.

-oija yra daugiausia 
oje \ ra nemaža naujų d.a- 

domių. Pasaulio su

, nuo 
Nors

sis tas atsimetė, bet pasy 
ir žmogų visu”

Pas gramus miiologi 
išsivysčius, toč< 
lykų, ir dalykų gana 
tvėrimas ir visos gyvybės atsiradimas pas 
juos išrodo taip:

Išpradžių nebuvo nieko, tik vieiihs Cha
osas (mišinys). 
Iš jų dvieju gimė 
vadinosi Uranas.

Pasaulio valdymą dabar iš L Laoso paėmė 
Į savo rankas Uranas. Iš Urano ir Gėjos 
tuomet gimė Kronos (laikas).

Gėja, turėjo ir daugiau vaikų su Uranu.’ 
būtent: Cyklopą, Brontą ir Sieropą. Bron- 
tas buvo perkūnas, o Steropas—žaibas. Ši
tuos chaotiškus vaikus Uranas nugramzdi
no Į Tartarusą.' Gėjai, kaipo motinai, pa
gailo savo vaikų. Ji prikalbino Kronosą 
ir kitus Urano vaikus sukilti prieš tokį 
žiaurų tėvą. Jie sukilo ir numetė jį .nuo 
sosto. Sostą tuomet užėmė Kronos, kaipo 
vyriausis sūnūs. Ir taip Laikas atėmė iš 
Dangaus viešpatavimą.

Kronos vedė Rėją, antrą Urano ir Gėjos 
dukterį. Kaip Gėja, taip ir i: 
—reiškia žemę. Iš Žemės ir 
dienos. Tai buvo jų vaikai, 
tų vaikų pasirodė, 1.alkas visi 
jo. Rėja (žemė) labai’norėjo 
kai augtų. Ruošdamosi g:m 
pakišo savo vyrai akmenį, š 
vietoj kūdikio.

Zeus paveldėjo dangų jr.bi.vo pirmuoju 
tarp dievų ir žmonių. Jis Li.vo dangaus 
mėlynė. Jis buvo šviesa. Nors Dienos žu
vo, bet jis buvo nemirtingas. Tai taip nuo 
Chaoso priėjo prie Zeuso- -nuo mišinio 
prie tvarkos ir šviesos.

Užėmęs sostą Zeus paliuosr.vo iš kalėji
mo Cykliopas, o šios sugražino jam už tai 
perkūną Brontą. Gavęs perkūną jisai pas
kelbė karę Titanams. Šitoj karėj jam gai
lėjo Priešmintis. Šita PricTnintis buvo 
Prometėjas.

Bet Prometėjas pavogė iš Dangaus ugnį 
ir atnešęs ant žemės uždegė ją žmonėms. 
Užtai Zeus jį suėmė ir prikalė prie Kau
kazo uolu, kad jis visados tena: kankintųsi.

Zeus paskui su dviem savo l ėliais. Hadu 
ir Poseidonu, traukė liesus, k .'dą pasaulio 
dHi katram valdyti. Dangaus valdymas iš
puolė Zeusui, jūrės Poseidonui, o požemis 
arba apatinis pasaulis Hadui.

OlyniĮK) dievų šeimyna.
Zeus, atsistojęs tokiu budu graikų 

Leono priešakyje, paėmė savo, seserį Marą 
už moterį. Jisai turėjo 11 vaikų: Letą su 
dviem jo vaikais Apolu ir Artemiu, Arą, 
Hermą, Atėną, Ilefcstą,* Hestiją, Demetrą, 
Afroditę ir Herą.

Tie vaikai su pačiu Zėusu sudarė ”01ym- 
po šeimyną” arba ''dvyliką die .ų.” Visi jie 
gyveno ant Olvmpo,' ) kuomet žemesni Ha
do ir Poseidono sostai buvo vienas po žeme, 
antras jūrėse.

Neprošalį bus trumpai peržvelgti galybę 
ir viešpatavimo srytį, kokias graikai tiems 
dievams priskaitydavo.

Zeus.

1 —

C v k'.

Tas Chaosas vedė naktį, 
dangus ir žemė. Dangus 
o žemė—Gė a.
.ia

? duktė Rėiav

Laiko gimė 
Bet kiek-tik 
.; juos prari- 
kad jos vai- 

lyt Zeusą, ji 
s prarijo ji

’ T

ratu

j rci 11“

! jis buvo vyriausias valdonas. Jis darė kas 
! tik jam patinka. Jis įsitaisė sau ant Olyrn- 
po sostą ir sėdėdamas am, to deb.siuoto 
kalno viršūnės valdė pasaulį, i 
gas—viskas plaukė iš jo valios. Nuo jc 
.'alios priklausė vis i žmonių ir išdubęs die
vų likimas.

Zeus vedė sau už pačią Mėtį, su kuria ji 
turėjo dukterį Atėną. Tuomet jis paėm< 
Temį kuri pagimdė jam Horą ir Parcę, (va
landos ir jų ckdis); paskui jis vedė Eury 
mmą, iš kurios gimė Gracijos (malonės) 
tuomet jis paėmė Hestiją ir žinemosiną 
kurios yagimdė Jam Persefoną ir Husas 
paskui jis vedė Letą, su kuria turėjo Apuh 
.r Artemį; pagalios jis paėmė Juną, km 
oagimdė jam žirą, Heba ir Iiefesta.

šitas dievų karalius įgijo "Olympėno’ 
prievardį ir sėdėdamas ant Olvmpo man 
kė perkūnais savp priešus. Kada ji 
rūstybėje pažiūrėdavo, tai žaibuodavo ža
bai. o kada paleisdavo balsą, t..i drebėdav 
ir dangus ir žemė,

Tai toks dievas buvo Zeus.

ž«y A IG ž 1) U T Ė.
(Aukauju draiurei X)

K.’ INAS JR.
Geras ir bio- Tamsi ir audringa tad buvo

šiai,
Trankė perkūnas, 
Blaškės žaibai. 
Viesulą si -ugė, kaip

sa

J uną,
a.

Hera.
Merą graikai laikydavo dangaus karalie 

ne. Nekuriais žvilgsniais ii reikšdavo t; 
patį moterims, ką Zeus vyrams. Ji buv 
moterystės globėja ir po Eldijos titulu pir 
mininkavo prie gimdymų. Homero leger. 
Jose ji reprezentuojama kaipo dJdelė pavy
duolė ir nenuorama, nuolatos dariusi 
tiems olymįjėnanis nesmagumų, o y 
Zeusui. Susidėjusi su Poseidonu, ji 
suokalbį buvo padarius priešais savo v\ 
norėjo nuversi i ji nuo sosto ir uždaryti ka 
iėjiman. Bet Zeus apie tai'laiku sužinojo 
ir pakorė ją ant debesų. Ji buvusi laba 
r±di ir nepaklusni. Ji daugiausia bu\‘< 
garbinama Algos ir Spartos miestuose i 
ant S'.mos salos. Mieste Argos buvo pas 
tatyta iš aukso ir dramblio kaulo miižiniš 
<a jos stovyla.

Poseidonas (Poseidon).
Kaip jau sakėm, Poseidonas buvo Zeus 

'orelis, Kronoso ir Gėjos sūnūs. Traukiau 
Bosus cel pasaulio valdymo, 
viešpataut ant vandenų. Jisai 
visai jūrėse, tik. viešpatavo’ ant 
•Jo vietininkas Kerėjus gyveno 
taip kaip Helics gyveno saulėje, 
jos valdonu buvo Febus Apolas.

Ką reiškia žodis Poseidon, tikrai 
Jam buvo priškaitoma tula dalis 
darbo. Buvo sakoma, kad jis 
arklį. Beio da jis buvo vadinamas 
vedėju” ir “pasaulio kratiku.” 
sako, kad jo gyvenimo vieta buvo 
vandenyje, netoli Egėjos, Eubėjos pakr 
tyje. Čia jis laikydavo‘savo aukso ži“g 
kurie žaibo greitumu nešiodavo jį jūrių ka 
vietoje vandenų paviršium. A.udros laik 
ils laikydavo- jūres, kad jos nenuneštų že 
mės nuo jos pamatų ir neapsemtų

Nors jis buvo galingas dievas,' 
vėdavo klausyti savo brolio Zeuso. ' 
buvo jam ištikimas, tik vieną sykį jį 
iipio Zeuso moteris Atėna ir Hera. 
kalbintas, jis prisidėjo prie suokalbio pra 
žudyt Zeusą, tečiaus ištikima "T 
ris Tėtis išvilko šitą suokalbį aikštėn ir 
Zeuso Tosto likos pastatytas sargas, šimtą 
rankis Briarėjus.

Poseidonas vedė sau už pačią Amfitritę 
Buvo tai pavydi jūrių nymfa. Kuomet _ 
Poseidono taikė?! kita motei-m. Amfitrite: 
Įmetė Į Skylos šulini žolių ir tuo budu 
vertė savo konkurentę į baidyklę.

Hadas (Hades).

ki 

ne
Tą
k j;

T raukiau 
jam išpuol 

negyven 
jų gilybii 
vandenis-: 

kuomi

nežini: 
tverim 
sutverę 

žeme 
Kiti mitą 

giliai
'"kraš
r/' V.V'IC

vi

Hadas buvo Zeuso ir Poseidono brolis 
gimęs iš tų pačių tėvų—Kroncso ir 1 
(laiko ir žemės). Sulyg ištraukų? lioso jair 
išpuolė valdyt tamsos pasaulį - 
Žemės paviršius buvo plokščias, 
pūtavo linksmus dievai ar šviesa, 
jam.Hadui prigulėjo visas liūdesio 
iis.

Hadas buvo savo rūšies priešininkas gv 
Sykį jis pagriebė gražiąją 

Zeus buvo vyriausis ^aikų tautos dievas. Kįemetros dukterį Persefoną (gyvybę) ir 
Už ji nebuvo galingesnio valdono, įsskirus 
tik patį likimą. Graikai tikėjo neišvengti- 
nam būtinumui, kuris laikė savo naguose 
visa pasaulį. Prieš Būtinumą turi lenktis

*■ * • • -1 • • TkT _ _______________

Rųsčia-

vvbes ir šviesos.

• kaip žmonės, taip ir dievai. Neišvengtinu-

nusinešė ją iš viršutinio j^asaulio į tamsųjį 
požemį sau už pačią. Nusiminusi motina 
Žemė tuomet vaikščiojo visą žiemą jieško- 
dama Gyvybė.?. Tamsusis Hadas sutiko ją!

i, bot kitą pusę metų jii
__ J__________ __ "Z A.- -

1 
I

; - x. . , r/ v. . '. pusei metų ištemti, ...™
mui turėjo pasiduoti ir pats zeus. biaip !>uįį pric j0 jr tuomet Žemė turėjo

•) Olympas -tai apie f>,SOO pCti<? augščio.kainas seno- J'dt be GvV\nė>. 
vės‘Graikijoj, t»T* Makedonijos ir Tesalijos. i (Tolinus bus)
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Tad plaukt prie kranto, 
Jląukti namolei !— 
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Vilna vainiką drąsuoliui... 
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SUKILKITE.
sukilkit audros, vėjai, 
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^ibai veikite sma 
'e pražūna pikt 
les nebkensime ilgi 
'e pražūna ir vaide 
tostai kruvinų c 
’au nebūsim jų padonai, 
Jebeduosim jiems aukų! 
les pasauli pastatysim 
aisva ir pilną ivvkdvsim. 

liesą, meile užžybdysim — 
debebus tada ’ vargu.

L. Studentas

PASARGA: 300 milionų svarų. Tai 
tiek pereitais metais suvartota Virri- 
riia tabako cigare tams. Virš keturis 
kartus daugiau negu kokio kito ta
bako. , Ir Piedmont daugiausiai iš
parduoda Virginios cigaretę pasaulyj.

VIRGINIA, tai cigaretų 
gimtinė; Saulėtu pietų ap
žavu yra auksuotas Virgini
jos tabakas. Ir Virginijos 
tabakas 'eina po šimts pyp
kių”— jis savo skonyje turi 
”st j priimu ’ ir tą ”padiigim- 
mą,” kas cigarėtą daro 
CI^AReTU.

Virginjos Cigaretai
•• <* —

Už JOKI LAIKRAŠTYJE TILPUSI APGARSI- 
NIMA REDAKCIJA, NEI ADMINISTRACI

JA NEATSAKO.

v Parsišęsdinkite kopiją tos knygos .šiandien. .Toje pasa-
kyli aiškus faktai ai 'J-jc, paprastoje kalboje. .Ji yia 
sandeliu žinijos ir r turi tokias i- formacijas ir patarir.us, 
kokius kiekvienas x ras bei moteris turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketk’a./apsivesti. Jtyg’t norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugraibnta j’.isą senu laiku svai- 

k kata, stipzybč ir jyvingttnias, jęs t. rito tuojaus poTrlsiusdinti
ak ' šitą dykai duo&uaą teny-ą ir p.’tirti faktus apie tokias

tegalės. Nesiųskite mums pinigu—Muškite tiktai savo
J varl į ir adresą aiškiui parašyt : aut dykai duodamos knygos 

kr.nctto, esnnėio apn'iojo. Lmukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus nž niekam nevertus vaistus, bot skaitj ■ ;te šitą brangu vadą Į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimu priežastis ir kaip jnsą negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUJAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilna var.ln ir p.lro-n, iškirpk ir siusk mums šiandien 

Neužmiršk. užlipinti stemp.i, k.u! lni^kns j.::s iiris ateitu greitai.

10 už 5c. 
Taipgi pakeli 
20 už 10c.

|H
£

APTIJEKA
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutahom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš : 
Lietuvos atvežti ar. amerikoniš- i 
!.L Gvduolių galite gauti, ko- ■ ’ 

’: :as tik pasaulyje vartoja, taip- : i 
:.i | visados 'randasi lietuvis dp- i i 

EDVARO BALY, ŠattllB i
18 Brssdwjy, Sfl. Beita. ■
Galite reikalaut: ir per laiš-- ; 

Rus, o mes per ekspresą gyduo-’ | 
les atsiųsimo 3 f

■ UJU

SVTA1SVTAS S fornjoto^ 
rccn-to; sutrikto i&nifltio .

Egypto zvkvuinku, ' 1

esą-. pasekmingu
Hru 'zA'lSč* ; ?/.v> {r tlTUK, fer- 
kl *s Kkattd 'jtmo. tinstU*. 
fkcufi' jt ?.■»->. apefata
įtzl’it ęffhaie. tet., 0Mai*
tom--- :šdir&ėju I •>>*»»

PtiiiEtfaiHK 
'CHO ir -?ti\i<no dnaco Maty- 
~ nji-<.’oj.»mo poemt-

IKr puA- Šimtmečio—ssc.
'-.:iX>.iv viMKe apcitfcoae, 

------gaiile utrijakyti tiaui i* 
9. tr>. bicbtėk A eo.

a^irei*!

■; :r:~:
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1
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!
<»“

i S
<6

i>*•£ 2204 Forbes st-, P

Jonas A Katine
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti vtma Ašt

ri k oje leidžiamus taiinN*. 
taipgi ir juos'užsipremnMNNtt. : 

Krautuvė atvira nuo 7 ii lytaj 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji jįJfciĮ 
kreiptis laišku šiuo adresu? (W!

J. A. KATKUS
2204 Forbes st-, rittabirk.
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ŽINIOS^ĮĮVISUR. Vietines Žinios
AMERIKOS KAREIVIAI 

ŽUDOSI.
Hearsto laikraščiai, kurie 

nepritaria Amerikos įsimai
šymui karėn, tankiai paskel
bia tokių dalykų, kuriuos ki
ti džingų organai labai sle
pia.

Dabar jo laikraščiai pas
kelbė Amerikos karės vy
riausybės raportą, kuris pa
rodo, kad amerikiečių kariu- 
menėj nepaprastai žudosi 
kareiviai. Valdžia esanti 
tuo apsireiškimu labai su
judinta ir manoma daryti 
tyrinėjimą.

Nusižudymų skaičius e- 
sąs toks didelis, kad turi būt 
labai svarbių priežasčių, ku
rios prie to veda.

VOKIEČIAI APŠAUDĖ 
ANGLIJOS MIESTĄ.

Vokiečių submarinas iš
kilo iš povandens Anglijos 
pakrašty ties Scarborough 
miestu ir paleido jin apie 
30 šoviniu. Tris žmonės li
kos užmušti, 5 sužeisti ir ke- 
liatas namų aptrupinta. Tai 
atsitiko pereitoj seredoj.

PRIGĖRĖ 200 KAREIVIU.
Californijos užlajoj pas- 

• kendo laivė su Meksikos ka 
reiviais ir arkliais. 200 ka
reivių prigėrė.

KARĖ PASIBAIGS 1918.
Anglijos karinė vyriausy

bė mano, kad karė pasibaigs 
apie vidurį 1918 metų.

KLERIKAS MASAITIS 
NUTEISTAS KALĖ- 

JIMAN.
Savo laiku „Keleivyje" 

buvo rašyta, kad Kanadoj 
klerikas Masaitis apsuko 
ant kelių šimtų žmogų. Da
bar mums pranešama, kad 
tas klerikas gavo už tai 
mėnesiu kalėjimo.

o

AIRIAI UŽPUOLĖ AME
RIKOS KAREIVIUS.

Pasirodo, kad Airijoj yra 
Amerikos kareivių, kurie 
tenai mokinasi karės mušt
ro. Turčių vaikai turi ir 
savo mergas su savim. Per
eitoj nedėlioj Korko mieste 
airiai ant tu amerikonų už
puolė ir kaikurioms jų mer
goms nuplėšė skrybėles. 
Vienoj vietoj buris airių Įsi
veržė amerikonų stovyklon 
ir paėmė 56 karabinus, 30 
revolverių, keliolika kardų 
ir viską nusinešė.

WILSONAS NORI PALEI
STI KONGRESĄ.

Wilsonas parašė kongre
so nariams jau keliatą laiš
kų, kad butų labai geras 
daiktas, kad jie kuogrei
čiausia pabaigtų savo dar
bą ir važiuotų namo „supa
žindinti žmonės su karė? 
tikslais.” Ir manoma, kad 
apie 1 spalių kongresas jau 
užsidarys. Wilsonas tuo
met galės sau vienas šeimi
ninkauti.

MAINIERIŲ IR KASYK
LŲ SAVININKŲ KON

VENCIJA.
Minkštosios anglies mai- 

nieriai pareikalavo daugiau 
algos. Tuo reikalu mano
ma šaukti VVashingtor.e 
bendrą mainferių ir kasyk
lų savininkų konvenciją.

DIDELIS ORLAIVIŲ UŽ
PUOLIMAS ANT AN

GLIJOS. *
Rugsėjo 5 naktį vokiečių 

orlaiviai padarė didelį už
puolimą ant Shathamo, 30 
mylių nuo Londono. JOS 
kareiviai likos užmušti ir 92 
sužeisti.

Lietuvis užmušė bomą.
Pereitoj są vaite j utarn i li

ko vakare Petras Puišis, 26 
metu amžiaus lietuvis, už
mušė ant 5-tos gatvės bomą. 
Puišis ėjo su savo draugais 
iš bažnytynės salės nuo mi
tingo, kaip sustoję bomeliai 
pradėjo juos užkabinėt. Pui
šis atsikirto ir airiukai tuo
jaus lietuvius apspito. Sa
koma. kad lietuviai kelis už
puolikus parmušė, bet tik 
daugiau airius suerzino ii 
jie da smarkiau pradėjo lie
tuvius atakuoti. Išvestas 
iš kantrybės Puišis vienai' 
bomui kaip traukė lietuviš
kai. tas ir krito auštielnin- 
kas. Puldamas dar persis- 
kėlė ant akmenų galvą i 
nuvežtas į ligonbutį pasibai
gtPuišis likos areštuotas 
Ant rytojaus buvo teismą.- 
Liudininkai parodė. ka< 
Puišis nekaltas: jisai tik gy 
nėši nuo užpuolikų. Byla Ii 
kos perkelta į augštesnį tei 
smą. Jį kaltina už ”mar<- 
slaughtėr.” tai yra už užmu 
šėjistę be tam tikro tikslo 
be noro. Už tokį prasikalti 
mą paprastai daug nebaud 
žia. Kad policija nemat 
"amo didelio Puišio prasi 
žengimo, tai parodo jau i 
tas faktas, kad kaucijos jan 
paskyrė tik S5.000. Kiti lie 
tuviai jį tuojaus išpirko.

LSS. 71-mos kuopos re
zoliucija.

Cambridge'aus LSS. 71 
ma kuopa mėnesiniam, save 
susirinkime 9 rugsėjo svars 
tė dabartinius nesutikimu 
sąjungiečių su privatiniai 
scialistų laikraščiais ir išno 
šė tuo klausimu sekančią re 
zoliuciją:

LSS. 71-ma kuopa nage! 
dauja, kad tie nesutikimai 
kurie nei vienai pusei nau 
t.os neatneša, o blėdies-lab? 
daug, pasibaigtų kuogrėi- 
čiausia.

Mes dabar pergyvena.r 
tabai sunku momentą. Šar
vuota kapitale kumščia pra- 
iėio smaugti darbininke 
■aikraščms ir organizacijas 
Spaudos ir žodžio laisvė n? 
naikinta: ant ramių susirin
kimu daromi užnuolimai 
darbininkų vadai linčiuoja
mi.

Šitokiu laiku mums reikir 
kuodidžiausio solidarumo, c 
ne vaidus kelti. Darbininku 
klesos reikalai liepia mumc 
eiti išvieno. remti vienas ki
tą, o ne atakuoti, 
tiniai socialistų 
musų priešai, o 
mas.

71-ma kuooa
teisėja, nenori spręsti, ka
ži a tuose ginčuose daugis’- 
kaltas, kas mažiau; ji tik 
pageidauja, kad tie ginčai 
pasibaigtų kuogreičiausia.

LSS. 71 kp. komitetas.
John Bertulis. 
L. Trucin.

Plepys, sekr., W. V. Anesta, 
Ikasier. R. Berniukas, paro
dos vadas — J. Bertulis.

į Sekanti knferencija įvyks 
rugsėjo 16 dieną 7 vai. va-' 
kare, Socialistų salėj South 
Bostone. Organizacijos, ku
rios dar neišrinkote delega
tų. išrinkite ir pasiųskite i 
sekančią konferenciją.

Kaip žinoma, paroda į- 
vyks rugsėjo 23 dieną 2 vai. 
po pietų nuo Park Sąuar’o, 
Bostone. Lietuviai turės 
savo beną ir pradės maršuot 
nuo park Sųuare’o.

Po parodai bus tris dideli 
taikos mitingai, So. Bostone 
Lietuvių salėj. Cambridge'- 
iuje ant Burleigh st. salėje 
ir Brightone Lietuvių saiėi. 
Kalbėtojais nutarta kviesti 
„Keleivio" redaktoriai dd. 
Michelsonas ir Smelstoriusi 
ir d. J. Neviackas iš Worces- 
:erio. Visi, kas gyvas reng- į 
kitės prie šios parodos, kad 
jinai butu pasekminga.

M M. Plepis.!

Airiai pasmerkė savuosius I 
politikierius.

Pereitą nedėldienį airiai! 
turėjo savo viešą susirinki-1 
ną Hibernian Hali svetainė-Į 
'e. sušauktą Thomas Jeffer- 
son kliubo. kame keliatas 
kalbėtojų gana aštriai pas- 
nerkė tuos airius, kurie iš- 
•inkti į valdiškas vietas už- 
ūmii-šta, kad jie yra airiai. 
VI. J. Rowan pasakė. „Mes 
daugiau nieko bendra neno- 
•ime turėti su airiais politi
kieriais, kurie pardavė savo 
imones už britų auksą." To- 
esniai tęsdamas savo pas
merkimą, kada paminėjo 
<ongresmano Gallivan var
ią, publika pradėjo švilpt ir 
šnypšt, o Rowan užreiškė, 
Kad tolesniai airiai jau neis 
jaskui demokratų partiją 
kaip avis, kada ta partija 
>vkiu su republikonais tar
nauja už pinigus Britanijai, 
lis sako: "Britanijos pinigai 
kontroliuoja visą Amerikos 
’.paudą. ir tik britiškas ži
nias mes tegalint skaityti.... 
Britai pasirūpino jau panai- 
kyti Amerikoj ir tautini 
himną „Star Spangled Ban- 
ner,” nesą jis buvo ofensy- 
vu prieš Britaniją.” Rovvan 
ir kiti kalbėtojai užreiškė, 
kad airiai ateinančiais rin
kimais balsuos ne už senas 
nartijas, bet už tuos vyrus, 
eurie eina tiesos keliu.

KELEIVIS.

BORDENS 
Malted 
Milk

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

JOSEPH A. MAYNAR..— PREZIDENTAS

CA^.C MMO

HASNOEOUl 
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SAUCIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.

Ne priva 
laikraščia 
kapitaliz

nenori bu'

Taikos konferencija.
Rugsėjos 9 dieną. 8 vai. 

vakare. Socialistu salėje bu
vo So. Bostono, Cambridge’- 
aus ir Brighton’o dr-jų bei 
kuopų atstovų konferencija 
kad geriaus prisiruošus prie 
taikos demonstracijos. De
legatų buvo apie 18. kurie 
atstovavo 12 organizacijų.

Išrinktas komitetas sut- 
varkimui parodos, kurin i- 
ėjo šios ypatos: pirm. M. M.

Gauna grasinančius laiš- 
škus.

Boston C. L. Unios prezi
dentas E. McGrady padavė 
trasai skundą delei laiškų, 
kuriuos jisai gauna su grą
žinimais. Laiškai, žinoma, 
inonimiški, todėl sunku su
sekti. kas juos rašo. Pasku
tinis toks laiškas skamba: 
"Mano brangus pone:—Mu- 
3ų akis nuo tūlo laiko at
kreiptos į tamistą. Męs ži
nome kam tu priklausai, 
mes paimsim tave, tu purvi
nas — mes paimsim tave. 
Atmink, kad esi pažymėtas 
ir mes greit tave paimsim.”

Kaip žinome. McGradys 
yra to paties plauko, žmo
gus, kaip ir Samuel Gom- 
pers. atkaklus priešas atei
vių ir didelis karės šalinin
kas.

Tie jo gaunami laiškai, 
tečiaus, gali būti „detekty
vų” fabrikuota provokacija, 
kad metus nuožiūrą ant pa
žangių darbininkų.

Ar jaučiatės pailsę po jūsų 
sunkaus darbo?

Jeigu taip, išgerk stiklą arba 
šilto arba šalto

BORDEN’S 
Malted MUk

IN THE SQUARt PACKA3E

Jis sugrąžins smagumą ir jau; 
pailsusionis ir nuvargintoms 
linis kūno, suteikdamas joms mai
stą, kurio reikalauja.
PIRK PAKELĮ ŠIANDIEN

Parsiduoda visose aptiekose.

uu

da

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk
Malted Milk Dept.. K

Borden’s Condensed Milk Co. 
New York.

įdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedj ir sampelj, pakaktinai iš
bandymui.
Name .............................................................

Address ........................................................

J. J. Kelley &Co.į
4-

VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES.

’> Užeiga smagi kiekvienam 
I praleidimui liuoso laiko.

Patarnavimas prielankus 
teisingas.

2-15—247 Broadway
SO. BOSTON, MASS.
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Akušerka
Pabaigusi kursą VVomans M ėdi c ai 

CoKege, Baltimore. Aid.
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagrelhą invairioee moterų ligose.

F. Stropiene, 6 lirių st »

$

Lietuviai Kliaučiai ;į
‘ ~ I

»|

Vfcokiua V yrama Drabužiu 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaiso me ir iipraal- 
name senu.

Vienintelė Kriaučių kompanija 
So. Bostone, kur visame duoda 
gerą ir gražų darbą už priaiaa 
mą kaicą.
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGS1ES1
Todėl, kurie norit parisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba acprualt 

kreipkitės pas mus.
8OUTH BOSTON CUSToM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Euetoa.

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

RANKA ATIDARYTA SU
KATOS VAKARAIS nuo 7 — 9 
padėjimui pinigų taupinimo ar
ba čekių skyriuje.

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

Prie So. Bostono Trust Co. 
Rauko 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
žai.

ir daugelis

pranešame, 
pinigų kur 

bet

| L MATHUS
Geriausias Lietuvio

(SALONAS IR RESTAURACIJA, 
j! Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
'(j ir užkandžiai. Patarnavimas pris- 
•Įj lankus. •
jt Parankiausia Lietuviška

J. MATHUS
{į 312 Broadway, So. Boston, Mass.

užeiga.

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

Boston, Mass.
Ligoniai priimami egzaminavimui ir 

gydymui kiekvieną dieną.
Valandos: Nuo 9—11 iš ryto; po p; 

nuo 2—5 ir nuo 7—9 vakarais.
Privatiškas Lygonbutis su 26 ge

roms lovomis. Visais moderniškais 
įtaisymais ir aparatais dėl abiejų 
lyčių ir chroniškų ligų. Didžiausią 
atydą atkreipia ant visų ligonių, jei
gu pageUoa arba gydymas yra gali
mas. Kreipkis tuo adresu:

401 Marlborough Street,
Boston, Mass.

Tel. Back Bay 807.
Ligonius ateina į namus apžiūrėt 

i'.t pareikalavimo. Gydau jau per 18 
Kalbame ir rusiškai. (28)

ar 
metų.

aEist ]QS£

Visada spindi juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame įasite:
Eibes juokingu straipsniu,
Šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigu 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.

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

3EJSI 7 -EB1BBC
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SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT „KELEIVĮ.”

Geriausia
Lietuviška Aptieka

IT

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir bui:a

VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.

SIUTUS IR OVER 
PIGIAI IR GERAI.
IR IšPROSlNAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015

SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(S V Plotkciės r.uo Gaivos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greita 
paicnvvima. Kama 25 centai už dėžutę su 12 plotkeiių su milteliais.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos. )

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
25c
50c
25c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..................
Vaikų ramintojas ..................
Nuo suirimo nervų.............
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

50c
20c
2oc

1.00
1.00
50c

I

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

kaus kvėpavimo ............. 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
I’roškos nuo nerviško galvos

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

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

i 
!

CHICAGOS MAJORAS 
SKUNDŽIA LAIKRAŠ

ČIUS.
Chicagos kapitalistų laik

raščiai pradėjo biauriai 
šmeižti majorą Thompsoną, 
kam jis le'do Liaudies Tary
bai laikyti taikos konferen
ciją. Už tuos šmeižtus ma
joras patraukė laikraščius

Susirinkimas.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

Draugystės bus seredoje, 
19 d. rugsėjo, 8 vai. vakare.

Draugės ir draugai, nepa
mirškite atsilankyti. Turim 
daug svarbių reikalų aps
varstymui. Komitetas.

8
y

EXPLIOZIJA ARSENALE
‘ Philadelphijoj, Frankfor-

do arsenale, pereitoj subatoj ----- r---------- ------------- -
ištiko ekspliozija, kurioj 3 ir kelis patriotus teisman, 
darbininkai likos užmušti ir reikalaudami išviso $1,6060- 
23 sužeisti. 000.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Brightono Lietuvių Kooperacija ren
gia gražų pasilinksminimo vakarų 
ateinanėioj subatoj, 15 RUGSĖJO, 
nuo 6:30 vakare. Lietuvių Liaudies 
Name. 26 I.incoln St.

Gerbiamieji vietos ir apielir.kės lie
tuviai kviečiami atsilankyti, nes bus 
gera orchestra 
pasilinksminti.

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

turėt: po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui. ar susldaužymui. išsisukimui arba pertenkimui. 
Panavuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio uz 

Severa’s
Gothard Oil

(Severas Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie- 
t iiam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau- 
<1 jimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy- 
r ui nesveikavimu. kaip antai: reumatizmo, neural- 

os, išsisukimų, susidaužynių. apibrinkimo, sutinimo 
r žandžių, sustyrusių narių arba muskulų.

Kaino-: 25 ir 50 centų — visur aptiekose.

PUIKUS T ^INARTNTMAMS. P pran. Veverka iš Rlocrnfield. Mont.. pra- 
neša ?nr -avo laiške iš 16 d. vasario. 1917 m., sekančiai: '‘Išsinarinau 
sau koja k yje. bet panaudoju* kelis kartus Severo* Gothardinišką Aliejų.

*ka perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

ir bus galima smagiai 
įžanga pigi

KOMITETAS.'

Bo o

<►
o

T.... > v-r.-n -Gyduoles vidinėse aptiekose. reikalaudami tiktai ••Severo®
b imu, arba užsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. Sa

£ W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA

Perfumos visokių gėlių, 25c.. 59c.. 75c.. $1.00, $2.00 ir daugiau. ! 
i' Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių ,5

paslaptingų ir kitokių ligų. į

Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas t 
mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus Į»

( sąžiniškai patarnauta. į
| VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI ! 

nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daktaru.
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pasiųsim i 

jums ekspresu. I
j Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu: j

X Šidlauskas I
PROVIZORIUS 'j

į 226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti s fiass. |

Ekspertas 
Laikrodžiu 
Taisytojas.

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS

E. J. Mažeika
GERIAUSIU LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

S>
H

------------ --- ----------------------- , CRAMAFONUS ir RECORDUS ? 
LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt. i
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausite y 
teisingą ir gerą patarnavimą. < >

E. J. MAŽEIKA H
52 Sheldon st, Ilartford, Conn. į

♦




