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RUSIJA RENKA KARIŠKAS SPĖKAS.
St. Peterburgas, 31 d. lie

pos.—Išleistas caro ukazas 
mobilizuoti karės spėkas. 
Kariumenėn pašaukta visi 
rezervistai iš 20 gubernijų 
ir dalis rezervistų iš 14 kitų 
gubernijų. Stoti laivynan 
pašaukta rezervistai iš 12 
gubernijų.

Prie ginklo pašaukta ka
zokai iš Dono, Kubaniaus, 
Tersko, Astrachaniaus ir 
Uralsko sryčių.

Išviso sumobilizuota arti 
pusantro milijono kareivių.

Rusijos kareiviai išsprog
dino tiltą ant Varšavos-Vie- 
nos gelžkelio.

Jūros mokyklos kadetai 
Peterburge pakelti į aficie- 
rius. Caras pasakęs jiems 
karišką prakalbą.

Jūros švyturiai ant Juo
dųjų ir Baltųjų jūrių užge
sinti.

Tarpe Rusijos ir Anglijos 
pasiliovė garlaivinis susinė
simas. Laivai iš Peterbur
go nebevaikščioja ir švedi- 
jon.

Peterburge, Kazan iaus 
katedroj, atsibuvo pravosla
vų pamaldos. Popai “baga- 
slovijo” žmones abrozdais.

Caras nuolat susineša su 
Vokietijos kaizeriu. Vokie
tijos kaizeris nusiuntė Pe
terburgan carienės brolį,bet 
tas nieko nepešė.

1 d. rugp. Rusijoj apskelb
ta visuotina mobilizacija.

Jokių žinių neatėjo iš Ru
sijos apie darbininkų ūpą.

Karės teisės Finliandijoj.
-St. Peterburgas, 1 d. rug

pjūčio.—Caro valdžia, mato
mai, bijosi sukilimo Finlian
dijoj ir todėl visoj Finliandi
joj apskelbė karės stovį.

Finliandijai, veikiausia, 
pagelbėtų Švedija ir Norve
gija. _______

šnekos apie amnistiją 
Rusijoj.

Žinomas socijaliętas revo- 
liucijonierius Burcev, gyve
nantis Paryžiuj, mušė tele
gramas į žymesnių rusų 
dienraščių redakcijas, nuro
dydamas, kad dabar esanti 
proga carui apskelbti am
nistiją Rusijos revoliucijo- 
nieriams, kurie pabėgo už
sienin. Europoj gyvena 
250,000 pabėgusių iš Rusijos 
“politiškųjų”.

(Nuo red.: Burcevo pasi
elgimas gana keistas. Kas 
gi jį būtų įgaliojęs klabent 
dėl amnistijos ir žadėti stoti 
karėn!?).

Karės teisės ir karės 
upas Vokietijoj.

Kaip tik Vokietijos val
džia patyrė, kad Rusijoj ap
skelbta dalinė mobilizacija, 
tuojaus susirinko kariška 
taryba ir, pirmininkaujant 
kaizeriui Villiui, nusiųsta 
Rusijai griežtas užklausi
mas, ultimatum, ir pareika
lauta atsakymo į 24 valan
das.

Atsakydama į Rusijos mo
bilizaciją, Vokietija apskel
bė karės stovį visoj Vokieti
joj. Tai jau pirmas žingsnis 
prie karės.

Iš Karaliaučiaus, (Prūsų 
Lietuvoj)pranešama,kad ry
tinių Prūsų gelžkelių linijos 
saugojamos kareiviais.

Vokietijos kaizeris šaukia 
ant 4 d. rugp. parlamentą. 
Kaizeris, akyvaizdoje 50,000 
žmonių, pasakė karišką pra
kalbą.

Vąląnda iš valandos lau
kiama', kad Vokietiją ap
skelbs mobilizaciją. Ant Vo
kietijos užklausimo Rusija 
pasisakė negalinti jau su
stabdyti mobilizacijos.

Vokietija jau veik ap
skelbė Rusijai karę.
Vokietijos ambasadorius 

Rusijoj jau apleido Peter
burgą. Jisai atšauktas na
mo. Tai jau reiškia neofici- 
jališką kąj’ės apskelbimą 
Rusijai.

1 d. rugpjūčio, subatos va
kare, padėjimas buvo baisiai 
opus. Tik kibirkšties reikia, 
kad kiltų audra.

Vokietijos kaizeris kalti
na carą, kad jisai būsiąs kal
tininkas kraujo praliejimo.

Franci jai duota 18 valandų 
atsakymui.

Vokietijos valdžia reika
lauja, kad Franci j a į 24 va
landas atsakytų, kaip elgsis 
karės laiku.

Francija gi yra bendrinin
kė Rusijos ir Anglijos. Fran
cija traukia kariumenę prie 
Vokietijos rubežių ir rengia
si apskelbt mobilizaciją.

Austrijai nelengva ap
galėti serbus.

Mažoji Serbija smarkiai 
ginasi, nors Serbijoj jau yra 
arti pusės milijono Austri
jos kareivių. Austrijiečiai 
buvo pasigyrę, jog jau užė
mė Serbijos sostinę Belgra
dą, bet dar jo nėra užėmę. 
Jie ir dabar dar tebebom- 
barduoja Belgradą ir nori jį 
išardyti.

Daug žmonių iš vienos ir 
iš kitos pusės žuvo. žinia, 
kad žuvo 1000 žmonių, nepa
sitvirtino.

Serbai atmušė austri j ie
čių ataką ties Losnitza. Ir 
čia žuvo daug žmonių. Aus
trija gyrėsi, jog užimsiant! 
Serbiją į kelias dienas, bet 
taip toli gražu nėra.

Austrijos kariumenė nori 
prasimušti pro Simendriją, 
kad padaryti sau kelią į Ni
šą, kur dabar randasi Serbi
jos seimas, karalius ir iždas. 
Austrijiečiams dar nepasi
sekė prasimuši per Simend
riją.

Ties Drinos upe eina baisi 
kova.

Socįjalistai ir kare.
Socijalistai ruošia visuotiną 

streiką Europoje.
8 d. rugp. turi susirinkt 

Paryžiuj visuotinas pasaulio 
socijalistų suvažiavimas, ku
riame vyriausias klausimas 
bus— apkalbėjimas visuoti
no streiko dalyko. Socijalis
tų organizacijos priskaito 
124 milijono narių. Jeigu 
sustreikuos kelių susinešimo 
darbininkai, angliakasiai ir 
kiti—tai karės judėjimas 
bus suparaližiuotas.

Iš Amerikos vyksta kong- 
resan drgg. Hillquith ir bu
vęs majoras Lunn. Juodu už 
visuotiną streiką. Dauguma 
Franci jos socijalistų taip- 
pat už visuotiną streiką.

Brussely (Belgijoj) po po
sėdžiui tarp tautiško socija
listų biuro, atsibuvo milži
niškos demonstracijos prieš Jį užmušė patriotiškas fa- 
karę. . ... v natikas, militarizmo šalinin-

_ Paryžiuje (Francijoj) už- kas, jį užmušė kapitalistiš- 
ginta prieš kariškos demon- kas žvėris žmogaus įavida- 
stracijos. Vienoje iš demon- ’]e.
stracijų areštuota keli šim- j 
tai darbininkų.

Štutgarte ( Vokietijoj) 
laike socijalistų demonstra
cijos prieš karę buvo smar
kus susirėmimas tarpe ma
nifestantų ir policijos. Yra 
sužeistų.

Mažai žinių apie Austri
jos socijalistus. Austrijoj į- 
taisyta smarkiausia '‘cenzū
ra. Laikraščiai konfiskuo
jami.

Berlyne (Vokietijoj) pa
triotiška minia norėjusi nu- 
linčiuoti socijalistiškus kal-( 
bėtojus, išsireiškusius prieš' 
karę.

Svetimžemiai studentai 
išvaryti iš Vokietijos.

Tūkstančiai svetimtaučių 
studentų, kurie mokinasi 
Vokietijos universitetuose— 
rusų, anglų, francūzų, išva
ryti iš Vokietijos.

JONAS ZORES—FRANCUOS SOCI- 
JALISTŲ VADAS—UŽMUŠTAS.

Viso pasaulio socijalistai 
su didžiausia širdperša pri
ims žinią, jog Paryžiuj už
mušta Franci jos soc. vado
vas, parlamento atstovas, 
tarp tau tiško socijalistų biu
ro atstovas, redaktorius ir 
puikiausias pasauly kalbėto
jas—Jonas Žores.

Žores valgė su keliais savo 
draugais restorane ir tuo
met į jį paleista keturi šūvi
niai. Žores mirė momenta
li škai.

Jis vedė didžiausią karę 
prieš karę ir buvo apaštalas 
ramybės. Žores turėjo di
džiausią įtekmę ir jo balso 
klausėsi net didžiausi p rie
šai.

J. Žores tik ką buvo sugrį
žęs iš Brusselio, kur dalyva-i 
vo tarptautiško socijalistų 
biuro susirinkime ir išsireiš
kė už visuotiną streiką.

Paryžiaus liaudis apimta 
keršto. Ji neatleis fanati
kams už mirtį savo vado ir 
tribūno.

Užmušėjas suimtas. Mi
nia jį norėjo užmušt ant vie
tos.

Garlaiviai, liaujasi 
vaikščioję.

Prekyba apmiršta. Patrulės 
sustabdo laivus.

Vokietijos kariškų laivų 
patrulė saugoja tarpe Švedi
jos ir Jutlandijos, sustabdy- 
dama kiekviena laiva.

Antras Vokietijos laivy
nas išplaukė į pietų Olandi
jos vandenis.

Garlaiviniai susinešimai 
šešių didžiųjų valstijų veik 
sustabdyti.

Tūkstančiai amerikiečių 
negali sugrįžti namo. Pa
dėjimas jų apverktinas.

Hamburg - American ir 
North German Lloyd pasa- 
žierinės linijos sulaiko savo 
laivus New Yorko uoste. Iš 
Vokietijos uostų 6taip-pat 
neišplaūkia tų linijų garlai
viai.

Pereitą savaitę išplaukęs 
iš New Yorko didlaivis 
“Kronprincessin Cecilie” ve
ža 10 milijonų vertės aukso. 
Tam laivui liepta kogrei- 
čiausia skubėt namo, Vokie
tijon, nes jį gali suimt ang
lai.

Austrijos rezervistai ne
gali išvažiuot iš Amerikos, 
nes nėra kas juos vežtų.

Amerika ir kare.
New Yorke užsidarė bir

ža (Stock Exchange) išven-’ 
gimui spekuliacijų, surištų 
su karės-ūpu ir išvengimui 
aukso išvežimo į Europą.

Kaipo pasekmė tų speku
liacijų jau subankrūtyjo ke
lios firmos.

Brockton, Mass. Šimtai 
tūkstančių porų čebatų už
sakyta dėl Franci jos kariu- 
menės. ,

Kviečių kaina Chicagoj, 
Minneapoly ir kitur kįla.

Kariška kontrabanda. Jei
gu Europoje kiltų karė, tuo
met ten sustotų bizniai ir 
suslugtų pramonė. Ameri
koj užtat pakiltų. Bet Ame
rika būtų trukdoma gabeni
me tavorų į Europą, nes 
daug tavorų būtų priskaity- 
ta prie karės kontrabandos.

JONAS ŽORES.

Vokietija prieš Rusiją ir 
Franciją.

Pradžia visasvietinės kares.
(Vėliausios žinios.)

Išmušė valanda baisios vi- 
sasvietinės karės. Subatos 
vakare, 1 d. rugpjūčio, Vo
kietija apskelbė karę Rusi
jai. Karės apskelbimas bu
vo nusiųstas Rusijos užsieni
nių dalykų ministerijai.

Vokietija apskelbė karę 
Rusijai todėl, kad ši mobili
zavo savo kariumenę,kad už
sistoti už serbus. Vokietija 
davė Rusijai dvylika valan
dų dėl atsakymo, bet Rusija 
nenusileido.

Vokietija nusiuntė ulti
matumą ir Francijai. Vokie
tijos ambasadorius apleido 
jau Paryžių ir tokiu būdu 
apskelbta karė ir Francūzi- • • jai.

Francija mobilizavo savo 
kariumenę.

SI. Peterburge, Rusijos 
sostinėje, apskelbta kariškos 
teisės. Kariškos teisės aps
kelbta ir apygardose.

Subatoj po piet atėjo į 
New Yorką labai mažai ži
nių. Daugely vietų Europoj 
nutrūko telegrafiški susine
šimai.

Austrija ir Vokietija 
prieš visus.

Ir taip, Vokietija parėmė 
Austriją, kuomet apskelbė 
karę Rusijai.

Austrija su Vokietija liko-* 

įsi vienos. Italija, nors ir pri
guli prie jų draugystės, bet 
atsisako eiti pagelbon. Ita
lija laikysis nuošaliai. Mat, 
Italijos valdžia žino, kad 
kaip tik įsikiš karėn, taip 
tuoj sukils revoliucijonįęriai 
ir nuvers karališką valdžią.

Rusija gi priguli prie tri
julės santarvės su Franeija 
ir Anglija.

Anglija pasakė, jog nety
lės. Ji jau ruošia savo lai
vyną.

Vokietijos kariumenė 
užėmė Luxemburgą.
2 rugp. (nedėldienį po pie

tų) Londone gauta žinia, 
jog Vokietija apskelbė karę 
ir Francijai ir jog Vokieti
jos kariumenė užėmė Lux- 
emburgą, neutrališką šalį.

Pranešama, jog Vokieti
jos kariumenė jau pere jo 
per Franci jos rubežių Fran
cijoj skubiai mobilizuojama 
kariumenė.

Kazokai jau Vokietijoj.
Panedėly ryte (3 d. rugp.) 

gauta žinia, jog du eskadro
nu rusų kazokų perėjo Prū
sų rubežių ties Biala (Len
kuose) . Kazokai eina linkui 
Johanesburgo.

Rusų kariumenė perėjo į 
Prūsus ties Švinden.

(Tąsa ant 8-to pusi.). į
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IŠ PRIEŽASTIES KARES
“Laisvės” skaitytojams 

niškai sekti tas žinias, ku
rios viena po kitai, žaibo 
greitumu, lekia iš Europos.

“Laisvės” skaitytojams 
reikia pažvelgti giliau į da
bartinę baisiai opią situaciją 
Europoj, reikia pažvelgti į 
dalykus pamatingai, tardan
čiai. Lengvas daiktas yra 
ryte-ryti paskiausias naujie
nas iš karės lauko. Tos pi
gios sensacijos keliu nepri
valo eiti susipratę darbinin
kai.

Jie turi imti dalyką iš pa- 
šaknies.

Įsivaizdinkime sau, kad 
reikia nevien tik paviršuti- dalis Lietuvos būtų nepri- 

gulminga, o kita dalis būtų 
po svetima valdžia. Supran
tama, kad po svetimu jungu 
esanti lietuviai būtų užside
gę noru prisijungti prie 
gimtinio kamieno.

Todėl Bosnijoj ir Herco- 
govinoj jau nuo seniai buvo 
varoma tautiška,vardan vie
nybės, agitacija. Ta agitaci
ja tuo labiau plėtojos, juo la
biau Austrija slėgė serbus. 
Ypač Bosnijoj Austrija ce
remonijų nedarė ir konstitu
cijos nepaisė. Sarajevo^ mie
ste gyvavęs serbų socijalistų 
laikraštis buvo bausmėmis 
ir redaktorių areštais numa
rintas.

Suprantama, jog taip 
įkaitus atmosferai, kunku
liuojantis vanduo turėjo iš
sprogdinti tvenkinius ir iš
silieti neorganizuota, parti
zaniška kova prieš Austri
ją. Tiktai tą viską turint 
omenyje, galima suprasti 
Sarajeve įvykusią tragediją
— užmušimą Franciškaus 
Ferdinando, atvykusio į ser
bų miestą pasididžiuoti kry
žiokų laimėjimu.

Bet bomba, kuri nudėjo 
Ferdinandą, davė progą pa
kelti galvą Austrijos ir Vo
kietijos nacijonalizmui, ku
riam įkvėpimą suteikia ka
pitalo interesai.

Šiandien Austrijos kapi
talizmas džiaugiasi paėmęs 
Serbijos sostinę Belgradą.

Męs nežinome, kas bus ry
toj ir pranašais būti neapsi- 
imame. Serbija išganymą 
matanti Rusijoj. Rusijos 
pagelba turinti ne tiek su
stiprinti Serbiją, kiek pra
dėti karę tarpe kryžiokų ir 
slavų.

Lietuviams darbininkams 
nereikia aiškinti, jog Rusi
jos tautininkai, dangstyda- 
mies slavų meile, neturi jo
kios tikros, broliškos meilės 
prie skriaudžiamųjų. Męs 
tą atjaučiame ir ant savo 
kailio. Oficijališkai Rusijai 
svarbu pagelbėti Serbijai ir 
apgalėti Austriją, kad tuo 
būdu įgijus pilną kontrolę 
ant Balkanų ir Turkijoj ir 
kad sustiprinus vidurines 
spėkas jau pūvančio cariz
mo.

Slavų meilės prie slavų — 
nėra. Juk štai ir Austrijoj 
pilna slavų, kurie yra serbų 
pusbroliais — ten čekai, ten 
lenkai ,ten rusinai. O vie
nok čekų, lenku ir tt. buržu
azija, nors ir slaviška, pade
da visą slavišką meilę i kiše
nių ir eina išvien su vokišką
ją Austrijos buržuazija, to
dėl kad ir jai yra naudinga 
jgvti platesnių rinkų dėl pa
skleidimo savo tavorų.

Kad slaviškos meilės nėra, 
kad tai tiktai dūmai, idant 
akis apmonyti, geriausia 
liūdyja ir pastaroji Balka
nų karė, kada ■ serbai su 
juodkalniečiais atstatė savo 
ginklus prieš bulgarus, ku
rie juk taip-pat slavai.

Karė šita—šiaip ar taip ji 
užsibaigs — neišriš taip 
tragiškai susipynusių Bal
kanų santikių. Austri
jos laimėjimas dar labiau 
sukiršins Balkanų tautas ir, 
nors laikinai viskas galės 
apsiraminti, bet pat apačio
je liksis užtenkamai daug 
greitai užsiliepsnojančios 
medegos, kad kiltų nauja 
audra.

Jeigu gi laimės Rusija, tai 
, nors laikinai serbai šį-tą ir
- išloštų, bet žmonių, placio- 
, sios liaudies minių reikalai

progreso ir demokratijos 
reikalai pralaimėtų. Cariz
mas sustiprėtų ir zoologiš
kas nacijonalizmas pasiektų 
apogėjaus laipsnio.

begulinti

Kas nori geriau suprasti 
priežastis šios karės, tas tu
ri pasistengti suprasti taip 
Vadinamąjį Balkanų klausi
mą. Kas nori suprasti Bal
kanų klausimą, tas turi su
prasti, kokią rolę pasaulio 
politikoj lošė paliegusi, ant 
mirties patalo begulinti 
Turkija.

Seniau tos žemės, kur 
šiandien staugia ir baubia 
kanuolės,priderėjo Turkijai. 
Jai priderėjo Bulgarija, Ser
bija, Graikija, Bosnija, Her- 
cogovina. Pereitam amžy 
tos šalįs viena po kitai išsi- 
liuosavo. Turkijai silpnė
jant ir vienai po kitai pro
vincijai atpuolant nuo oto
manų valstijos organizmo, 
jon vis labiau pradeda verž- 
ties galingųjų kapitalistiš- 
kai-militariškųjų šalių įtek
mė. Iš venios pusės — tai 
buvo Rusija, kurios carai 
jau nuo Katrės II laikų sva
jojo apie Cargrado impera
torių karūna. Rusija, rem- 
dama mažasias Balkanų 
tauteles, kaip bulgarai ir 
serbai, užvis mažiausia va
davosi brolių slavų meile. 
Jai rūpėjo pagauti įtekmė 
ant Turkijos, kad galutinai 
ją prarijus.

Austrija, Vokietija ir An- 

vo ekonomiškų interesų 
ir stengiasi gauti riebiau
sius kąsnius.

Austrija, kaipo artymiau- 
sia prie Balkanų šalis, turė
jo ten daugiausia interesų. 
Austrijos kapitalizmas spir
te spyrė militaristišką val
džią gauti daugiau rinkų 
savo tavorams parduoti. Ir, 
kaip žinoma, Austrijos im
perializmas nesnaudė.

Po paskutinei Rusijos ka
rei su Turkija, kuomet Ber
lyne, Bismarkiui dūduojant, 
pasaulio dipliomatai dalino
si merdėti pradėjusios Tur
kijos kraitį, Austrija gavo 
savo globon Bosniją ir Her
cegoviną, nors tose šalyse 
gyveno daugiausia serbų- 
slavų, kurie suprantamu bū
du norėjo dėties prie nepri- 
gulmingos Serbų karalystės.

1909 metais Austrija ne
pasitenkino jau globėjos ro
le ir galutinai prijungė prie 
dvilypės imperijos (Austri
jos ir Vengrijos) naujas sla
viškas provincijas — Bosni
ją ir Hercogoviną.

Paglemžus tuodvi šąli, 
Austrija pasivarė pirmyn 
linkui savo tikslo — padary
ti sau kelią prie Egejiškų jū
rių ir įgyti ekonomišką pir
menybę ant visų Balkanų.

Suprantama, kad Austri
jos diplomatų ir kapitalistų 
laimėjimas netiko nei Rusi
jai, nei Anglijai, kuriuodvi 
taip-pat turi akį ant Turki
jos kraičio. Todėl, kaip ži
nomą, 1909 metais vos-vos 
nekilo karė tarpe Rusijos ir 
Austrijos dėlei užgriebimo 
Bosnijos «dr Hercogovinos. 
Bet Rusija tuomet pabijojo 
karės'.

Serbų tauta, sena kultū
riška tauta, didele istoriška 
praeitim — tapo suvaryta į 
ožio ragą. Ją iš visų pusių 
slėgė Austrijos letena poli
tišku ir ekonomišku būdu. 
Serbija neturi jokio bazio 
ant jūros, kas užtikrintų jai 
didesnę ekonomiškai - pirk
lišką laisvę. O Čia dar nuo 
gyvo tautos kūno atrėžė 
Bosniją ir Hercegoviną ir 
prikergė prie galingos kai
mynės.

susipratę darbininkai turės 
Šiandien tiek spėkų, kad'su- 
stabdyti karę, bet męs žino
me,. kad vienintelis vaišias 
išrišti tautų klausimą ant 
Balkanų — yra sutvėrimas 
Balkanų tautų federacijom 
su pilna gvarancija paguo- 
dojimo teisių kiekvienos na
cijos,

Liuosas Balkanų tautų su
sidėjimas bendron federaci- 
jon įvyks tuomet, kuomet to
se šalyse pakankamai subręs 
darbininkų judėjimas ir spė
kos. Išvien ėjimas Balkanų 
tautų sulaikytų antplūdį 
kaip carizmo, taip ir kryžio
kų ainių.

Silpnai išsivysčiusi Balka
nų pramonė, žilos senovės 
užsilikusieji daugely vietų 
patriarchališki santikiai — 
visa tai kliudo federacijos 
idealui įsikurti šiame mo
mente. Bet prie to idealo 
reikia eiti.

Kardų žvangėjimas ir ka- 
nuolių baubimas atneš aša
rų ir kraujo jūras, atneš 
skurdo neišsemiamą bedug
nę skrynią ir dar labiau su
painios tautų santikius.

Tik susipratusių darbinin
ku solidarumo jausmo au
klėjimas gali priartinti Bal
kanams skaidrų rytojų.

fiaagos ir Marso 
rūmai.

Kuomet atsiveria rūmai 
karės dievaičio Marso, tuo
met užsidaro durįs Haagos 
taikos rūmų. '

Kapitalistiški taikos skel
bėjai veikia ir pamokslinin- 
kauja tik taikos laike, bet 
kaip greitai pradeda šnekėti 
kanuolės, taip greitai jie nu- 
tįla ir, dievobaimingai su
kryžiavę rankas, sako, kad 
jų sąžinė esanti rami.

Buržuaziniai pacifistai y- 
ra perdaug surišti su inte
resais kapitalistiškos siste
mos, kad galėtų ir norėtų 
prieš ją kovoti. Jie mėgsta 
tik dangstyties pacifizmo 
apsiautalu, kuris tiek tereiš
kia, kiek, abelnai, gali reikš
ti tuščios frazės.

Štai ir dabar, kada Austri
ja pradėjo karę su Serbija, 
męs visiškai negirdime balso 
buržuazinių taikytojų.

Ir—o ironija!—Buržuazi- 
nis taikos kongresas turėjo 
susirinkti Viennoje, Austri
joje, nuo 15 iki 19 dienos 
rugsėjo. Dabar tasai kong
resas atšauktas, jo nebebus.

Dar juokingiau — grafas 
lerchtold, Austrijos pirma- 
sai ir užsieninių dalykų mi- 
nisteris, turėjo būti tame 
buržuazinių taikintojų suva
žiavime pirmininku, garbės 
pirmininku. Ir štai, tasai 
pats žmogus, kuris, be abe
jonės, visuomet moka pašne
kėti gražiai apie tautų ra
mybę, yra žmogum, kuris 
apskelbė karę Serbijai.

Sesijos to kongreso turė
jusios atsibūti Austrijos 
parlamento name. Tame 
kongrese turėjusios daly
vauti mažiau ar daugiau 
veik visos žymesnės politiš
kos sriovės toje šalyje.

Ir štai, dabar visi tie bur
žuaziniai taikintojai, užsi
degę karės liepsna, ir šaukš
te vandens nori prigirdyti 
mažytę Serbiją.
LIETUVIŲ SPAUDA “PA

LAIMINTA”..
Vilniaus klerikališka “Vil

tis” gavo sekančią žinią iš 
Rymo:

“Kum P. Kraujalis, Vil
niaus seminarijos profeso
rius ir ‘Aušros’ redaktorius, 
nuo pereito pirmadienio 
(vieši) Ryme. Trečiadienį 
buvo pas šventą Tėvą priva
tinėje audencijoje, gavo pa
laiminimą taip-pat ir lietu-r 
vių spaudai”.

Dabar visos Lietuvos kle- 
rikališkos pereklės galės su
kudakuoti.

Nereikia ir aiškinti, kac 
popiežiaus palaiminimas čia, 
Amerikoj,paliečia tik“Drau- 
gą”, “žvaigždę”, na, mažu, 
per didelę bėdą ir “Katali
ką”. Mums rodosi, kad tų 
laikraščių redakcijos būti 
daug mieliau priėmuąios ži- 

pa-

Štai kodėl męs, kaipo soci- 
jalistai, smerkiame agresy- 
višką kumščios politiką iš 
Austrijos pusės ir užtaria
me nelaimingąją serbų tau
tą. Štai kodėl męs,, kaipo 
demokratijos draugai, nepa
sitikime Rusijos caro miela- 
širdingumu ir brolystės jau
smais.

Męs nežinome, ar pasaulio
nią, jeigu popiežius būtų 
tapęs jų šėrininku.

Džiova.
Džitf<ąj arba tuberculosis 

(nuo lattiiių “tuberculum” — 
guzulėli$) yra viena iš di
džiausių žmonijos rykščių- 
džiovą sukelia mikroskopi
niai (paprastoms akimis ne
matomi) sutvėrimėliai — ba- 
ci’fltusai, vadinami Roberto 
Koch’o džiovos bacillusai ar
ba teisingiau’ — bacillus tu- 
Terculosis.

Džiova buvo žinoma daug 
tūkstančių metų atgal. Me
dicinos tėvas Hippokrates 
Mačiai apie džiovą rašė, 
nors neturėdamas suprati
mo apie' bakterijas, negalėjo 
žinoti, kas ir kokių budu tą 
igą sukelia. Jo sanprotavi- 

m ai šiandieniniams patolo
gams išrodo juokingais. Se
novės hebrai turėjo šiokį-to- 
<į supratimą apie džiovą, 
nes talmudas užgina vartoti 
gyvūnų mėsą, kurioje ran
dasi guzulėliai, matomai 
džiovos guzulėliai.

Vėliaus Silvius ir Morgag
ni pastebėjo, kad džiova pa
gamina tam tikras guzulė- 
ius, kurie paskui pratrūks
ta. Silvius priskaitė džiovą 
irie užkrečiamų ligų. Bay- 
e ir Laennec pastebėjo, kad 
sūri panašios medegos at

siradimas džiovos besivysty- 
me lošia svarbią rolę. Vir
chow pastebėjo, kad džiovos 
guzulėliai turi mažai kraujo 
;akų ir tuom skiriasi nuo ki
tų guzulėlių. Vienok Vir
chow netikėjo,kad žmogaus 
džiova ir gyvulių krutinės 
plėvės (pleura) džiova yra 
;a pati liga. Žingeidu paste-’ 
ičti, kad pradžioje aštuonio- 
ikto šimtmečio gyvulių 
džiova buvo skaitoma syfili- 
su, paeinančiu, kaip prof.' 
Herzog pastebi, nuo “sodo- 
miškų susinėsimų”- su už
krėstoms ypatoms. Nors- 
Virchow buvo didis autori
tetas, bet jau ir jo laikuose 
buvo žmonių, kurie tikėjo, 
<ad gyvulių ir žmonių džio
va buvo ta pati Ilga. Tarp 
tokių žmonių pastabos užsi
tarnauja Gurth, Hering, 
Fuchs.

Nors daugelis tyrinėtojų’ 
darė įvairius bandymus, 
skiepijo džiovos nredegą gy
vūnams ir žmonėms, kad d’a- 
rodžius, jog džiova yra už
krečiama liga; nors Auf- 
rench ir Baumgarten mate 
džiovos bakterijas, vienok 
tiktai Robertas Koch galuti
nai džiovos etiologijai (mok
slui apie ligos priežastį) su
teikė tvirtus pamatus. Koch 
nudažė džiovos bakterijas 
ir ištyrė jų ypatybes.

valandų, mažų algų; kurios 
atima progą gyventi šva
riuose kambariuose ir val
gyti sveikus valgius, bedar
bių etc. Nors džiova buvo 
žinoma ir senovėj (tada 
džiova rečiau žmonės sirg
davo), bet aš ne kiek neapsi
riksiu pasakęs, kad kapita
lizmas su savo vadinama “ci
vilizacija”' suteikė džiovai 
puikią vystymosi dirvą. 
Prof. Herzog, buvęs Suv. 
Valstijų patologas Filipinų 
salose, sako, kad tenykščiai 
gyventojai nežinojo džiovos, 
pakol' neteko susidurti’ su ci
vilizuotoms tautoms, fve- 
dus Filipinuose “civilizaci
ją”, džiova stebėtinai prasi
platino:^

Džiova tarp gyvūnų.
Tarp laukinių gyvūnų 

džiova veik nežinvma, bet 
taių) naminių gyvūnų bei 
paukščių — pusėtinai prasi
platinus. Miškuose gyve
nančios beždžiones nepažįs
ta džiovos, bet zoologijos so
duose jos daugiausia nuo 
džiovos miršta. Nuolatos 
kūtėse laikomos karvės bei 
kiaules tankiai serga džio
va:

Kokiu būdu džiova užsi
krečiama ?

Pirmiau tikėta, kad džio
va tankiausia pereina iš tė
vų vaikams, bet dabar-jau 
tas tvirtinimas atmestas. 
Džiova daugiausia užsikre
čiama įkvėpuojant arba [val
gant džiovos bakterijas. 
Žmones veik visuomet gau
na džiovą, įkvėpdami jos 
bakterijas, daugiausia iš 
spjaudalų. Cornet pirmas 
darode, kad’ džiovininkų 
kambariuose ore randasi 
daugybė džiovos bakterijų 
— gyvų, tvirtų. Šitam da
lykui paaiškėjus, naikinimas 
džiovininkų spjaudalų labai 
daug prisidėjo prie džiovos 
aprubežiavimo.

Paviršutinės žaizdos su
teikia gerą dirvą džiovos 
bakterijoms. Valgant ne
švarius, turinčius džiovos 
bakterijas valgius taipgi ga
lima džiova užsikrėsti. Gy
vulių tarpe džiova neretai 
būna įgimta,be t pas žmones, 
kaip jau minėjom, labai, la
bai retai — tūli autoritetai 
sako, kad niekados.

Kokius organus džiova 
atakuoja ?

Veik kiekvienas organas 
arba žmogaus kūno dalis ga
li būti džiova užkrečiamas. 
Tankiausia džiova atakuoja 
plaučius. Vaikai tankiai 
serga labai lėta limfos takų 
džiovos forma; šioj džiovos 
formoj džiovos bakterijas; 
labai sunku rasti. Ta liga 
buvo vadinama skrofula, ar
ba skrofulosis. Neretai 
džiova apsireiškia ant odos, 
kaipo neužgijama žaizda 
(daugiausia ant rankų bei 
veido) ir yra vadinama lu
pus (vilkas). Džiova ata
kuoja kaulus, sąnarius, inks
tus, jaknas. lyties organus 
etc.

Džiovos gydymas.
Specijaliu džiovai gydyti 

vaistų iki šiol nepasisekė su
rasti. Nors džiovos gydyme 
dabar vartojama (geriau 
pasakius siūloma vartoti) 
įvairus vaistai, bet jie labai 
mažai kam tikę. Jeigu 
žmogus išgyja nuo džiovos, 
tai ačiū sveikam maistui, ty
ram orui ir saulės šviesai ir 
savo kūno stiprumui. Tyri
nėjimai parodė, kad daugu
ma žmonių kada nors vra 
turėjusi džiovos guzulėlius, 
kad džiova buvo pradėjus 
juos kankinti, bet ačiū kūno 
stiprumui džiova negalėj iš
siplatinti. Daugybė žmonių 
visai nežinojo ir nežino, kad 
iuos džiova buvo pradėjus 
kankinti, bet neįstengė ap
veikti.

Džiovos naikinimas.
Yra daug įvairių draugi

jų, kurios pasistatė sau už 
tikslą džiovą naikinti. Jų 
raportai aiškiai parodo, kad 
džiova daugiausia viešpa
tauja ten, kur gyvenimo 
sanlygos yra sunkesnės, kur 
mažos algos, ilgos va--

Džiovos išsiplatinimas.
Džiova kankina žmones 

veik visose šalįse. Tiktai ant 
kalnų gyvenanti žmonės ar
ba vedanti bastuolių gyveni
mą nuožmuoliai džiova la
bai retai serga. Juo šalis, 
taip sakant, “civilizuotesnė”, 
tuo žmonės tankiau džiova 
serga. Džiovą daugiausia 
pagauna vidutinio amžiaus 
žmonės — nors tūli daktarai 
sako, kad džiova kankina ly
giai turtingus ir vargšus, 
bet paskutiniai daugiausia 
nuo jos nukenčia. Šitą ir 
statistikos aiškiai parodo. 
Štai 1900 m. Suv. Valstijų 
census parodo, kad iš 1,000- 
000 žmonių nuo džiovos mi
rė:
Akmenų dirbėjų 541 žmog. 
Cigarų dirbėjų 477 žmon. 
Sienų tepliorių 453 žmon. 
Zecerių, printerių436 žmon. 
Tarnautojų 430 žmon. 
Knygvedžių 415 žmon. 
Kepurių dirbėjų 414 žmon. 
Daktarų 159 žmon.
Prekėjų 164 žmon.
Kolektorių, agentu 131 žm. 
Kunigų 124 žmon.
Bankierių 97 žmon.

Taigi, ar galima abejoti, 
kad džiova daugiausia tarp 
vargšu viešpatauja?

Apskaitliuota, kad visam 
pasauly per metus miršta 
nuo džiovos daugiau,, negu 
milijonas žmonių. Gi Ame
rika pagamina 10 nuošimtį 
visų džiovininkų. Džiovą 
pagauna žmonės daugiau
sia dėlei nesanitariško dirb
tuvių užjaikymo, ilgų darbo

A ’ / 

landos nesanitarinės, dirbtu
vės, stoka čysto oro ir svei
ko maisto. Taip;) dalykams; 
stovint, męs galime, nenusi- 
dėdami, medicinai,;pasakyti, 
kad džiovos naikinimas turi: 
eiti sykiu su gerinimu gyve
nimo sanlygų. Lai žmonės 
turi užtektinai’ nepersun-- 
kaus darbo sanitarinėse 
dirbtuvėse, lai dirba neper- 
ilgas valandas, gauna geras 
algas, kad galėtų žmoniškai’ 
pragyventi, tai ir džiovos 
naikinimas galės greitai’pir- 
myn keliauti. Čia daktarai 
turėtų pamatyti,’ kad' drau
gijos surėdymas duoda pro
gą ligoms platintis, nes var
guoliu tarpe viešpatauja ne 
tik džiova, bet ir daugybFki- 
tų bjaurių ligų.

Džiovos bakterijos.
Bacillus tuberculosis 

(džiovos bacillus) yra pana
šus mažutėlei lazdelytėi or- 
ganizmėlis. Ilgis — nuo 1.J 
iki 3.Į mikronų; plotis apie 
J mik. Tankiai guli porose, 
bet ne visuomet; kartais net 
gali būti panašus į S raidį. 
Sporų jis nepagamina; ne
gali krutėti ir neturi-Rage
lių. Jis yra dažomas ypatin
gu būdu ir labai pakenčia' 
išdžiūvimą. Kūno šiluma la
bai tinka jo augimui. Džio
vos bacillus yra tikras para
zitas: gyvena tiktai gyvūnų 
kūne. Šilumos jisai daug pa
kelia. Norint galutinai 
džiovos bacillusus užmušti, 
reikia virinti penkias minu- 
tas, karšty 100z’’ C. Jeigu 
karštis yra sausas, tai bacil
lus visą valandą pakenčia- 
100C. įvairus antisepti
kai negreit jį užmuša. Džio
vos bacillus, kaip ir kitos- 
bakūeri jo s,su keli a 1 i gą( džio
vą)' savo toksihomiš arba 
nuodais. Toksines pasidaro 
gyvūnėliui augant, veisian
tis, bet jų dalis randasi pa-j 
čiam jo organizme. Nes 
tapo patirta, kad įeienijus 
visiškai negyvas džiovos 
bakterijas, atsiranda aiškus- 
džiovos guzulėliai, kurie 
vienok nesiplatina ir gyja*.

A. J. Karalius-.

Ties subankruti- 
jusia banka.

(Vaizdelis)

Kas dieną, man pr^einartt 
pro. banką įvairiais, reika
lais; varguolių minios stovė
jo^ aplink namą apstojusios 
ir neramiai gaudė kiekvieną 
girdį, kiekvieną žodi-. Čia 
buvo moterų su mažais vai
kučiais ant rankų, apdrisku
sių rankpelnių, vienas kitas 
sportas, vienas kitas šunad- 
vokatėlis. I kuopelę susto
ję, visi- šnekėjosi, teiravosi, 
klausineijo, atsakinėjo, gin
čijosi. Nors dauguma spie- 
tin susimetusios publikos ne
rodė didelio susijudinimo ir, 
paviršium žiūrint, nieko ne
atboja, vienok daug kas, ma
tyt, per didelį įsitempimą, 
vos-vos tegalėjo susilaikyti 
nuo ašarų.

Jau visa savaitė, kaip aš 
praeinu pro tą banką ir kas
dien minios žmonių, laukian
čių linksmos naujienos.

Viltis kužda nelaimin
giems į ausį, kužda saldžiai, 
paslaptingai: “gal būt, dar 
gausi, gal būt, dar gausi”.

Ve, šalę manęs, nuvargusi 
senutė. Ji šneka, ji aiškina, 
bet sunkiai jai duodasi tasai 
pasistengimas šnekėti, aiš
kinti.

Tik ir girdisi ant jos lūpų: 
“šeši šimtai dolerių,šeši šim
tai dolerių”.

Kiek tai triūso, kiek var
go, kiek atitrauktų nuo bur
nos kąsnių duonos, kiek ne- 
damiegotų naktų! Tą viską 
galima išskaityt jos akyse, 
kurios, rodosi, seka liūdną 
gyvenimo pasaką.

Neįgudusi senelė, veikiau
sia, nieko negirdėjo apie 
pačtos bankas, niekas jai 
nieko negalėjo patarti, o jei
gu ir būtų pataręs, vargiai 
būtų klausiusi.

Visą savo amželį ji težino
jo bažnytėlę ir darbą, juodą, 
sunkų darbą. Apie vorų 
spąstus, apie voratinklius, 
kurie ąnį žingsnio 

kojja vargdienius—ji nieko 
nežinojp..

Tai cicilistų išmislas.
O ve—stovi suaugęs, drū

tas darbininkas, žvitriai mo
sikuodamas- rankomis,, visas 
judėdamas, klaikiu, jau 
uždususiu balsu šaukia:

“Ir buvau gi avigalvis! Ir 
būta man o-seno kvailio, kaip 
to pypkės cibuko. Sake man, 
persergėjo mane, o aš tik 
juokiausi. Durniai, mislijau 
sau.. Neturi-patįs pinigų,tai 
mandri’ rodąs davinėti. Ne
bijok, neapgaus manęs. Ši
ta banki’ stipri, kaip anoji 
uola. O dabar kas—et po 
plynių! ’ Senas ir kvailas^.

Tūli pradeda jį raminti.
—Palauk, dar ne viskas 

dingo. Ateis ir išklos' tau 
viską . Nebedavok, nede
juok.

Daugelis depozitorių nie
ko nešneka, tik vaikščioja 
nuo vieno žmonių pulkelio 
prie kito ir klausosi, klauso
si, klausosi—bene išgirs ką 
naujo. Jų galva pilna min
čių, sumanymų, projektų.

Kiti linksmi-, džiaugiasi.
—Aš 'išsiėmiau! Išsiėmiau 

prieš tris dienas. Lyg man 
kas į' pašonę^ bakstelėjo^ lyg 
apveižda:

—Aš ir išsiėmiau. Skai
čiau laikraščiuose, kad’ rei
kia apsisaugoti. Tai ir apsi
saugojau.

—Kad dievas duotų dan
gaus karalystę tiems, kurie 
rašo teisybę—-dūsauja senas 
žmogelis. Matyt, kad jam 
gaila, neapsakomai gaila, 
kad jisai- seniau apie tai ne
sužinojo. Dabar viskas din
go, po vilties jau..

Dėjo žmonės centą po cen
to, taupė, nešė bankam Kiek 
skaisčių svajonių- gimdavo 
pas visus, pagalvojus apie 
ateitį.

Ateis bėda, prireiks pini
go, pridursiu iš banko sutau- 
pymo—galvojo,svajojo, sap
navo' žmogelis.

Dabar viskas dingo. Gal 
būt, gal būt, miražas pagel
bės-; gal būt ten toli, toli 
skrenda paukštis, nešantis 
linksmą žinią.

Bet kūnas nuilsęs, sielos 
ramybė sudrumsta.

Viskas prapuolė. Tik ant 
lauko pliko—kelios pušelės 
apykreivės ?iko.

Senyvas Žmogus.

ŠIS = TAS.
šnekasi būrys žmonių.

Pirmas:—Ką tu sakai? 
Tai, žiūrėk, Suvalkų Paprū-. 
sę ir užims Vokietys.

Antras:—Bus blogi’metai. 
Javai nuo laukų nenuvalyti 
—viską sutremps, išnaikins.

Trečias: — Suvalkija, tat 
jau klius Prūsokui’, bet kaip 
bus su žemaičiais?'

Ketvirtas :-ŽemaičiUs pir* 
miausia apžios, nes; Prūso
kas pirmiausia stengsis pa
imt Rygą ir Kuršą, o čia jau 
pat panosėj ir Palanga ir Bi
rutės kalnas^

Antras:—Velnias negriebs 
maskoliaus. Po maskolium 
vis geriau, nes neapsukrus, 
kaip meška, ot„ jei pakliūsim 
po prūsu, tuoj visus “nupu- 
cuos”.

Penktas: — Lietuva gali 
gauti autonomiją, jeigu eis 
su lenkais ir Austrija.

Šeštas:—Aš ir sakau.
Septintas:— Oi, tik ir vėl 

privažiuos“grinorių” į Ame
riką. Bėgs, kaip zuikiai.Tik 
bėda bus perbėgti per Pru
sus. Šnipais palaikys ir su
šaudys.

Aštuntas:—O kasžin pini
gų ar galima siųsti į Lietu
vą?

Trečias:—O kasžin ar ne
parinkti Lietuvai aukų?

Septintas:—O. gal caras 
visiems duos amnistiją, ka
da matys, kad riestai?

Čiru-Viru.

Naujienos panašios upei— 
juo toliau nuo ištakos, tuo 
didesnės.

* ♦ * , "

Klaidą padaryt gali kiek
vienas, bet pasilikt prię klair 
doą gali tik kvąilye^

: 7
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Tėvynės Mylėtojų Drau 
gijos reikaluos^.

Daug geriau ir lengviau se
ną pataisyti, negu naują 

pastatytu
“Laisvės” numeryj 55 drg.

P. A. Dėdynas, kalbėdamas 
apie reikalus T. M. D., sako: 
“Kad męs iš tos draugijos 
pastaruoju laiku jokios nau
dos neturime”. Jis,' kaipo 
buvęs paskutinio T.M.D. sei
mo delegatas, matęs visą da
lykų stovį, išrodinėja, jogei 
ta draugija yra jau net pu
siau pakrikusi, jogei jos visi 
bėganti reikalai yra balsiai 
apleisti ir jos pastarųjų vir
šininkų nerangumas, pagal 
drg. P. A. Dėdyno išvadžio
jimų, visiems aiškiai pasiro
do esantis žemiau kritikos, 
nes tūli iš jų nepasirūpino 
net iš savo viršininkavimo 
laiko priduoti seimui atsa
kančių atskaitų. Taip sako 
drg. P.A. Dėdynas “Laisvės” 
numeryj 55; užtaigi, jis ir 

. kviečia visus sveikai protau
jančius T. M. D. narius šitą 
dalyką rimtai apsvarstyti.

Toliaus “Kovos” numeryj 
29 drg. T. J. Kučinskas ragi
na L.S.S.narius sutverti prie 
L.S.S.A. panašią draugiją 
gerų raštų leidimo dėlei. 
Drg. T. J. Kučinskas, kalbė
damas apie T.M.D. reikalus, 
sako, kad iš dabartinės T.M.
D. nauda yra tiktai klerika
lams, o darbininkams, trokš
tantiems laisvės ir žiūrin
tiems į geresnę ateitį T.M.D.
ir jos pastaruoju laiku išleis- . .
ti raštai (tai yra kunigo Ži- ^įku išleistų kunigo 
linsko raštai) jokios naudos Žilinsko raštų, tad man dar 
negali1 atnešti. O juk mums neteko su JU turiniu.susipa- 
reikia raštų iš ekonomijos ir žinti, bet, kaip kad jau gir- 
sociologijos sryties, vienok, dėti nuo kitų juos mačiusių 
męs jų neturime, sako drg. lį** ^teratūrą gana gerai pa- 
T.J. Kučinskas . Pagal jo ■ žūstančių žmonių, ir 
nuomonę, prie <

ti, tad itasj jau .visiems aiškiai 
yra matoma. Taiposgi, vi
siems aiškiai yra matoma ir 
jos viršininkų nerangumas 
ir nesirūpinimas jos bėgan
čiais reikalais, nes ir tie pa
tįs klerikaliniai kunigo Ži
linsko raštai, arba kaip kad 
kiti juos vadina, “šlamštai”, 
kuriuos T.M.D. pastaruoju 
laiku per didelį vargą savo 
nariams pagamino, gulėjo 
net 2 mėtų'kokio ten Mažo
sios Lietuvos tautiečio spau
stuvėje. O kad nuo to nu
kentėjo pati T.M.D.ir jos na
rių skaitlius sumažėjo, tad 
tiems ponams nei į galvą ne
atėjo apie tą pagalvoti, bile 
tiktai raštai spauzdinami 
jiems patinkamoj spaustu
vėj. Galų-gale tas neva “ge
rasis” tautietis prisiuntė T. 
M. D. tuos raštus, bet, kaip 
kad tos draugijos viršinin
kai aiškina, neva per atsiti
kusią klaidą spaustuvėje vi
sus apdarytus (reikėtų pati- 
rinėti ar tik nesužiniai liko 
visi apdaryti), už kuriuos 
tos draugijos nariai, norėda-x 
m i gauti tuos raštus, priva
lo dar primokėti po 50c.kiek
vienas. Tas negeistinas at
sitikimas, ant kiek, man yra 
žinoma, jau atstūmė ir dar 
daugelį atstums narių nuo 
T.M.D. O juk tai vis vaisiai 
nerangumo ir nesirūpinimo 
draugijos bėgančiais reika
lais ir gerove jos viršininkų.

Kas link tų T.M.D. pasta-

spren- 
.............T, dabartinio i džiant pagal paties auto- 
stovio T.M.D. tokių raštų.be-! niaus, galima yra jau ir iš- 
aoejonės, neišleis; užtaigi jis kalno manyti, kad tai “šlam- 
ir ragina sąjungiečius su- štai” ir darbininkams žmo- 
tverti prie L.S.S.A. panašią nėms netinkamas leidinys, 
draugija.

Kad T. M. D. pastarubju laiku ir labai iškrypo iš savo 
laiku yra beveik pusiau pa- praeities vėžių, nors jos bė- 
krikusi ir kad jos visi began- ganti reikalai ir yra baisiai 
ti reikalai yra baisiai apleis- apleisti, nors jos viršininkai

ir ragina sąjungiečius su- štai” ir darbininkams žmo-

Nors T.M.D. pastaruoju

.pastaruoju laiku ir yra vi
siškai nerangus ir netinka
mi būti panašios draugijos 
vadovais, nors susipratę 
ir plačiau žiūrinti į pasaulį 
darbininkai- iš jos pastaruo
ju laiku ir jokios naudos ne
turi, bet vis viena man ro
dos, kad męs neturėtumėm 
nuo jos šalintis, nes tai vis
kas priklauso nuo mūsų pa
čių.

Šalintis nuo T.M.D.ir tver
ti jai panaši nauja draugija, 
man rodosi būtų veltui spė
kų ir energijos eikvojimas. 
Pradedant mums tverti savo 
atskirą panašią draugiją, 
tautiečiai su klerikalais vi
somis gerklėmis pradėtų 
šaukti, kad socijalistai ardo 
kultūrines draugijas ir lie
tuvių vienybę. Žinoma, męs 
tų jųjų šauksmų visiškai ne- 
atbotumėm ir varytumėm 
savo darbą pirmyn, jeigu bū
tų neatbūtinai reikalas. Bet 
man rodos, kamgi mums čia 
dar tas naujas darbas, spė
kų ir energijos eikvojimas. 
Jug čia jau męs tokią drau
giją nuo seniai turime, prie 
kurios įkūnyjimo ir palaiky
mo, be abejonės, daugelis ir 
socijalistų savo spėkų ir e- 
nergijos gana daug išeikvo
jo. Mums tiktai reikia pasi
rūpinti ją atsakančiai su
tvarkyti ir atkreipti j geras 
vėžias. Čia jau visas didysis 
ir sunkusis darbas prie tos 
draugijos atliktas, taip 
sakant, pamatas jau jai yra 
nuo seniai uždėtas. Narių 
jinai irgi dar turi apie kelius 
šimtus, o ižde taiposgi dar 
net keliolika šimtų dolerių 
visokiems bėgantiems reika
lams, tiktai mums reikia 
pasirūpinti, idant jie būtų 
sunaudoti atsakantiems tik
slams. O jug sutverus mums 
panašią naują draugiją iš 
pirmųjų to viso nebūtų ir 
prisieitų gana daug darbo 
panešti ir energijos išeikvo
ti, pakol naujai sutvertąją 
draugija pastatytumėm ant 
atsakančių pamatų.

Kaip kas gali pasakyti 
man, kad dabartinė T.M.D. 
yra anti-socijalistiška ir 
grynai tautiškai-klerikališ- 
kos pakraipos ir iš jos darbi
ninkai žmonės, plačiau žiū
rinti į platų pasauli ir Į ge-

resnę ateitį, jokias naudos 
neturi, nes nėra valties iš jos 
prie dabartinės tvarkos ge
rų raštų kada nors susilauk
ti? Kad T.M.D. yra pasta
ruoju laiku nukrypusi į de
šiniąją pusę ir kad pradėjo 
pataikauti vie ik klerika
lams ir kad i^jos darbinin

 

kai žmonės, žiūrinti į plates
nį pasaulį, trokštanti lais- 

! vės ir geresnės ateities, jo
kios naudos neturi ir kad ji 
prie dabartinių jos vadovų 
gerų raštų neišleis, tad tas 
visiems jau yra matoma, 
kaip ant delno. Bet tas vis
kas, man rodos, dar nereiš
kia, kad męs turime nuo jos 
šalintis ir tverti panašią 
naują draugiją. Tas jos nu
krypimas nuo gerų vėžių nė
ra amžinai ir natmainomai 
nustatytas proektas, kad to
kiuose nukrypusiose vėžėse 
jinai turi ant visados pasi
likti. Juk ta draugija keli 
metai atgal ėjo gana gerais 
keliais, ką liūdyja jos anks
čiau išleistieji raštai, kurių 
niekas, be abejones, negali 
nupeikti, tiktai pastaruoju 
laiku jinai palinko prie ilga
skvernių politikos ir pradėjo 
platinti tarpe savo narių to
kius raštus, iš kurių darbi
ninkų klesa negali gauti nei 
trupinėlio sau sveiko dvasiš
ko peno. Tas visas jos nu
krypimas į dešiniąją pusę, 
kiek aš suprantu, paeina ne 
nuo ko kito, kaip tiktai nuo 
jos vadovų, nors juk jau iš 
daugelio visokių patyrimų 
yra žinoma, kad visokios 

■ draugijos linksta visados į 
tą pusę, į kurią jos vadovai 
ją veda. Bet tas nelemtas 
T.M.D. apsireiškimas man 
rodos gali būti lengvai pra
šalintas, tiktai reikia mums 

; panorėti.
> Man rodos, kad męs, soci- 
‘ jalistai, norėdami, kad T.M.

D. sugrįžtų atgal į savo pir
mutines vėžias ir išleidinėtų 
tokius raštus, kurie pasta
ruoju laiku ir šiame surėdy
me darbininkų klesai yra pa
geidaujami ir kad ta drau
gija būtų pilnoj to žodžio 
prasmėje apšvietos ir kultū
ros draugija, turime pasirū
pinti ne tiktai, kad nesiša-

(Pabaiga ant 7 pusi.).

A. Strindberg.

MEILE IR DUONA
Verte V. Čibiras.
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Be abejonės, notarijui neatėjo galvon 
mintis, kuomet jis važiavo pas majorą pirš- 
liuosna, kad sužinojus javų kainos; už tai 
senis majoras tai priminė.

— Aš neapsakomai mylių ją, — pradė
jo n o ta riju s.

— Bet kiek tu uždirbi? — paklausė 
senis.

— Teisybę pasakius, viso labo tūkstantį 
du šimtu kronų; bet, dėde, juk męs mylim 
vienas kitą...

— Tas man neapeina. Tūkstanties 
dviejų šimtų permažai.

— Bet aš turiu ir pašalinių Įplaukų; ir 
Luiza mano širdį gerai žino!

— Nepliaušk niekų! Kaip didelės tavo 
pašalinės įplaukos?

—Juk męs susitikom pirmą sykį...
— Tai kiek gi tu uždirbi iš šalies? — ir 

majoras pasiėmė paišelį, kad viską užrašyti.
— Jos jausmus, dėde, irgi žinai...
— Sakyk tu man, kiek uždirbi iš šalies? 

Majoras pradėjo piešti paukščių kojas 
ant popieros, nesulaukdamas atsakymo.

— O, viskas bus gerai, jeigu tik...-
— Ar tu man pasakysi, ar ne, kiek tu 

turi iš šalies įplaukų? Duok šią skaitlines! 
skaitlines! Faktus!

— Aš turiu vertimų, už kuriuos gaunu 
po dešimtį kronų už lapą, turiu lekcijų fran- 
cūziškos kalbos, taipgi prižadėjo duoti ko- 
rektą taisyti...

— Prižadėjimai, tai ne faktai. Skaitli
nes, skaitlines! Ot aš surašysiu visas tavo 
įplaukas. Kokius tu turi vertimus?

— Kokie vertimai ? Aš taip greit nega
liu pasakyt!

— Negali taip greit pasakyt? Tu sa
kai, kad turi vertimus ir dabar jau negali 
pasakyti ? Kas per juokai ?

— Aš turiu Gizo “Istoriją civilizaci
jos”, dvidešimts penki lapai...

— Po dešimts kronų, tai du šimtai pen- 
kiosdešimts. O paskui kas?

— Paskui? Aš negaliu pasakyti, kas 
gali būti paskui.

— Na ir sakykite, meldžiamieji, jis ne
gali pasakyti, kas bus paskui! O man kaip 
tik tas ir reikalinga žinoti. Ar tu manai, 
kad apsivedimas tik tame, jog krūvoj būti 
ir išdykauti? Ne, mano mielasis, per devy- 
nius mėnesius atsiras kūdikis, o jį reikės ap
rėdyti ir maitinti!

— Visai nereikalinga tuojaus kūdikiui 
atsirasti... kadangi myli vienas kitą/taip, 
męs dabar mylimės, dėde, taip kaip męs...

— Po šimts pypkių! Tai kaip gi jūs 
mylitės?

— Kaip męs mylim viens kitą? — Jis 
užkišo ranką už savo baltos kamzelkos.

— Ir nebus kūdikių, taip mylinties, kaip 
judu? Asilas! Tu esi formališkas asilas!... 
Pagalinus, tu esi atsakantis žmogus — lai 
taip ir būna, ženykies! Bet prieš apsiženi- 
jimą pasinaudok proga ir užsidirbk pinigų: 
ateina sunkus laikai, ant duonos kainos vis 
kįla ir kįla!

N o tari jus, išgirdęs majoro paskutinius 
žodžius, biskį paraudo, bet gavimas mylimo
sios taip jį linksmino, jog jis pribėgo ir pa
bučiavo majorui ranką. Viešpatie augščiau- 
sias! Kaip jis jautėsi laimingu! Kaip jie
du buvo laimingi, kuomet susikibę po ranka 
ėjo gatve! Jiem rodėsi, kad visi žmonės 
stoja šąlygatviuos į eiles ir atiduoda jiems 
garbę. Jie išdidžiai, augštai galvas iškėlę, 
ėjo išlengvo ir žvalgėsi į visas šalis.

Vakarais jis ateidavo pas ją. Jiedu at
sisėsdavo ir taisydavo korektas, priegtam, 
jinai balsiai skaitydavo. Senis sėdėdavo sa
vo kambaryj ir mislydavo: “Koks jis pui
kus, koks jis geras vaikinas!” Kuomet jie
du pabaigdavo darbą, tai senis vėl sakyda
vo: “Na, jiedu ir uždirbo tris kronus!” 
Paskui mylimieji bučiuodavosi ir persiskir- 
davo. Ant rytojaus kaštuodavo dvylika 
kronu.

Vakarais, kuomet jam reikėdavo duoti 
francūziškos kalbos lekcijas, praleisdavo 
jas, ateidavo pas ją ir jiedu eidavo pasi
vaikščioti. Juk dėl mylimosios viskas gali
ma padaryti, o jau apie lekcijų praleidimą 
nei kalbos nebūdavo.

Štai jau ir vestuvių laikas artinasi. Pri
siėjo pagalvoti apie ką nors kitą. Reikia iš
sirinkti rakandai. Nuėjo pačiori gerojon 
krautuvėn. Išsyk Luiza nenorėjo dalyvauti 
prie pirkjmo lovos, bet paskui nusileido. 
Suprantama, jiems reikėjo dviejų lovų, ku

rias galima greta viena kitos pastatyti, - 
nes tuomet bus mažiau kūdikių! Ir lovos 
reikalingos ne kokios ten geležinės, bet rie
šutinės, kaip viena, taip ir kita vieno riešu
tinio medžio. Reikėjo nusipirkti pora šie- 
nikų raudonom juostelėm ir pūkiniai pata
lai. Apsiautalai kiekvienam atskiri, bet, su
prantama, vienodos kokybės, bet Luizai pa
tiko mėlyni, nes ji pati buvo juodbruvė.

Paskui jiedu nuėjo į kitą krautuvę. Su
prantama, pirmiausia reikalinga miegama- 
jan kambarin rausva naktinė lempa ir pur
purinė venera. Paskui pietinian kambarin 
rakandai ir indai, šeši tuzinai stiklinių indų, 
kiekvienas tuzinas atskiros rųšies ir nušli
fuotais kraštais. Paskui peiliai ir šakutės, 
suprantama, su išbraižytomis raidėmis jų 
vardų. Ir, ant pabaigos, virtuvės visi ra
kandai. Bet paskutinį pirkinį apsiėmė pa
rūpinti motina.

O kiek jaunikis turi darbo! Reikia pa
sirašyti ant paskolos kvitų, bėgioti bankon, 
jieškoti dailydžių, kambarių, prikalinėti 
gardinęs! Ir jis viską atlieka! Nors tar
nystes darbai gulėjo nejudinti, bet jis kaip 
tik apsives, tai tuojaus griebsis už to darbo!

Išsyk jie nutarė užimti tik du kamba
riu — juk reikia turėti ir protas, ar ne tie
sa? Bet jeigu jau gyveni dviejuose kamba
riuose, tai turi juos ir papuošti atsakančiai! 
Ir jis nusamdė du kambariu ir virtuvę ant 
antrų lubų už šešis šimtus kronų į metus. 
Kada Luiza pastebėjo, jog galima buvo nu
sisamdyti ant ketvirtų lubų tris kambarius 
su virtuve ir už penkis šimtus kronų, tai jis 
buvo truputį nusiminęs, bet tas niekai, kada 
myli vienas kitą! Taip, Luiza ir gi tokios 
pat nuomonės; vienok ji manė, kad lygiai 
galima mylėtis gyvenant trijuose kamba
riuose ir už pigesnę randą. Jis pats dabar 
prisipažįsta, kad kvailai padarė, bet tas nie
kai, kuomet myli viens kitą!

Na, kambariai jau tvarkoj. Miegama
sis kambarys panašus buvo į bažnyčią. Lo
vos stovėjo viena greta kitos, kaip karietos. 
Saules spinduliai taip ir bėgiojo per mels
vą apsiautalą, baltas paklodes pagal
ves ir pagalvines, išsiuvinėtas nevedusios 
tetos; tai buvo raidės, supintos viena su ki
ta ir, rodėsi, kad jos panašiai bučiuojasi, 
kaip jiedu pirmą sykį bučiavosi. Jinai pasi
statė rymelius japonišku audeklu aptemp
tus, už kurių galima būtų nusirėdyti ir ap
sirėdyti. Kitam gi kambary, kuris sykiu 
buvo dėl valgyklos, svečių priėmimo ir dar
bavimosi, stovėjo jos pianas už tūkstantį du 
šimtu kronų; greta piano stovėjo jo darbi
nis stalas riešutinio medžio su dvylika stal
čių, veidrodžiai, kėdės, bufetas ir valgoma
sis stalelis. Viskas išrodė, kaip pas kokius 
“dvarponius”, ir jiedu jokiu būdu negalėjo 
suprasti, kam žmonės užlaiko valgomuosius 
kambarius, kuriuose daugiau nieko nėra, 
kaip tik pintinės kėdės.

Sulaukus subatos, jie susivinčiavojo! O 
ant rytojaus... Koks laimingas gyvenimas! 
Ar gi ne džiaugsmas — būti ženotam! Gali 
viską daryti, kas tik tau patinku, o paskui 
ateina tėvai, broliai, seserįs, giminęs, pažįs
tami ir dar tave sveikina! Ar tai ne laimė?!

Devintoj valandoj ryte dar miegama
jam kambary tamsu. Jis nenori atidaryti 
langinyčių, kad įleidus vidun saulės spindu
lius, kurie tuojaus pradės bėgioti po mėlyną 
lovos apsiautalą, bet uždega rausvą naktinę 
lempą. Lempos spinduliai tuojaus apšvietė 
Veneros stovylą, kuri išrodė net begėdiškoj 
išvaizdoj. Greta gulėjo jo žmona susirie
tus į lanką, tartum pirma naktis, kurioj ji
nai taip saldžiai išsimiegojo. Ant gatvės 
tyku — juk tai nedėldienis. Tik bažnytinis 
varpas skambėjo, šaukdamas žmones 
ant dievmaldystės, kad atidavus garbę tam, 
kas sutvėrė moterį ir vyrą. Jis šnabž
da savo pačiai, kad jinai nusisuktų į ki
tą pusę, nes jam reikia apsirėdyti ir išeiti 
pusryčius užsakyti! Jinai apsidengia akis, 
o jis atsikelia, užsimeta naktinį apsiautalą 
ir eina už rymų, aptrauktų japonišku audė? 
klu, apsirėdyti.

Jis išeina į valgomąjį kambarį. Kam-v 
barys pilnas saulės spindulių, šviesu, dailu; 
jis net negali suprasti, ar tai pavasaris, ar 
tai vasara, ar tai ruduo, ar tai žiema! Jis 
tik žino, kad nedėldienis. Jis jaučiasi, kad 
kavalieriškas gyvenimas jau nyksta, o nau
jas, linksmas, dailus prasideda. . Visa ta 
naujoji tvarka išrodo tėviške ir jis sykiu 
jaučia, kad ateity bus jo vaikų namas!

Jis dabar jautėsi neišpasakytu galin- 
čium! Ateitis ant jo, kaip koks kalnas, gu
lė! Vienok jis manė, kad tik reikės pūste
lėti ir viskas sugrius, pasipils į miltus, o jis M 
išlėks augštyn su savo žmona ant rankų.

(Toliaus bus).
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Kare savo pradžioje ir dabar. Bene yra koks skirtumas? Tik gyvuliškas jausmas.
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pra-

Per “Laisvės” plačiąsias skiltis

Pavyzdžiai iš šeimyniš
ko gyvenimo.
(Iš A. Forelio).

MANEVRAI MATATTUCKO 
MIESTELY.

Matattuck miestelyj, kur buvo mūsų 
tautos svarbiausių legijonų pajiegos, męs iš 
visų apielinkių traukėm linkui miestelio, 
kur pabaigoje gegužės mėnesio turėjo atsi
būti reguliariški manevrai ir kariškoji ro
dą dėlei pasekmingesnio veikimo apsigini- 
me nuo priešų. Mane labai pradžiugino toji 
žinia, kuomet aplaikiau nuo viršininkų pa
liepimą, kad ir aš neatbūtinai turiu pribūti 
su savo narsuoliais. Ilgai nelaukdams, iš
leidau įsakymus, kad greit ruoštųsi, nes mū
sų kelionė buvo ilgoka, beveik nuo vieno ru- 
bežiaus sienų reikėjo pasiekti antrąją 
pusę.

Išsirengėm kelionėn. Manau, jums ne
reikės daug piešti vakarą pavasario metu. 
Kiek malonumo įgyja žmogus, kuomet ap
leidžia savo tvankios kanceliarijos sienas, 
kurios taip įvargina, kad nesinorėtų jau nei 
tos tautiškosios garbės. Taigi, tokia kelio
nė atgaivina žmogui sielą — pakelia suvar
gusią — nu'liudusią dvasią. Po ilgai kelio
nei pribuvom į vietą. Nors priešas ir buvo 
netoliausiai, bet aš aštrios disciplinos karei- 
vijoj nepalaikiau. Apsistoję, męs išsiskląi- 
dėm, kad gauti nakvynes^/r pasistiprinimą.

Aš gi, būdamas savo rūšies vadu, turė
jau sueiti visus vietinius viršininkus, kas 

• man ir pavyko greitai atsiekti. Pas vieną iš 
žymesniųjų apsistojau nakvynėj.

Jis meiliai mane priėmė, drūčiai pa
spausdamas man ranką ir gana traškiai su 
manim kalbėjos. Nors buvo su viena ran
ka — kas buvo ženklu kariško .narsumo — 
betgi išrodė mitrus.

Jis buvo dar vikiais ir niekas nekenkė 
jam užimtie vadovystės vietą.

Ilgai mudu kalbėjomės apie labą mūsų 
brangios tautos, tėvynės, nepamiršdami pa- 
sišlapint gerkles stipriąja dzūkų gira.

Tauškėjom apie viską, bet stipri gira 
pradėjo atsiliepti ant mūsų protų ir neno- 
roms abudu apsikniaubėm ant stalo.

Bet mano sėbras greitai pašoko, ir, pa
griebęs mane už rankos, pratarė: “bene eisi
me pasilsin”. Pravėręs kito kambario du
ris,nurodė dėl manęs guolį, aš, lūpas kraipy- 
dams ir žiovaudams, nerangiai pradėjau 
nusirėdyt. Ties lova pakabinau savo ries
tą kardą, kad laike pavojaus greit galima 
būtų nusitvert, nes kaip pasakojo vietiniai, 
daug čion buvo šnipų, bei tautos išgamų.

Vargais negalais atsiguliau. Po ilgai 
kelionei mano sanariai paeiliui tiesėsi mink
štoj lovoj ir akys nenoroms pradėjo merk
tis. Aš užmigau. Neilgai tęsėsi mano ra
mus miegas; man pradėjo vaizdinties priešų 
pulkai. Rodosi, viens po kitam maršavo pro 
mane, ir, raudonom vėliavom plevėsuodami, 
budino mane iš miego. Bet aš stengiaus ne
atkreipti atydos. Nespėjau apsiversti ant 
kito šono, kaip apspito mane šnipai, neprie
teliai, bet aš gudrumu, rankų mosavimu iš
sisukau nuo jų ir jau buvau pradėjęs sun
kiau kriokti. Staigu išgirdau už durų sun
kius žingsnius ir kardo čerškėjimą. Man 
nematoma žmogysta barškino durysna ir 
šaukė mane tituluodama:

“Pulkininkas B. B. Lutis”. Aš pašo
kau, atidariau duris ir koks buvo mano nu
sistebėjimas, kuomet vietoj šarvuoto karei
vio, išvydau savo gerą draugą. Vietoj kar
do jis turėjo pilnus kišenius bonkučių “tau
tiško šlitzo”, o rankose blizgėjo “grafinka” 
su “dzūkiška”.

Žinoma, aš maloniai jį priėmiau ir mu
du sėdomės ant krašto lovos, kad apžiurinė
ti bonkutes ir observuoti kambario lubas 
per žaliuosius stiklus. Apipasakojau aš jam 
savo, neramų miegą ir priešų bauginimą per 
sapnus, bet jis mane ramino, kad čion jokįo 
pavojaus nesiranda ir abelnai, jog Matat- 
tucke labai silpni priešai. Trumpoj valan
doj mudu gerai įkaitome ir mano kakta 
aprasojo. ‘

Bet jau po pusiaunakčiu ir mano drau
gas apleido mane.

Aš gi įšokau lovon. Dėl atsargos ap
žiūrėjau kardą, pertikrinau užtaisytą pišta- 
lietą ir pradėjau migdytis.

Visas kambarys sukosi ratu, o kartu ir 
mano lova. Aš drūčiai užtrenkiau akis.

Tik staigu prišoko prie manęs 34 legi- 
jonas priešų, visi vyrai šarvuoti nuo galvos 
ligi kojų, reikalaudami iš manęs kariškų 
pienų ir visokių gudrybių išdavimo. Aš gi 
teisinaus neturįs, nes ne aš vienas juos su
taisau ir kad tas viskas laikoma slaptybėj, 
po didęle apsauga mūsų raštinėj. Jie, ne
paisydami, arčiau ir arčiau slinko prie ma
nęs... Aš stvėriaus už kardo, mosavau į vi-

sas pusės, kad tik apsigynus, bet mano ran
ka apilso ir kardas iškrito. Rodėsi, priešai 
jau tvėrė mane savo galingom rankom ir aš 
griebiaus už pištalieto... ir šūvis, kitas...

Aš pašokau iš miego, bailiai apsidairiau 
aplink. Nieko panašaus nebuvo... tik sūriai- 
rūgšti kvapsnis veržėsi iš po mano užklodo. 
Pištalietas radosi savo vietoj.

Dilgėliuks.
Waterbury, Conn, July 3, 1914.

MOTERIMS 
NAUJIENOS

Kiek gražių ir naudingų skai
tymų suteikė “Laisvė” 

į metus laiko?

eina 
apysaka po apysakos, pasakojimas po pasa
kojimo, visuomeniško turinio rašinys po ra
šiniui.

Štai pernai vasarą, liepos mėnesyje, ėjo 
puiki K. Jasiukaičio apysakėle “Griuvėsiuo
se”. Kiek tai estetiško smagumo turėjo su
teikti “Griuvėsių” skaitymas mūsų skaity
tojams, ypač moterims ir merginoms.

Paskui ėjo Barabošiuas“ženyba ir žmo
gaus gyvenimo siekinys”, kuri ir dabar dar, 
kaipo knygelė, turi didelį pasisekimą.

Nėra ką nei sakyti, kaip sujudino skai
tytojus “Išvogimas Kalinių ir Paviako”. 
Kiekvienas laukė-nesulaukė sekančio ‘’‘Lais
vės” N-rio su tąsa.

O vėl Seno Vinco “Gyvas Grabe”, Z. 
Aleksos Moterų klausimas evangelijoj, pui
kus V. Paukščio vaizdai iš šlisselburgo kali
nių gyveninio — suteikė skaitytojams ne tik 
gražaus, bet ir. didžiai naudingo skaitymo.

Vėliaus ėjo O. Ameringerio Apie Soci- 
jalizmą, Barabošiaus apie Anarchistus, 
moksliški straipsniai apie Haeckelį, K. Zet- 
kin’os rašinys apie moterų padėjimą, nepa
prastai įdomus rašinys kaip katalikystė 
smaugė Mexika, šeimynos Istorija, 
tuojaus išeis atskira knygelė.) ir t.t.

Kaip skaitytojams patiko “Iš dvasiškų 
tėvelių gyvenimo” nereikia jau nei sakyti. 
Geriausia rekomendacija tai knygelei tai ta, 
kad kunigai jau ją keikia.

Tie visi didesnieji raštai, įsitėmykit, 
skaitytojai,tilpo bėgyje vienų tik metų, kuo
met “Laisvė” buvo dar per pusę mažesnė.

Kiek triūso, kiek spėkų, kiek pinigo rei
kėjo padėti dar silpnai, dar neįsigalėjusiai 
“Laisvei”, kad gaminti skaitytojams vis 
naujo, vis tobulesnio dvasios maisto.

Męs vieno teprašome nuo skaitytojų— 
remkite “Laisvę”, siųskit jai naujų skaity
tojų, kad męs galėtume dirbti ir ateityje.

Juo didesnis bus mūsų būrys—juo leng
viau bus mums visiems.

“Laisvė” duoda skaitytojams, kiek gali, 
kiek ištesa. Ir jūs, skaitytojai, neužmirški
te “Laisvės”.

--------- 0----------

(kuri

GYVENIMS LAVONAS.
Gyvų lavonų didžiausios minios 
Liūdi atskirtos nuo plataus svieto, 
Taip, kad tik retos nuo anų žinios 
Jausmus ir sielą mūsų pasiekia.

Kasgi jie yra? Klausė ne vienas, 
Kodėl retežiais jie surakinti?
Gal jie dėl savo laimės tik vienos 
Liko taip toli nuo mūs atskirti?

Ne, ne dėl savęs laimės jie troško 
Ir ne dėl savęs save aukavo,’
Bet tik dėl liaudies labo ir mokslo 
Nesigailėjo gyvybės savo.

• t
Jie pasišventę dėl mūsų veikė, 
Pakol netapo nuo mūs atskirti, 
Laisvą ir tyrą mokslą mums teikė,;
Todėl negalim męs jų užmiršti.

Neviens paliko savo šeimyną 
Be vilties amžių verkti liūdėti. 
O jįjį priešai žiaurus kankina 
Ir spėkos, viltis ima silpnėti.

Neviens nuliūdęs su draugais skirias, 
“Sudiev” pasakęs, amžinai žūsta, \ 
Nevienas dvasioj savo apmiręs 
Sibiro urvuos cįar gyvas pūsta.

Neviens palikęs savo mieliausią
Iš širdies skausmo rankas sau laužo, 
O ji, netekus savo brangiausio, 
Tarsi išplėšta širdimi blaškos.

Draugai, jiems tieskit ranką pūslėtą, 
Įsivaizdinę anų likimą,
Stiprinkim dvasią męs jų prislėgtą, 
Lai mūsų darbu anie gaivinas.

* šidaro Brolis.

Normališkas lytiškoj 
smėj žmogus, vedęs per visą 
laiką morališką gyvenimą, 
apsivedė ir, kaip jis pats ma
nė, iš meilės, — su mergaite 
taipgi dora ir pavyzdingai 
išauklėta, bet nerviška. Ji
nai buvo linksma, pilna gy
vybės, irgi jautėsi, kad su 
juomi apsiveda iš meilės. 
Bet štai, tuojaus po vestu
vių, jų gyvenimas visiškai 
pavirsta kiton pusėn. Pro
cesas lytiškų susinėsimų pa
sirodė jaunai moteriai kokiu 
tai įžeidimu, kokiu tai na- 
chališkumu ir pasikėsinimu 
ant jos jausmų. Vyras, su
prantama, pasiliko neužsi
ganėdinęs tokiu pačios pasi
elgimu, vienok, , suprasda
mas tą visą apsireiškimą, 
stengėsi iš visų pajiegų su 
tuomi taikytis, nors pirmoji 
meilė, kuri taip giliai jo sie
loj buvo, pradėjo po truputį 
išnykti. Tą, kad meilė jau 
išnyko, jis laiko slaptybėj ir 
stengiasi nuduoti tokiu pat, 
kaip ir pirmiau buvo. Pra
sideda paprastas, bet nenor- 
mališkas, gyvenimas; pati 
sutinka atlikinėti lytiškus 
susinėsimus, bet jaučia kokį 
tai pasibjaurėjimą, šlykštu
mą ir tt. Atsiranda ir kū
dikių. Bet pati neturi nei 
prie šeimininkavimo, nei 
prie kūdikių auklėjimo jokio 
prielankumo ir mokėjimo. 
Vyras, dirbdamas per kiau
ras dienas, negali užsiimti 
auklėjimu vaikų ir tampa 
priverstu samdyti kitą mo
terį, bet neteko kantrybės 
slėpti tą neapykantą, kuria 
iki šiol slėpė, nors dar viešai 
neišsiduoda. Pati tą viską 
supranta, kad vyras neužga- 
dintas iš jos priežasties ir 
pradeda neužsitikėti jo išti
kimybėj. Jinai, matydama, 
kad negali suteikti tokios 
šeimyniškos .laimės, kokia 
turėtų būti, pradeda liūdėti 
ir gailėtis vyro, kad jis ne
laimingas. Tokiu būdu dvi 
teisingos ir doros ypatos at
siduria nelaimingame padė
jime. Vyras iš savo pusės 
reikalauja tokios draugės, 
kuri galėtų jį užganėdinti. 
Pati to negali atlikti, 
būdu jiems prisieina 
skirti.

Tokiu 
persi-

II.
Jaunas vaikinas, pertek

lingai išauklėtas, pilnas drą
sos ir supratimo, visuomet 
daręs tik ką, kas jam geriau
sia patikdavo, nuolatos bu
vęs tarp prostitučių, — į mo
teris, pagal savo augštą sto
ną, su panieka žiūrėjęs, — 
įsimyli j dorai išauklėtą, 
rimtą, teisingą, energišką ir 
ideališką mergaitę. Sutuok
tuvės, vestuvės, medaus mė
nuo praėjo labai greitai — ir 
jauna moteriškė, pilnai nor- 
mališka ir nešalta lytiškuose 
aktuose, pradėjo patėmyti, 
kad visa vyro meilė paremta 
vien tik ant jausmų. Vyras 
buvo cinikas, atsidavęs su 
dūšia ir kūnu tik lytiškiems 
jausmams, visai neatkreipė 
atydos j ideališkumą savo 
žmonos. Tuom tarpu žmo
na, dorai išauklėta, visai ne
atkreipdavo atydos, išeida
ma viena ant gatvės, kalbė
dama su savo pažįstamais, 
kad ką nors prieš tai vyras 
galėttj turėti. Vyras gi pra
dėjo neužsitikėti pačios išti
kimybėj ir pradėjo ją perse- 
kioti.( Pasijutus pati, kad 
vyras'jslapta ją upersekioja 
bei prižiūri, turedamą^tyrą 
sąžine.’pasijuto labai užgau
ta. Gimė kūdįkis. Vyras vis 
nesiliovė\ją persekiojęs . ir 
visai nepaisė į jos prakilnius 
idealus. Tarp jų meilė Jr 
draugiškumas puolę vis že-

myn ir žemyn. Jis pradėjo ti valgomų žolių—lapų, dil- 
pripažint,kad jo pati nežin- gėlių, rūkštynių, salėrų, 
geidi, nemokanti užsilaikyti, morkų, batvinių,.dqbilų,.bui- 
kassyk jai tą prikaišiodavo lių ir kitko. Prireikus ima- 
ir pats ką tik neužkrėtė ją 
veneciškomis ligomis. Ant 
laimės moteris pajuto ir pa
bėgo nuo jo, o paskui išgavo 
persiskyrimą. Paskui jinai 
ištekėjo už pagyvenusio, bet 
idealisto vyro ir dabar jiedu 
gyvena laimingai ir naudo
jasi šeimyniška laime.

III.
Mandagus, doras, jaunas 

vaikinas, labai karštas, iki 
apsivedimui neturėjęs lytiš
kų susinėsimų, apsivedė su 
dorai išauklėta ir protinga 
mergaite, gero karakteriaus 
ir tykia. Jinai labai prisiri
šus prie savo vyro, neišpasa
kytai myli jį, bet lytiškuose 
aktuose visai šalta. Atliki
mas lytiško akto jai neduoda 
jokio užsiganėdinimo bei 
smagumo ir jinai skaito, kad 
tai bjaurus ir nereikalingas 
priedas prie tikros meilės. 
Bet už tai vyro malonus pa
sielgimas, glamonėjimasis 
jai duoda didžiausią laimę 
ir jinai tuomi užsiganėdina. 
Tokis šeimyniškas gyveni
mas, paremtas vien tik ant 
sieliškos meilės, jai duoda 
didžiausią laimę.

švenčioniškis.
(Toliaus bus).

Nereikes tau nei tarno, 
nei tarnaites.

Neseniai pasimirė rusų1 
rašytoja N. B. Nordman- 
Sieverienė. Ji pagarėjo 
tuo, kad kaip įmanydama 
stengėsi apsieiti be tarnai
čių. Be to, ji buvo vegetari- 
jonė — nevalgydavo mėsos. 
Savo idėjas ji platino žodžiu, 
pavyzdžiais ir raštais. Rusų 
kalba yra parašiusi keletą 
knygų.

Josios vasarnamyj Suomi
joje buvo įvesta štai kokia 
tvarka — visi kaip namiš
kiai ,taip ir svečiai turėdavo 
apsieti be tarnavimų. Kiek
vienas patsai nusitaiso, pat
sai apsitaiso, patsai pasiima 
reikalingų daiktų, patsai ir 
padeda juos į vietą. Valgo 
sėdėdami prie apvalaino 
stalo. Stalas pušinis, be stal
tiesės. Vidury to stalo maž
daug per pusę aršino įtaisy
tas kiek augštesnis kitas ap
valainas stalas, kuris liuesai 
sukasi. Ant jo sudėta val
giai, kuriuos kiekvienas val
gytojas, pasukdamas stala, 
patsai prisiartina ir pasii
ma. Nerekalingl, suvartoti, 
daiktai kiekvieno valgytoio 
įsideda į stale esančias dė
žes.

Na, ir valgiai tokiame sta
le nepaprasti būdavę, štai 
naimtas iš “Nedielia” N. 14, 
7 — IV, 1912 m. savaitinis jų 
sąrašas: Pirmadieniui —
šieno sriuba, miežinė košė, 
spirginti kopūstai su agur
kais ir bulvėmis: kaina vie
nam žmogui 10 kap. Antra
dieniui — avižinė sriuba, 
spirginta ropė su svpgūnais, 
spirginti salėrai: kaina vie
nam 5 kap. Trečiadieniui — 
šebelbonai, barščiai, kompo
tas: kaina—5 kan. Ketvir
tadieniui — barščiai, spir
ginti kačėnai su svogūnais; 
kaina — 5 kap. Penktadie
niui — sriuba su kopūstais, 
kvietinė košė, kepti obuo
liai—7 kap. šeštadieniui — 
rūginti kopūstai su šienu, 
grikių košė—6 kap. Sekma
dieniui — rūgštus kopūstai, 
salėrai. kompotas—12 kan.

Taigi visai savaitei vienas 
žmogus tokius pietus valgy
damas išleistu tik 60 kap.

Nordman-Sieverienė savo 
knygoj “Virėjos knyga al
kaniems” (Povarennaja kny
ga dlia golodaiųščich) moko, 
kad vasary reikia prisirinkti 
ir maišiukuose prisjdžiovin- 

ma toksai su žolėmis maišiu
kas, įdedama į verdantį van
denį 10 minučių, ir sriuba 
padaryta. Žinoma, galima 
pasigardinti kopūstų lapais, 
lapeliais, pipirais. Galima, 
esą, taipgi imti po 2 zolotni- 
ku vienam žmogui gero šie
no ir iš jo daryti sriuba.

Kartu su Sieveriene gyve
no jos prietelius, garsusis 
dailininkas Riepinas, kuris 
tokiu maistu besimaitinda
mas turėdamas 70 metų ga
lėjo dirbti ir būti sveikas i n 
linksmas.

Kas norėtų arčiau ‘su Sie- 
verienės mokslu susipažinti, 
gali jos knygų pasiskaityti.

Sieveriene pasimirė džio
va, turėdama apie 40 metų 
su viršum. Čia kįla abejoji
mas, ar ne per tai ji džiova 
žuvo, kad žole, ne mėsa, mi
to.

Ar vertos kam jos šieno 
sriubos, tik toliau galima 
bus sužinoti. Visgi jos idė
jos — apsieiti be tarnaičių, 
papiginti valgius — neturė
tu būti užmirštos.

(“Liet. Žin.”).

Kodėl lietuvaites bėga 
Amerikon?

Tą temą neseniai pajudino 
klerikalų laikraštis “Viltis”, 
sąryšyje su abelna pažvalga 
į lietuvių išeivystes klausi
mą,

klerikalų laikraštis žiūri į 
dalyką siaurai. Jam rodosi, 
kad vienintelė priežastis lie
tuvaičių bėgimo Amerikon 
yra vaikinų gaudymas. Jo
kių ekonomiškų emigracijos 
(išeivystės) šaknų laikraštis 
nemato.

Męs matome tas ekono
miškas šaknis. Medžiagiš
kas neaprūpinimas, kuris 
varo vyrus Amerikon, taip- 
pat varo ir lietuvaites geres
nio duonos kąsnio jieškoti, 
nes kožnam gi žmogui sma
giau, kuomet jam šaiposi 
viltis linksmiau, sočiau pa
gyventi.

Amerikos lietuvių laikraš
čiuose tas klausimas dar 
kaip ir nebuvo paliestas.

Męs siūlome “Laisvės” 
draugėms pakelti savo bal
są,rasit, jisai geriau galės 
būti' išaiškintas.

Vietos męs maloniai su
teiksime.

ŽINIOS

O

St. Louis, Mo.
Iš daugelio vietų matosi 

pranešimai, kad moterįs ju
da, darbuojasi, tveria savo 
organizacijas ir tam pana
šiai, bet mūsų moterįs bei 
merginos “neiškrečia tokių 
šposų”, nevargina visuome
nės ir visai neužsiima to
kiais “niekais”, kaip visuo
menišku veikimu. Jos sau 
ramiai glūdi ir rūpinasi vien 
tik savo reikalais. Tiesa, 
čia yra Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystė, bet prie 
jos priguli vos keliatas mo
terų ir merginų. Kitos gi, 
kaip ‘ įmanydamos, veda 
prieš tą draugystę agitaciją 
ir net stengiasi tas iš drau
gystės ištraukti, kurios jau 
priklauso. Mat, tą draugys
tę pripažįsta už bedievišką. 
O jau apie L. S. S., tai nei ne
užsimink ! Pagaliaus, reikia 
ir į jų padėjimą įeiti, nes ir 
laiko nebeturi. Reikia per 
langus žiūrėti ir kiekvieną 
praeivį pajuokti, reikia suži
noti,kur kas tarp lietuvių at
sitiko ir tas žinias išnešioti, 
reikia sužinoti,kur kokie ka- 
talikįški baliai ir tt. Ar tai 

mažai vargo! Bet kad pa
imti gerą knygą, darbinin
kišką laikraštį, kur iš jų pa
čių gyvenimo paduodama ži
nios ir naudingi straipsniai, 
tai to joms visai nereikia.

Sesutės! jeigu męs ir to
liau taip elgsimės, tai kas iš 
mūsų tuomet bus? Ar jūs 
pagalvojot nors sykį apie 
tai? Ar negeriau būtų mes
ti tuos visus įpročius ir 
griebtis prie visuomeniško 
darbo? Džiovukas.

Nužudė kūdikį, kad per
daug rėkė.

Cleveland, Ohio, 20 d. lie
pos. Tūla Bertha Milka, 27 
metų amžiaus, tapo suareš
tuota už nužudymą dviejų 
savaičių amžiaus savo kūdi
kio. Kada ją atvedė polici
jos nuovadon, tai jinai pasa
kė, nužudžius kūdikį užtai; 
kad jis perdaug rėkdavęs ir 
užkasus savo kieme.

IŠ LIETUVOS.
ATSIŠAUKIMAS.

Kibartai (Suvalkų gub.). 
Birželio 19 d. rytą apie mui
tinę, kurioj dirba arti 300 
darbininkių, rado primėtytų 
lapelių tokio turinio:

Draugės darbininkės!
Sunku gyventi baltajame 

svietely. Dirbam, prakai
tu o j am, vargstam—ir kam? 
—Kad kiti mūsų sunkiu dar- 
bu-prakaitu krautųsi sau di
delius turtus! Kad kiti, nie
ko nedirbdami, ant mūs po
nautų ! O męs už savo dar
bą tegaunam vos 30 kap. die
nai. Viskas brangu — ir vis 
brangyn eina, ir duona, ir 
pienas net ir degtukai. Vers
kis, kaip moki!

Ir ne męs vienos maža te- 
uždirbam. Fabrikų ir dirb
tuvių darbininkai, dvarų ir 
ūkininkų bernai ir mergos— 
tiek teuždirba, kad badu ne 
pasimirus. Visur sunkus 
yra darbininko gyvenimas: 
jam skatikai, ponams ir fa
brikantams — šimtai ir tūk
stančiai rublių. Bet nebety
li jau darbininkai Peterbur
ge, Rygoj, Vilniuj, Šiau
liuos; jie reikalauja dides
nio užmokesnio. Šeiminin
kams nesutinkant, jie nusto
ja dirbę; nedirba tol, kol 
prispiria pridėti.

Ir mums, draugės, reiktų 
apie tai pagalvoti. Argi vi
suomet tylėdamos skursi- 
me ? Pareikalaukime ir męs 
už mūsų darba daugiau mo
kėti: tegul moka 60 kap. die
nai! Nebijokim: mūsų po
nai ubagais neišeis! Tiktai 
reikalaukime visos kartu ir 
laikykimės lig galo. Nei 
viena neturi sutikti dirbti už 
mažesnį mokesnį! Gana ty
lėti !

Bet nespėjus moterims 
pasiimt lapeliu, jau sužiuro 
policija. Surinko didesnę pu
sę lapelių ir ėmė atiminėti iš 
moterų. Policija griežtai 
uždraudė moterims skaityti 
tuos lapelius ir ėmė tardyti 
jas. Šaukėsi po vieną ir 
klausinėjo, iš kur jos lapelių 
gavusios, ar nežinančios kas 
juos spauzdines ir tt. Mote
ris atsakė, nieko nežinan
čios. Tik viena pasisakė, 
mačiusi prieš norą dienų, 
kaip Jonas Kančius skaitęs 
Daugelaičių gatvėj tokj-pat 
lapeli. Policija ant karštųjų 
šoko jieškoti spaustuvės ir 
lapelių ,bet nieko nerado ir 
grįžo atgal, kaip šunį mušu- 
si. Nuo birželio 19 d. pasta
tė moterį-sargą žiūrėti, kas 
mėtys lapelius.

Šie lapeliai bent pažadino 
moteris ir jos ėmė po truputį 
krutėk

(“Vilnis”).
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J. A. R. Atėjūnas.

Scranton, Pa.
20 d.liepos ir pas mus atsi- $$40, bet visų neatidavęs ku

Mat, žmonės liepia už pa-

Kariumenės typai pasirengusių kariaut didžiųjų Europos valstybių 1. 
pėstininkai. 2. Anglijos artilerija. 3. Francijos pėstininkai.

* * *
t 29 d. liepos Mainsfielde

o Yčas su Basanavi- anglių kasykloj nukrito ak-

......    vokatu ir laukia teismo, 
likauskas su Šmitų išvažia-! Kuom tas viskas užsibaigs, 
vimą, o 28 d. liepos kunigas. ' nežinia. Vėliaus pranešiu 
Kas keisčiausia, kad negali- plačiau.
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APŠVIETOS REIKALAI.
Newark, N. J.

Apšvietos Draugija dau
giausia rūpinasi tarp lietu
vių skleisti apšvietą. Į tą 
jos darbą pradėjo atkreipti 
atydą kaip pavieniai nariai, 
taip ir draugijos. Laike sa
vo susirinkimų draugystė 
daugiausia užsiima svarsty
mu, kaip geriau pritraukus 
visuomenę, o ypač draugi
jas, prie apšvietos platini
mo. Per pastaruosius kelis 
susirinkimus buvo pakelti 
klausimai, kad reikia kreip
tas prie visų draugijų, už- 
kviečiant jas prisidėti prie 
platinimo apšvietos ir parė
mimo Apšvietos draugijos 
kaip dvasiškai, taip ir mate- 
rijališkai. Apie tai išgirdo 
ir žiburiečiai. Jie ir pirmiau 
buvo didžiausi priešai Ap
švietus draugijos. Bet da
bar, kad užbėgus Apšvietos 
draugijai už akių, nieko ne
laukdami, pradėjo vaikščio
ti po visas draugijas ir kau
lyti auku savo tikslams. Ži
burėlio draugija .nurodinėja, 
kad ji įkūrusi vaikų mokyk? 
lėlę, tai reikalinga ją ir už
laikyti. Apart to, esą reika- 
liųga ir mokytojui alga mo
kėti. Per tai žiburiečiams ir 
pasisekė iš kelių jiems prita
riančių draugysčių gauti po 
kelis dolerius.

15 d. liepos žiburiečiai at
silankė su tuo pačiu tikslu ir 
į Palangos Juzės draugystės 
mitingą. Palangos Juzės 
draugystės nariai visapusiš
kai apsvarstė Žiburėlio pla
tinamąją apšvietą ir pripa
žino netikusia. Nors Žibu
rėlis garsinasi, kad jis plati
nąs apšvietą tarp lietuviš
kos visuomenės, bet ištikrų- 
jų yra visai kitaip. Žiburė
ly susispietę daugiausia špi- 
tolninkai ir nenori į savo 
draugiją įsileisti laisvesnių 
žmonių. O jeigu ir pavyks
ta laisvesniam įsiskverbti, 
tai kaip tik pamato, kad tas 
nesutinka su jųjų nuomonė
mis, tuojaus pradeda jieško- 
ti priežasčių, kad jį išmetus 
iš savo tarpo.

Palangos Juzės draugystė 
nutarė, kad apšvietos klau
simas tarp Newarko lietu
vių būtų paimtas į visuome
nės rankas ir išrinko tam 
tikslui komitetą, kuris turės 
atsišaukti į visas vietos 
draugijas, kad jos irgi iš
rinktų delegatus, kurie, su
sirinkę, aptars, kaip pasek- 
mingiau platinti apšvietą 
tarp vietos lietuvių.

Turbūt šis žiburiečių atsi- 
lankimas į Palangos Juzės 
draugystės susirinkimą bu
vo paskutinė stotis ir ąnt to- 
liaus taps jiems uždarytos 
durįs aukų rinkime. Dabar 
jau dauguma ir žiburiečių 
suprato, kad “Žiburėlio” 
platinamosios apšvietos dū
mai ne tik kad baigia jų pa
čių narius aprūkyti, bet jau 
pasiekia ir kitų draugysčių 
narius.

18 d. liepos Apšvietos 
draugija turėjo agitatyviš- 
ką visuotiną susirinkimą su 
tikslu pritraukti prie drau
gijos naujų narių. Progra
mas buvo sekantis: 1) Skai
tymas projekto (įstatų drau
gijos), 2) Prakalbos (kalbė
jo dr. Kaškauskas kas link 
reikalingumo apšvietos), 3) 
Naujų narių priėmimas. 
Prisirašė 9 nauji nariai. 
Paskui prasidėjo diskusijos, 
bet į jas priešai draugijos 
visai nestojo ir tuojaus ap
leido svetainę. Tuomet bu
vo užduota klausimai,ar Ap
švietos draugija pilnai duos 
darbininkams apšvietą? Bu
vo pačių įsteigėjų ir dar so
cijalistų, atsakyta, kad kiek
vienas draugijos narys gaus 
pradini mokslą. Mat klausi
mai religijos ir politiški ne
bus įleidžiami, nes tas gali 
suardyti, tarp draugijos na
rių solidariškumą. Jie nuro
dė. kad su tokiais klausimais 
reikią kreipties į tam tikras 
draugijas. Vienok su tokiu 
aiškinimu, kaip socijalistai, 
taip ir pašaliniai pirmeiviai 

nesutiko ir reikalavo, kad 
Apšvietos draugija turi duo
ti pilną darbininkišką ap- 
švietą ir kad ant literatūros 
ir laisvės žodžio jokios cen
zūros nebūtų uždėta.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia; visi ramiai užsilai
kė. Apšvietos draugija na
rių turi 53.

Newarko Tėvas.

ĮVAIRUS UŽSIĖMIMAI. 
Poliside miške.

19 d. liepos išvažiavau į 
mišką tyru oru pakvėpuoti 
ir sumaniau po tą mišką pa
vaikščioti ir pasižingeidauti, 
kaip žmonės ' linksminas. 
Pirmiausia užėjau italų bū
relį/ Visi susėdę dainuoja, 
skambina ant mandalinų, 
griežia ant smuikų ir tt. To
liaus anglų būrelis, 
vilkę mėto “boles”, 
guli ant žolės ir tt. 
jęs toliaus, randu 
vieną būrelį, kur 
skaito knygas, laikraščius, 
varo diskusijas ir tam pana
šiai. Toliaus antras lietuvių 
būrelis bėgioja ir žaidžia 
tarp savęs. Bet štai užeinu 
ir trečią lietuvių būrelį. Čia 
susirinkę “šeštoko parapi
jos” nariai iš New Yorko, 
pasidėję keliatą bačkučių ir 
staugia “pirmeivišku” balsu, 
kad net visas miškas skam
ba. Vakare, eidami namo, 
dar ir pasikumščiavo.

Bravo, vyrai!
Po girią vaikščiojęs.

KEISTI TIE DIEVAI.
Athol, Mass.

11 d. liepos žinomas da
vatkų lyderis Karosas pa
rengė balių. Pelnas buvo 
skiriamas dėl bažnyčios. Bu
vo garsina visokiais būdais, 
kad tik daugiau žmonių su
sirinktų ir daugiau pelno at
liktų. Bet štai, sutikta vi
sai netikėtas priešas, kuris 
viską suardė: prieš pat ba
lių senis dievas paleido visus 
dangaus vandeninius kra
nus ir pradėjo vanduo bėgti; 
tautiškas gi dievas perkū
nas. sumanė pasitrankyti ir 
net keliose vietose spyrė į 
nepatinkamas jam vietas. 
Iš tos priežasties turėjo vi
sos davatkos ir jų šalininkai 
sėdėti namie, o svetainė bu
vo visai tuščia. Gal būtų 
prisiėję visai uždaryti, bet, 
ant laimės, atėjo keliatas be
dievių. kurie nepasibijojo 
dievu krečiamųjų “šposų” ir 
suteikė ant bažnyčios nau
dos keliatą dolerių.

Pasirodo, kad ir dievai 
priešingi bažnvčiom.

J. Kavlaičia.

Medicine Hat, Alta, Canada.
Per pasidarbavimą vieti

nės lietuvių socijalistų kuo
pos draugų 19 liepos tapo 
parengtas piknikas, kuris, 
rodos, buvo dar pirmutinis 
tarp šio miestelio lietuvių. 
Bet nepaisant, kad čionaiti- 
niai lietuviai dar nepripratę 
prie panašių pasilinksmini
mų, piknikas galima pava
dinti pilnai pavykusiu ir, pa
gal daugumą čionai lietuvių, 
buvo gana skaitlingas.

Pikniko pirmininkas drg. 
V. Užkuraitis programą su
taisė gana platų, nes buvo 
prakalbos, dainos ir dekla
macijos, ir visko susirinku- 
siejie ramiai klausėsi, o pa
baigoj kiekvieną nulydėjo 
delnų plojimu.

Pirmas kalbėjo drg. K. 
Rugienius apie inkvizicijos, 
feodalizmo ir baudžiavos 
laikus, o baigė apie dabarti
nę ai ginę > vergiją. Antras 
kalbėjo drg. V. Užkuraitis, 
temoje: “Ką reiškia pikni
kas?” Trečias kalbėjo drg. 
J. Benekeris apie Susivieny- 
jimą Lietuvių Kanadoj. Po 
tam kalbėjo po keliatą žo
džių dar heli draugai, tarp 
kurių ir dvi moterįs.

Pabaigoj drg. V. Užkurai
tis kalbėjo apie L. S. S. D. 
Br. bei jos organo “Rankpel
nio” vargus, po prakalbų 
buvo renkamos aukos, su 

rinkta $5.50, kuriuos per J. 
Žebrauską pasiųsta “Rank
pelniui”.

Prieš skirstantis buvo pa
keltas klausimas: “Ar reika
linga ateityje panašus pikni
kai parengti?” Visi vien
balsiai pirpažino, kad reika
linga ir nutarė plačiau apie 
tai apkalbėti per vietinių 
kuopų susirinkimus. Reikia 
tikėtis, kad neužilgo vėl pa
našus piknikas bus pareng
tas, tik geistina būtų, kad 
rengėjai kitu kartu progra
mą iš anksto sustatytų, to
kiu būdu veikėjai galėtų šį- 
tą geriaus prisirengti ir pa- 
sekmingiau atlikti savo už
duotis.

Athol, Mass.
Čia yra susitverus Lietu

vos Sūnų ir Dukterų drau
gystė ant laisvų pamatų. To
kiu būdu klerikalai visokiais 
būdais stengėsi tą draugiją 
pakrikdyti, bet tas jiems ne
pavyko.

12 d. liepos atsibuvo minė
tos draugijos mitngas. Vie
na moterėlė įneša sumany
mą. kad draugiją padalinti į 
tikėjimiškas frakcijas: jeigu 
numirsiąs bedievis,turi jį 
laidoti bedieviai, o jeigu nu
minsiąs katalikas — tai ka
talikai. Bet čia pirminin
kas tuojaus atmetė tą suma
nymą ir dar moterėlę nu
baudė vienu doleriu. Mat, 
konstitucija uždraudžia 
prieš ir už religija agituoti.

Inkognito.

“VYČIAI” MOKINAS 
“DOROS”.

Montello, Mass.
* “Vyčių” keista organiza
cija, bet dar keistesni jų už- 
siiminėjimai. ’ Štai vietos 
“vyčių susidedantis abazė- 
lis iš apie 40 mažų ir didelių 
asmenų, tėmyk, skaitytojau, 
ką jie veikia : Patrijotų die
noje, 26 vaikai “vyčiai”, ap
rėdyti kareiviškais drabu
žiais, būbną mušdami, ėjo 
gatvėmis po vadovyste kuni
gų kolegijos studento J. Ra
manausko: jis irgi buvo ap
sirėdęs aficierišku mundie- 
ru ir kardą užsikabinęs. 
Paskui nuėjo į svetainę ir 
ten darė kareivišką muštrą 
angliškoje kalboje. Paskui 
dar mokino “base-ball” riti
nėti ir lenktynių, kurie grei
čiau bėga gatvėmis pusnuo
giai, o sykiu su jais ir Rama
nauskas bėgo. Mat, jis eina 
į kunigus, tai lavinas greitu
mo tame, kad gaspadinę ga
lėtų sugauti, jeigu ta bėgtų.

7 ir 8 liepos buvo “vyčių” 
seimas. Tarp kitko nutarę 
priimti tik “čystus”, “dorus” 
katalikus į “vyčių” organi
zaciją. Taip jau tais vaka
rais buvo ir prakalbos. Kal
bėjo kunigai ir Gabrys, visi 
traukė ant kunigiško kurpa
lio. Štai jų nurodymai’.“Tau
ta, tikyba “vyčiai”. Vyčiai, 
tikyba, tauta — vienas be ki
to negali egzistuoti taip,kaip 
žuvis be vandens”. Čia jau 
turiu pasakyti, kad tauta be 
tikybos ir “vyčių” gali egzi
stuoti taip, kiap žuvis van
denyje. Kunigams tokias 
nesąmones bepliauškiant, 
laisvas vyrukas, P. V., pasi
prašė balso, bet pirmininkas, 
klerikas Vermauskas neda
vė. Tuom tarpu iš pakam
pių pribėgo “vyčių” “gene
rolas” su keliais “kareiviais” 
ir, rankas spjaudydami, su
šuko: “Męs tau, “cicilike”, 
balsą parodysim!” Tada pu
blika iš jų pradėjo juoktis ir 
“generolas” iš gėdos parau
do, yt vėžys ir, nosį nuleidęs, 
atsisėdo.

25 d. liepos vienas iš “vy
čių” “čystas” ir “doras” ka
talikas ėjo gatve visiškai 
girtas, atbulą kepurę užsi
movęs ir visas “apsidirbęs”, 
Taipgi ir kiti “vyčiai” nege
riau pasielgia. Du iš jų net 
po metus kalėjimo gavo už 
“čystatos” darbelius.

Tai matote, mūsų “vyčiai” 
begėdiškais ir kvailiausiais 
užsiiminėjimais viršina net 
“Vėžio” korespondentą, ku
ris irgi begėdiškas melagys
tes į “Vėžį” rašinėja, šmeiž- 
damąs socijalistūs.

J. B. Valinčiauskas.

Montello, Mass.
Nors pas mus nėra ofici- 

jališkų smuklių, bet girtuo
klystė išsiplatinus nei kiek 
ne mažiau už tuos miestus, 
kur yra smuklės. Svaigi
nančius gėrymus pardavinė
ja visuose kampuose, štai 
20 d. liepos tapo suareštuo
tas už pardavinėjimą svai
ginančių gėrymų R., kuris 
savo sūnų leiažia į kunigus. 
Jo sūnus yra gana gabus ir 
dabar randasi “vyčių” gene
rolu. Labai buyo žingeidu, 
kuomet R. užsodinę ant bač
kutės, o šalę padėję keliatą 
galionų degtinės, vežė polic- 
manai. Ar tąi nepuikus dar
bas už pragertus žmonių 
centus leisti savo sūnų į ku
nigus.

Kuomet buvo “vyčių” sei
mas, tai vienas kunigas, 
Siaurusaitis, pasakė, kad so
cijalistų močiutė esanti gir
tuoklystė. Bet visai jis bū
tų neapsirikęs, jeigu būtų 
pasakęs, kad kunigų ir “vy
čių” močiutė, tai girtuoklys
tė, nes tėvai, pardavinėdami 
degtinę, išmokina savo sū
nus kunigais, o tie tveria 
“vyčius”.

K. Pavasarėlis.

Detroit, Mich.
23 ir 24 J. liepos buvo L.L. 

A. kuopa parengus prakal
bas. Per abudu vakaru kal
bėjo A. Antonovas. Visa 
kalba buvo pašvęsta kritikai 
tikėjimo ir dvasiški jos. Jis 
nurodė, kad tikėjimas nelei
džia darbininkui protauti, 
laiko jį tamsybėj ir tt.

Paskui atsirado iš publi
kos vienas žmogus, kuris už
davė sekantį klausimą: “Ku
rie socijalistai gali būti ge
resni: ar katalikiški, ar lais
vamaniški?” Paskui uždavė- 
jas klausimo paaiškino, jog 
čia esą dvejopų socijalistų: 
katalikišku ir laisvamanišku 
ir jie tarp savęs labai nesu
tinką. Kalbėtojas atsakė, 
jog socijalistai—tai ne kas 
kitas, kaip tik politikieriai; 
kaip laisvamaniai, taip ir 
katalikai varo tą pačią po
litiką ir kaip vieni, taip ir ki
ti geri. Jeigu jie tarp saves 
nesutinka, tai tik jų pačių 
vpatiškumai ir daugiau nie
ko.

Pertraukomis buvo kuni
go Bimbos pamokslai, kurie 
publiką prijuokino nemažai. 
Publika prakalbomis liko už
ganėdinta.

26 d. liepos L. S. S. 157 kp. 
surengė prakalbas. Pir- 
miausįa. K. Stankus skaitė 
prelekciją “Dėl ko męs tu
rim būti socijalistais?” Nie
ko svarbaus savo prelekcijoj 
nepasakė apart tų žodžių, 
kurie būna nuolatos atkar
tojami per prakalbas. Ant
ras kalbėjo drg. D. J. Kas- 
parka apie žmogaus raume
nis ir kraują. Kalbėjo ne
blogai. Taipgi buvo rodo
mas koks tai gyvūnas per 
padidintą stiklą, bet ne vi 
siems pavyko pamatyti iš 
priežasties pavargimo gyvū
no. Paskui kalbėjo 116 kp. 
narys drg. Ambromaitis ant 
temos: “Teisingas obalsis 
apie tautystę, ar gali kleri
kalai būt tautiečius ir ar ku
nigai kovojo už atgavimą 
Lietuvoj spaudos”. Kalbė
tojas nurodė, kad kunigai 
ne tik nekovojo už atgavimą 
Lietuvoj spaudos, bet dar 
buvo tam priešingi. Bekal
bant apie kunigus, tūlas ka
talikas taip įsikarščiavo, 
kad atsikėlęs iš sėdynės pri
ėjo prie durų, sugniaužė 
kumštis ir pradėjo šaukti: 
“Aš tau rrr... ateisi tu man 
pas bažnyčią, tai tuomet pa
rodysiu, kaip kunigus nie
kinti !...” Betariant paskuti
nius žodžius krito ant grin
dų. Paskui atsipeikėjęs iš
ėjo laukan. Paskui jį irgi iš
ėjo keliatas katalikų, kurie 
nubėgo pas kunigą apskųsti 
bedievius.

Tai matot, kaip pasielgia 
katalikai! Negalėdami so
cijalistų nuveikti, patįs iš 
piktumo krinta ant grindų. 
Taigi, nieko nuostabaus, kad 
tokie gaivalai užpuola soci- 
jalistus ir pradeda mušti.

Reikia pastebėti, kad 13 d. 
liepos buvo parengtos kleri
kalų prakalbos, kuriose kal
bėtojai visokiais būdais užsi-

' ' X

puldinėjo ant socijalistų. met apsivedė, tai pati pradė- 
Tuomet 'socijalistai užkvietė jo neapkęsti vyro. Vieną 
tuos kalbėtojus ant prakal- ^vakarą vyras, atėjęs iš dar
bų, kur bus jiems atsakyta, bo atsigulė. Paskui atbudo 
o paskui galės diskusuotis. ir pajuto, kad pilnas kamba- 
Klerikalai nepribuvo, o tik rys gazų. Vos atsikėlė iš lo- 
laišką atsiuntė, kuriame pa- vos ir spėjo atidaryti duris 
siaiškina, kad negalėsią pri- ir langus. Pasirodė, kad ga- 
būti iš priežasties nedėldie-, zai atsukti ir pačios nėra na- 
nio, nes laiko neturį. Kas-jmie. Vyras nieko nepatė- 
link diskusavimosi, tai. tam myjo, kas tai galėtų būti, 
laiške nurodė, jog nieko ne
išeisią, nes nieko naujo ne
pasakysią nei jie, nei męs, 
kas buvo pasakyta ir atsa
kyta ,tai nematą reikalo ir 
laiką veltui gaišinti.

Detroito Reporteris.

Už PAŽIŪRĖJIMĄ PER
TVORĄ — DOLERIS.

Newark, N. J.
Pas mus yra labai madoj 

rengti piknikus .bei išvažia
vimus. __
rengia tautiečiai, rengia’; kambarius ir perėjo pas ki- 
įvairios draugijos, rengia tu s gyventi. Jo žmona turi 
privatiškos ypatos, rengia ir j čia turtingų giminių ir tapo 
kunigai. Bet pastarieji ren-.PO kaucija paliuosuota. Da
gia vien tik dėl biznio. Štai bar jinai nusisamdę du ad- 
19 liepos buvo parengę Kra- vokatu ir . laukia teismo.

ma buvo ir per tvorą pažiū
rėti, kur ju buvo piknikas. 
Jeigu tik kas pažiūri, tai 
tuojaus reikalauja dolerį 
užsimokėti. Štai pavyzdis. 
Draugas Miškevičius važia
vo automobiliuj ir nieko ne
žinodamas apsistojo ant po
ros minutų pasižiūrėti. Pas
kui iš jo pareikalavo dolerį 
užsimokėti.

Aš čia nesu priešingas iš
važiavimam, bet man labai 
keistai išrodo tokie pasielgi
mai. Apart to, reikia pažy
mėti, kad ir patįs išvažiavi
mai labai skirtingi. Kuomet 
būna išvažiavimai kuopų bei 
draugysčių, tai visuomet 
būna programas, būna šis 
tas veikiama, žaidžiama, 
dovanos ir tt. O čia, ant ku
nigų išvažiavimų, tik dole
riai gaudoma ir viskas. X.

Athol, Mass.
Kur tik darbininkas nepa- 

sisuka, kur tik nežengia, tai 
visur nelaimę sutinka, visur 
jis tampa kapitalo auka. 
Štai 30 d. liepos E. W. Cass 
dirbtuvėj tapo sunkiai sužei
stas Augustas Balčiūnas. 
Vieną akį visai išmušė, o ki
tą sužeidė. Sužeistasis jau
nas vaikinas, 23 metų am
žiaus, susipratęs darbinin
kas ir skaito pirmeiviškus 
laikraščius.

J. Kavlaičia.

NORĖJO VYRĄ NU
ŽUDYTI. 

Hartford, Conn.
18 d. liepos, 10 vai. vakare, 

tūla lietuvė kėsinosi savo vv- 
rą nužudyti. Abudu dar tik .... . ______ o„ ..o........ .........
trįs mėnesiai, kaip vedę. PiKln p.Gabrys papasakos jums,: Velionis prigulėjo prie 3-čios 
miau čielus metus draugavo kas Lietuvą atstovauja”, kuopos A. P. L. A.
ir vienas kitą mylėjo. Kuo- Kuomet Gabrys atsistojo'7 Šapukas.

BRITISH ARTILLERY?^

18 d. liepos atsigulė vyras 
į lovą. Kuomet jis užmigo, 
pati užvėrė jam už kaklo 
virvę ir pradėjo smaugti. 
Vyras dar nepametė sąmo
nės ir pajutęs, kad jį smau
gia, pagriebė rankom už vir
vės ir pradėjo traukti prie 
savęs pačią. Kilpa dar buvo 
stipriai neusiveržus ir vyras 
išliko gyvas. Šalę jo lovoj

Fitchburg, Mass.
Mūsų jaunimas pasirodė 

ant tiek apsišvietęs, kad net 
gėda ir prasitarti. Šiomis 
dienomis susidarė jaunimo 
kuopelė, daugiausia kazi- 
mieriečių, sudėjo kas po do
lerį, kas po du, nusipirko 6 
bačkutes alaus, kelis galio
nus degtinės, pasiėmė su sa
vim merginų ir išvažiavo 
ant farmos. Nieko nuosta
baus nebūtų, jeigu jie užsi
laikytu žmoniškai. Bet štai, 
i pavakares taip nusigėrė, 
kad jau negalėjo atskirti 
žmogaus nuo gyvulio. Mer
ginos, priėję prie tvarto, 
pradėjo arklius bučiuoti,ma
nydamos, kad tai ju vaiki
nai. kurie jas atsivežė ir taip 
puikiai pavaišino.

Ar tai ne puikus darbas?
J. Lietuvis. 

lankė svečiai nebuvėliai ar-1njgUi. Tardytojas pripaži- 
ba Lietuvos ubagai kun. Gu- n0 kolektorių'kaltu ir pasta- 
staitis ir ambasadorius Ga-Lg p0 kaucija, o teismas tu- 
brys. Prakalbas surengė ku- rgs atsibūti' Pittsburge. Ku- 

Kunigas Gu- njgas jieškojo iš kolekto- 
’ kiek riaus$50.00.

nigas Kuras.
staitis papasakojo, kiek rįaus $50.00. "
“Saulės” kursų Kaune na- L__ .1 I
mas kaštuoja. Jis kaštuojąs darytas skriaudas melstis, o 
200,000 rublių, tai reikią ir patis to nedaro, bet skubina- 
ninigų. Vienok nusidžiaugė, sj apskusti valdiškan teis- 
kad čia esą ir galima gauti. man.
Kada buvę Tumas su Olšau-1 
skiu, tai išsivežę apie 60,000 
rub., 1
čium^-— 25,000 rub., tai ir jig|muo įr sulaužėtlonui Marce- 
atvažiavę išsivežti. Pabai- įlioniui kojas ir strėnas. Ne- 
gęs^savo “prakalbą” pasakė: į laimingasis nugabentas 
“Aš dabar eisiu papinigauti, i Pittsburgo ligonbutin. Mar- i'i llonvirc i'ionocnlznc' inmc ’ _/_U_ • _ It* __ • n _
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praklabą laikyti, tai svetai 
nėj pasidarė suirutė: veik 
visi pradėjo eiti per duris. 
Gabrys išsižiojęs žiūrėjo ir 
nieko nesakė. Kuomet sve
tainėj pasiliko tik maža da
lelė, tai pradėjo pasakoti, 
kaip jis atstovauja Lietuvą, 
išdavė apyskaitą, kiek jam 
kaštuoja užlaikymas užsie
ninio informacijų biuro, 
kiek jis turi iš savo kiše- 
niaus pridėti ir tt. Pabai
gus Gabriui prakalbą, atėjo 
kun. Kuras, susijieškojo 
šluotą, atsinešė ant steičiaus 
ir pasakė. “Štai mūsų atei
tis, — parodė šluotą, — jei
gu męs taip apsileidžiame ir 
papuolame didžiuma po in- 
tekme mažumos, kaip tas 
šluotgalis vis eina smailyn, 
taip ir męs einame mažyn. 
Gal sakysite, kad ne?! Kuo
met buvo Tumas su Olšaus- 
kiu, tai ar atsimenat, kiek 
jiedu surinko ant šios sve
tainės? Yčas su Basanavi
čium ne mūsų atstovai buvo 
ir tai jūs čia jiems sumetėt 
$213. O dabar jūs savo at
stovams vos sumetėt $99.66! 
Ar tik tiek galėjote?!...”

Reikia pastebėti, kad žmo
nių svetainėj buvo apie 700, 
bet pradėjus Gabriui kalbė
ti, o Gustaičiui aukas rinkti, 
pasiliko visai tuščia svetai
nė. Pasirodo, kad jau dar
bininkai pradeda protauti.

Proletaras.

GIRTUOKLYSTĖS 
VAISIAI.

Glendale, Pa.
27 d. liepos.vakare ėjo iš 

karčiamos Jurgis Zavickas, 
bet jau galva buvo ant tiek 
sunki, kad kojos negalėjo iš
laikyti ir parkrito ant gat- 

‘ vės, pasidėdamas kojas ant 
karinių relių. Tuom tarpu 
užbėgo karas ir vieną koją 
visai nupjovė, o kitą sutry
nė. Nelaimingasis tapo nu
vežtas į Pittsburgo ligonbu- 

| ti. Tai vis girtuoklystės vai
siai.

* * *

. 28 d. liepos atsibuvo teis
mas lenkų kunigo su kolek
torium, kuris sukolektavęs



JUOKŲ KĄSNELIAI

KRIAUCIAI

ORAKULO PATARIMAI.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms gera s ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti berry St.)

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

nešti, kad mano brolis vėl 
sugrįžo pas mane iš po No. 
296 Grand Street ir per- 
kraustė viską po senuoju ad
resu — 285 Grand Street tik 
antroj pusėj. Dabar kartu 
dirbame ir darbą atliekame 
kogeriausiai pagal naujau
sią madą.

Turime daug pavasarinio 
ir vasarinio tavoro dideliam 
pasirinkime; todėl reikale 
kreipkitės prie mūs. Mūsų 
darbas pats už save atsako, 
nes esame Kriaučiai Pirmos 
Kliasos. Darbą gvarantuo- 
jame.

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

Kas atneš šį apgarsinimą 
ir užsisakys siutą ,tam pro- 
sysiu čielus metus siutą dy
kai

SCHNEIDER BROS.
285 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Nepamirškite mūsų naujoadreso.
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O tarp pasilikusių kairių
jų, ar žinai, pakilo toks su
mišimas, toks verksmas ir 
dantų griežimas, kad ilgiau 
negalėjau miegoti ir pabu
dau.

Na, kaip tu manai apie to
kį sapną, a?

J. širšukas.

Atsakymas:—
Dievo sūdąs—reiškia ta- 

mistos gyvenimo perversmę. 
Sukakus lygiai 26 metams— 
tapsi kandidatu į senbernius. 
O tapęs senberniu, tai nie
kur negausi vietos, kaip šia
me sapne. Dievo tronas su 
visomis abliubenyčiomis 
dvasios šventos — reiškia 
greitas tamistos vestuves ir 
laimingą gyvenimą. Bet jei
gu neapsivesi, tai liksi su vi
sais senberniais Juozapato 
pakalnėj ir griežšite danti
mis per amžius. Juozapato 
pakalnė—reiškia senbernių 
organizaciją.

Orakulas pataria tamistai 
kuogreičiausia apsivest, kad 
neįšoktum į 27 metus, kaip 
ožys į rūtų daržą.

Klausimas: —
Neišpasakytos išminties 

pilnas Orakule! Tegul bus 
ausys tavo prilenktos ant 
nužeminto balso maldos ma
no. Aš esu nevedęs vyras, 
26 metų amžiaus. Taigi mal
dauju tavo majestotą, iš
klausyk manęs ir išaiškink 
šį mano navatnąjį sapną.

Vieną gražų nedėldienį iš
ėjau aš, ar žinai, į girią. O 
taip buvo giedri diena, mė
nuo švietė (Kaip gyvas esu, 
nemačiau, kad diena mėnuo 
šviestu. Orak.), buvo tai 
mišių čėsas ir aš pavėsyje 
ant pievutės prieš saulutę 
atsiklaupiau augštienykas 
ant kelių ir ant ražančiaus 
pradėjau mišių maldas skai
tyti. Bet nei nepajutau, 
kaip užmigau ir sapnuoju.

Rodosi,girdžiu balsą rago, 
kuris taip triukšmingai gau
džia, daug triukšmingiau, 
negu Rusijos armeiskas 
trūbačius ant trivogos ka
reivius kad šaukia. Gyvie-lgėda, tokiam dideliam

Kas sutvėrė?
—Kas tave sutvėrė?—už

klausė kunigas 14 metų vai
ką, kuris dar neseniai pradė
jo lankyti bažnytinę mokyk
la. « ■ -C

—Nežinau, — atsakė vai
kas.

—Nežinai! Kaip tau ne-

ji gi žmones vienas už kito ikuj įkį nežinoti.. Juk tai 
kad bėga, tai bėga. Numirė- ma?ianqia„ vaikaq tan ~ali liąi iš kapu, tarytum skruz- mažiaus as a as tau g< 
dėlės, per vienas kitą tik len- pasakyti, kas sutvėrė. Na, 
da, tik skubinasi. 6 išlindę tu Mulkauskuti, pasakyk 
paskui gyvuosius kad riečia, tam žiopliui, kas tave sutvė- 
tai net jų užkulniai mirga, r§? .
ir visi į vieną pusę (Džyzis —Dievas,—atsake vaikas. 
8SS “S -"‘“•--"S W? 
biuosi iš tokios triukšmin- ai tau ne geda. Jis toks 
gos tragedijos. Ogi tik žiū- mažas, o atsimena.
riu, kad Seinų vyskupas Ka- —Nu... Bepigu jam atsi- 
rosas, Kauno vyskupas Ka- minti, kad jis tik keli metai, 
revičius ir buvęs Vilniaus kaip sutvertas<
vyskupas baronas Roppas— 7 j
visi trįs, po kelias savo nu- _________
mylėtines vedini, kad atbė
ga, tai atbėga. Prabėgdami PRALOŠTA.
pro mane, kad suriks: “O tu, Vienas žmogus tankiai ei- 
netikėli,ko žiopsai? Negirdi, davo į darbą pėkščias, nors 
kad šventas Mykolas arka- buvo gana toli. Vieną rytą 
niuolas šaukia gyvus ir nu- jis pasiėmė penktuką ir, iš
mirusius ant Juozapato pa- ėjęs ant gatvės, nusprendė 
kalnės, kur atsibus paskuti- taip: “Mesiu penktuką ant 
nis dievo sūdąs?”Na, ar šaligatvio ir jeigu atsivers 
žinai, tąsyk tai aš supra- galva, tai važiuosiu karu, o 
tau, kame dalykas ir palei- jeigu numeris — išgersiu 
dau savo kuldašių paskui stiklą alaus”. Meta. Atsi- 
juos. Bet ku tu žmogus vertė galva. Bet jis norėjo 
spėsi su jais! Jie kaip ėjo, labiau alaus, ir todėl sako: 
taip nuėjo, kaip vėjas, o aš “Mesiu dar sykį, jeigu atsi- 
sušilau visas, pailsau,bet vis- vers galva, tai jau važiuo- 
gi šiaip-taip dasiįriau ligi siu”. Meta antrą kartą ir... 
tos garsios pakalnės. O, ko-1 penktukas Įkrinta į plyšį, iš 
kia baisi pakalnė! Vargais- kurio negalima išimt. “Kad 
negalais dasigavau_ į vietą, tave paraliai!” — sukeikė 
Žiūriu, dievas traicėje svėn- žmogus ir, negėręs alaus, tū
toje su savo majestotu ir ga- vėjo pėkščias eiti į darbą, 
lybe, sėdi ant trono, apsiaus- M. Š.
tas kerubinais ir sarafanais 
ir teisia žmones. Teisiamie- TELEGRAMOS, 
ji stovi vieni po dešinės, kiti 2 ’ v.
po kairės ir laukia paskuti- Montello, Mass. \ yciai 
nio dekreto. Aš, atbėgęs,šen I rengiasi į karę, tik dar neži- 
dūrst, ten durst, tai į dešinę, no, su kuo eiti: su prūsais 
tai į kairę pusę puldinėju — [prieš maskolius, ar su mas-

Lau- 
kia instrukcijų nuo Gabrio, 
kuriam, kaip girdėti, jau 
dreba kinkos.

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois 
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA, 
galima apsidrausti gyvastį, 

laimėje ir senatvę, 
nuo $1,000 iki $3,000.

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

251 West 11th St, New York
Ofiso valandos nuo 2—4 vai. po pie

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

Čia ne-

Telefonas[885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK1
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
j’- skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

TEISINGIAUSIA < TVT'IT’IZ k 
IR GERIAUSIA AP HtK A

LIETUVIŠKA A AluLY/X«»
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptieka I’ .one ir 
Massachusetts valstija Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o^š-prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21(114 ir 21013.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mi; liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-ro Leon. Landes
Jis jums be pinigų dups rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ L. LANDES
140 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
nuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

SCHNEIDER BROLIAI

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir.didelių. Farmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos' su smėliu. Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo .visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoslm visas tas far
inas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan.

Laisves” advokatas Žį

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

KOVA’ Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
A menkoje

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus 
straipsnius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, 
kaip prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 
mo idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numerį pažiū
rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

' nežinau, kur man vieta pa- koltais prieš prūsus, 
skirta. Taip bepulclinėjant 
mane pamatė dievas. Kad 
sunks jis ant manęs, kodėl 
aš nestoviu ant vietos. Man 
pasiaiškinus, kad ką-tik pri
buvau ir vietos dar neturiu 
—dievas dar labiau ant ma
nęs supyko ir liepė stotis po 
kairei. Atsistojęs ant vie
tos, pradėjau žvalgytis j vi
sas puses. Žiūriu, po deši
nės stovi visos minyškos, po
piežiai, vyskupai ir kunigai 
su savo nutukusiomis gaspa- 
dinėmis. O po kairei tik vie
nas kunigėlis buvo įsimaišęs 
tarp prastuolių. Jis buvo be 
gaspadinės, bet su krūva 
knygų- Labiausia mane už- 
interesavo vienas, turbūt, 
labai šventas kunigas, sto
vintis palei dievo troną. Jis

. po ranka turėjo puikią mei
lutę. Man, bežiūrint į to 
kunigo meilutę, staigiai die
vo tronas su dievu pradėjo 
kilt į augštybes.Paskui jo ki
lo visi dešinieji, giedodami 
“Sanctus Dominus” etc. L 
netrukus visi pranyko už de
besų.

St. Peterburgas. Caras 
leidžia ukazą po ukazui ir 
važiuoja į Maskvą, į Uspens- 
ską soborą, ikonomis žrho- 
nes bagaslovyt. Iš caro ra
go jau išpuolė kelios malo
nės žydams. Bene išpuls ir 
lietuviams autonomija.

Lawrence, Mass, Bogo- 
mazas N. Orkūnas deda į 
skrynę visus abrozus ir žada 
vykt į Vilnių “vajavot”. Ap
siginkluos šventais paveiks
lais.

Rymas. Popiežius pasakė 
Austrijos imperatoriui:“Ne- 
kariaukie!” Bet kada šis 
pradėjo karę, tai popiežius,
kaip Pilotas,nuplovė rankas, 
ir pasakė: “Aš nekaltas”.

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. DRAUQBUI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
fynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Sale dėl 
mitingų Nepa
mirškit šio» 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.73 Grand St.,
Palei Wythe Ave.

M

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 
“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakos, eilės, žinios iš viso 
pasaulio’ ir kitur.

Išsirašydamas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, atliksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savaitl.
“Rankpelnio” prenumerata pigi;

metams 1 dol., pusei metiĮ 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR., 
BELSHILL, SCOTLAND.

Morris HILLQUITH
30 Church St.

t

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

99 1815 E. Moyamensing Avė.
V u s-III ATAPI ohia o a

B

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausis patarnavimas. Laivai 
išplaukia reguliariškai iš Charles- 
town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš senos tė
vynės ir išpirkite laivakortes ant 
White Star Linijos . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės į šias agentūras :

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass.; Polish 
Industrial Ass’n., 31 Cross St.,; P. 
Bartkevicz, 877 Cambridge St., East 
Cambridge, Mass.; J. Rottenberg, 115 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki
tus mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.

Didžiausia kompanija 
• visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, ku
rių įtalpa' siekia 1,306,819 tonų.

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Phila- 
delphijos ir Baltimorės tiesiog 
j Hamburgą.

VADERLAND
950 pėdų ilgio — 58.000 tonų.

IMPERATOR
919 pėdų ilgio — 52.000 tonų.
Hamburg-American 

Line
New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

St. Louis, Minneapolis
New Orleans, San Francisco
Arba pas vietos agentą.

495 Broadway
South Boston, Mass.

Valandos:
Nuo 12—2 dieną ir nuo 7— 9 va
kare. Nedėliomis iki 3 vai. po 

pietų. 109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIElUVliKASlNEWlYORKE

UŽEIGOS NAMAS arba!; KOTELIS
LIETUVIAI.'KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patčmjjom, kad būtinai yra reikalHiR-aa lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taitri. 
męs ir insteiRėm ta užeigos narna, kuria randasi 
po numeriu 49H Wn i ngtotl St..

., New York City. Brangus 
urie manot keliaut in Lietuva ne- 

pa atsilankyti in mus užeigos narna, o gau- 
i^haudingus jtatarimus Męs pasitinkame New 

Yorke pasažierius, pribuvusius ii kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus ii 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant dručiautihi ir greičiausiu parlaiviu už pigiau
sių kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
ifcmainom pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

čių kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važįuoL Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums oi tisą ypatiškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street ^OIJTH RONTON MASSNEW YORK CITY, N. Y. buum bum un,
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Jeigu nori du zuikiu nušauti
—tai yra įgyti kelis centus ir pra
platinti šviesos žiupsnelį—parsi- 
traukie puikią “Laisvės” išleidi
mo knygelę
Ženyba ir žmogaus 
gyveninio siekinys.

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mą? .Ogi visiems: seniems ir jauniems. Knyge
lė parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui daugiaus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. “Že- 
nyba” liuesai eina ir Lietuvon.

Kainą 10c.
Kas ims daugiau — nuleisime/dideįį nuošimtį. A 
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE” 183 Roebling St

!»*? WN V. \VA V<G\ K
■i

Brooklyn,-N. Y



LAISV8

LAISVES

SPAUSTUVE

Platinki! “LAISVĘ

PAJIESKOJIMAI LAIVAKORČIŲAukos kankiniams

AGENTŪRA

23rd

Naujos knygos

183 RoebHng St

■MM

metų pasekmingo vartojimo, 
savo užduoti; po sunkiai M-

“Laisves” Spaustuve yra didžiausia iš visų 
lietuviškų spaustuvių Amerikoje. Ji įreng
ta pagal naujausius technikos reikalavimus, 
todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS 
atlieka greitai, gražiai ir pigiai. Taigi,drau
gi jos, kuopos ir biznieriai, jeigu jūs norit, 
kad jums reikalingi apskelbimai būtų at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems suprantamoj, letuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

M. Nesteravičienė. Iš gy
venimo bemokslio ir K. Ba 
ronas Mokykloj. Išleido M 
G. Valaskas, Chicago, • Ill. 
1912’m. Savo turtu ir spau-

Dziesiąty Pawilon, obraz 
dramtyczny w jednym ak
ele, przez Adama Staszczy- 
ka, w Lwowie.

Tai dramatiškas vaizdelis 
iš laikų paskutinio lenkų su

kilimo. Gaila tik, kad jame 
yra gana daug religiško rau
go, šiaip jau vaizdelis būtų 
gana gražus ir tinkantis sce
nai. Dabar gi jis ar beapsi
mokėtų versti lietuvių kal
bom

Naudingas stiprintojas at
sitikimuose, kuriose randasi 
abelnas nusilpnėjimas, ane
mija ir skilvio betvarkės, 
kaipo tai:

SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. Amerin- 

ger, sulietuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek-

1 vienas socijalistas, perskaitęs šią
knygelę, galės lengvai atremti savo

> priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši
i knygelė pertikrins, kad socijalizmas

—tai ne svajonė ir kad tik per soči j a- 
j lizmą darbininkai galės atsiekt laimę.

Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek- 
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina

Važiuojantiems į Lietuvą arba norin
tiems parsitraukti gimines bei pažįstamus 
iš Lietuvos, geriausia yra-kreiptis į

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ
Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 

greičiausių laivų.
Keliaujantiems Lietuvon visuomet parūpi
nam konsulio pasportus ir kitus kelionei rei
kalingus daiktus ir abelnai, kiekvieną pasa- 
žierį aprūpinam nuo visokių klapatų kelio
nėje. Męs galim kiekvieną pasažierį nuves
ti ant laivo, ko kitų miestų agentūros atlikti 
negali. Padarom doviernastis, pervedimus 
ir visokius kitokius dokumentus. Klauskit 
laivakorčių kainų. Per laiškus ar-ba ypatii- 
kai visuomet kreipkitės šiuo adresu:

Tėvynės Mylėtojų Drau 
gijos reikaluose.

SESUTĖS!
Pajieškau merginos apsivedimui to

kios, kuri būtų laisvų pažiūrų ir norė
tų sutverti linksmą šeimynišką gyve
nimą. Malonėkit atsišaukti drąsiai 
jūsų vardai bus užlaikomi slaptybei.

K. Smilgius,
3150 Richmond St., Philadėlphia, Pa,

Užkietėjimas, skilvio nemall- 
mas, dispepsija ir kepenų 
neveiklumas.

Per Krikštynas pas Mo
tiejų Venkauską Cambrid
ge, Mass, suaukauta iš
tremtiems į Siberiją * $2.00. 
Aukavo S. Vinckevičius, M. 
Vinskaūskas, J. Tampšiunas 
po 50c., M. Barauskas 15c., 
J. Barauskas, F. Barauskas, 
V. Rutkauskas po 10c. B.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organui

Parašė A. Montvidas. Tai yra pa
rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti* atskirimo ženk
lų, padaro raštą be vertės, beveik ne
suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius P. Pranckeviče, 

511 Stadium St., Sheridanville, Pitts
burgh, Pa.

Centro Iždininkas K. Varašis, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
. 1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 Mar

ket St., N. S. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, J. Parcevskis, P. O. Box 

225, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 

St., Carnegie, Pa.
4 kuopos, Fr. Pikšrus General Deli

very, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 

Canddy, Pa.

Negyvėlės Meilė (La Mor- 
te Amoreuse) parašė Teofi
lius Gautier. Vertė J. Lau
kis, Chicago, Ill. Išleido M 
G. Valaskas, Chicago, Ill 
Savo turtu ir spauda. ,

Gana gražus pasiskaity
mas. Kaina 15 centu.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ fiELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Pirmininkas S. Yankus, 350 Newark 
St., Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. Krulikauskas, 91 
Warwick St., Newark, N. J. %

Sekretorius A. Žolynas, 2 Merchant 
Pl., Newark, N. J.

Iždininkas P. Vaičeliunas, 38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinis, 103 Jack- 
son St., Newark, N. J.

II iždo globėjas A. Stakneviče, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

Su visokiais Draugijos reikalais 
kre-pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
Kiekviena progresyviška 

draugija, kurios tikslas yra 
šviesti liaudį, privalo apsi
rinkti “Laisvę” savo organu. 
Kadangi “Laisvę” leidžia 
darbininkų draugija, todėl 
jai yra gerai žinomi draugi
jų reikalai. “Laisvė” savo 
agitacija pakels kiekvieną 
draugiją kaip dvasiškai, taip 
ir materijališkai.

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

atslkartojulčioje karštligėje.
Knygelę "SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

Gana gražus gyvenimo 
vaizdeliai. Kaina 10 centų.

Pajieškau brolio Antano Repkevi- 
čiaus, 7 metai Amerikoj. Pirmiau gy
veno Chicago, H’. Paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Jurgėnų kaimo.

F. Repkevičius.
148 — 19th St., So. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Juozo Knašo, Kau
no gub., Telš:ų pavieto, Spurgenos 
kaimo. Malonės jis pats atsišaukti ar
ba kas žino pranešti ant šio adreso:

Just. Tiškus,
R. R. 3, Centralia, Ill.

Pajieškau Petro Kaminsko, Suvalkų 
gub., Senapilės pav., Mikal škes gm., 
kaimo Meškinių. Apie 7 metai, kaip 
Amerikoj. Girdėjau, kad gyvena apie 
Brooklyną. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats arba kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti šiuo adresu

Ono Gelčiutė-Marčiulaitienė, 
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1019 Pearl St., protoko

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, G07

Jenne St., J. Bagdonas, G51 Pleasant 
PI., J. Sukelia, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

Durininkas J. Žilius, 614 Market St.
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

50 Newell St. ir J. Glinskis, 36 Ho- 
land Avė.

Pajieškau brolio Vinco Griciaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės vol., 
Jonaičių sodžiaus. 17 metų, kaip A- 
merikoj. Pirmiau gyveno Bumford, 
merikoj. Pirmiau gyveno Rumford, 
riu svarbų reikalą. Meldžiu jo paties 
arba kas apie jį žino, pranešti šiuo 
adresu

Petras Gricius, 
335 Spring St., New York, N. Y.

MERGINŲ AT Y D Alt
Merginos, kurios norit turėti jauną 

vaikiną ir žmomšką gyvenimą, jūs 
jieškau dėl apsivedimo. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką ir prisiųsiu 
savo paveikslą.

A. Bijunaitis,
3150 Richmond St., Philadelphia, Pa.

Reikalauju darbininkų į marškinių 
dirbtuvę: mokančių kalnierius prisių- 
ti ir krūtinių dirbėjų. Nuolatinis dar
bas ir gera mokestis.

Essex Shirt Co., 
281 No. 6th St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 21 m. amžiaus, mylinčios 
dorą gyvenimą. Meldžiu prisiųsti ir 
savo paveikslą.

A. Stankus,
P. O. Box 24, Powers Lake, Wis.

J. Basanavičius. Iš krikš
čionijos santikiu su senovės 
lietuvių tikyba ir kultūra. 
(Prie studijos “Lietuvių 
kryžiai archiologijos švie
soje), Vilnius 1913 m. Kuk
tos spaustuvė.

Ta knygelė nelabai tepa
tiks kunigams, nes joje fak
tiškai nurodoma, kaip daž
nai barbariškai elgėsi kato
licizmo misijonieriai su 
stabmeldžiais lietuviais.

K. K.

Grigonis 5c.
Per krikštynas pas K. Šu- 

kelį Elizabeth, N. J. politiš
kiems kankiniams suaukau
ta: J. Matušaitis, P. Samu- 
lionis, M. Spaiches, J. S. 
M. Savickiutė, P. Ka
lenda, K. Šukelis po 50c.

Išviso per drg. Spaičių ga
vom $3.50. Pusė aukų su
rinktų Foley, Alabama, iš
neša $4.13.

Išviso šiame “Laisvės’ 
N-ry kankiniams ir iš- 
tremtiemsiems $9.63.

Pinigus pasiuntėme J. Ra
manauskui, iždininkui Rev 
ir Kan. Šel. Komiteto.

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba kaip 
pažinti žmogaus ateitį ir praeitį pa
gal delno ruožus. Kas tuomi mokslu 

interesuojasi, lai perskaito šią knygelę.
Kaina......................................... 15c

STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina $1.00 .
parsiduoda už.......................  75c

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI, kaina.................... 10c

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
PAMATAI kaina.........

PASAULIŲ RATAS, 
kaina.....................

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kaina. ?................

DARBAS, kaina........................
AUDĖJAI, kaina....................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina

(Tąsa nuo 3 pusi.).
linti nuo jos, bet kuoskait- 
lingiąusiai spiestis apie ją 
ir atidžiai žiūrėti ir daly
vauti visuose jos bėgančiuo
se reikaluose. O dabar kaip 
tiktai ir yra visiškai atbulai. 
Socijalistiškoji inteligentija, 
ant kiek man yra žinoma,"vi
sai pastaruoju laiku pradėjo 
kreiva akia žiūrėti į T.M.D. 
O jeigu nekurie ir dalyvauja 
jos bėgančių reikalų sūkury
je, tad tiktai labai maža da
lis. Norėdami pagerinti ir 
atitaisyti iš gero kelio nu
krypusią ir suklerikalėjusią 
T.M.D., męs turime pasirū
pinti vesti smarkią agitaciją 
tarpe jos narių ir neatbūti
nai reikalauti įvedimo refe
rendumo. Męs turime pasa
kyti visokiems Balučiams, 
Sirvydams, Baniuliams ir 
jiems’ panašiems elemen
tams: gana jums T.M.D. šei
mininkauti !

Prašalinus netikusius 
draugijos vadovus, turime 
pasirūpinti į jų vietą pasta
tyti atsakančias ypatas, ku
rioms ištikrųjų rūpėtų drau
gijos bėganti reikalai ir jos 
gerovė, o ne kokio ten tau
tiečio biznio palaikymas.

Pastačius atsakančias y- 
patas į draugijos vadovus, į- 
vedus referendumą ir atsa
kančiai sutvarkius jos vidu
rinius reikalus, man rodos, 
T.M.D. tuoj sugrįžtų atgal į 
savo pirmąsias vėžias, eitų 
geni keliu ir, be abejonės, 
man rodos, būtų gera ir nau
dinga darbininkų klesai.

Žinoma, jeigu atsirastų iš 
mūsų socijalistų, kurie aiš
kiai pamatytų ir nurodytų 
reikalingumą socijalistams 
šalintis nuo T.M.D. ir tverti 
panašią naują draugiją prie 
L.S.S.A., tad ir aš netiktai 
kad tam darbui nebūčiau 
priešingas, bet dar, kiek ma
no sunkaus gyvenimo .aplin
kybės pavelytų, stočiau į dir
bančių eiles. O dabar, pakol 
kas dar aš laikaus tos pačios 
nuomonės: kad daug geriau 
ir lengviau tą senąją patai
syti, negu naują pastatyti.

Geistina būtų kuo d au
giausia išgirsti visokių nuo
monių apie tą T.M.D. reikale 
ką tik dabar pakeltą klausi
mą, nes tai klausimas yra 
užtektinai svarbus ir vertas 
plataus apkalbėjimo.

T.M.D. narys
D. J. Alekšis.

Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 
pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinkit ją! “Laisvės” pakraipa 
yra užtikrinta, nes ją leidžia ne pavienis ko- 
kis-nors biznierius, bet darbininkų koopera
cija. Todėl “Laisvė” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno ' vargdienio

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas V. Januška, 281
St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. čiuberkis, 183 Roebl
ing St., Brooklyn, N, Y.

4> Kasierius S. Garšviute, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

(jhoro vedėjas L. Ereminas, 324 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią 
Tautiškam Name, nuo 8 vai. vakare.

: Akušerka 
it Pabaigusi kursq>Woman* Medical < 5 (SoUege, Baltimore, Md. <

Paeektnin«ai atlieka savo darbų prie | 
•r gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir ■ 
5? pagelbų invairiose moterų ligose. ]

| F. Stropfene,^^’.*,;.; 
g SO. BOSTON. MASS. J

Nebūk storžieviu, arba 
dailaus apsiėjimo mokslas. 
Antra pataisytoji laida. Kai
na 15 kap. Kaunas, S. Ba
naičio spaustuvė. Išleido 
šv. Kazimiero draugija.

Savotiški etiketos nurody
mai, daugiausia pritaikinti 
prie sodiečių gyvenimo ir 
tinkami ypatingai jau ram
biems storžieviams.

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

V. Paukštys, Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 

< kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny- 

i gėlę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė- 
( riškumu caro budeliai kankina nekal- 
! tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c 
MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ 
IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. Parašė Z. 

I Aleksa, ši knygelė išaiškina, kokis 
I > moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 

ir kaip link moterų atsinešdavo Kris- 
.•w taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 

mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški j a. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina............ . 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis? 
I Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
■ ; atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 

tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade-
* edanti protauti, turi žlugti gyvenimo

purvyne. Kas myli skaityti gražias 
t apysakaites, lai perskaito ir šią kny

gelę. Kaina tik............ 15c
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Parašė Kelmutis.

Ši knygelė atidengia stebuklingų 
klioštorių purvą. Ji aiškiai parodo, 
kaip zokoninkai, po priedanga šven
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo
kliavimu, paleistuvavimu ir net 
žmogžudystėmis. Kaina......... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 
gražiausių lietuviškų dainelių ir de
klamacijų. Kas nori išmokti dekla
muoti gražias eilutes bei išmokinti 
savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę. 
Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po
etu. Kaina tik................... 15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas. 
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 

> pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas

• nori valandą laiko smagiai praleisti,
lai tfzsisako ją. Kaina tik....... 10c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano įverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny- 

1 gelėje gali rasti daug pamokinimų.
Kaina......................................... 10c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS

! Severa’s
I Balsam
I of Life

I
(Soveros Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio
Jisai prigelbsti organizmui atlikti 
gal paskubina pasitaisymų.
Jisai pagelbsti kraujo celėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
Ir užtai yra tinkamas vartojimui

I
 Kaštuoja 75 centus. Gauna

mas kiekvienoje aptlekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.je—jaunos ar metuose-r« Severos Reguliatoriujepriderant} negalėjo stiprintoją., ypatingai tinkamas jų ly-

I
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite "Severa’s Regulator.” Knygelę "Sveikata 
Moterims" pareikalavus siunčiamo dovanai.

Reikale reikalaukite ir žiūrėkite, idant gautumėt "Se
veros” gyduoles. Jeigu aptiekortus negalėtų išpildyti 

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo
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| Ar žinai, kaip dvasiškija
buvo “kankinama”?

VIETINĖS ŽINIOS
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.).
Rusai užėmė Eydkunus, o 

Bildyiečiuose (katalikų lie
tuvių parapija) sunaikino 
pačtą.

Tarpe rusų ir vokiečių pa- 
rubežinės sargybos ties 
Prostken buvo susikirtimas.

Tai, Lietuva jau karės ug
nyje. 7

Vokietijos laivynas bom
barduoja Liepojų sulyg ži
nios, kuri gauta per Olandi
jąVokietijos kariumenė pe
rėjo į Franciją netoli Long- 
wy. Sako, jog francūzai su
naikino du pulku vokiškų 
ulonų.

Anglija, turbūt, eis pagel- 
bon Francijai.

Orlaiviai jau veikia. Vo
kiečio Zeppelino orlaivis 
perlėkė Franci j on, bet tapo 
sunaikintas francūzais.

Du francūzų orlaiviu jau 
matyta Vokietijoj.
^Anglai, turbūt, suims di
džiausią Vokietijos laivą 
“Kronprinzessin Cecilie”, 
kuris veža dešimts milijonų 
vertės aukso. Laivas randa
si ties Airija.

Popiežius liepia katali
kams poteriaut, kad liautųsi 
karė.

Vyriausiu rusų kariume- 
nės komanduotoji! paskirta 
didis kunigaikštis Nikolaj 
Nikolajevič.

Iš Londono atėjo žinia, 
būk Austrijos imperatorius 
Franciškus Juozapas yra už
muštas.

3 d. rugp. Anglija galuti
nai nuspręs ar turi ji įsikišti 
karėn ar ne.

ver Park 127th st. and Sec
ond avė. — atsibus darbinin
kiškos mokyklos' Rand 
School’ puikus parengimas. 
Bus rodoma krutančiuose 
paveiksluose “Pelkės”, Up- 
tono Sinclair’o, viena iš pui
kiausių apysakų iš ateivių 
darbininkų gyvenimo. -Ta
me parengime dalyvaus ir 
patsai drg.Sinclair. Jisai gy
vu žodžiu paaiškins kodėl 
parašęs tą apysaką.

Laukiama daugybės žmo
nių. Įėjimas tik 25 centai. 
Programa bus labai marga.

Atydai Scenos Mylėtojų 
choro narių.'

Susirinkimas atsibus u- 
tarninke 4 d. rugpjūčio 7:30 
vai. vakare, Palace Hall sve
tainėje. Malonėkit atsilan
kyt visi.

Sekr. J. Dainius.

• Jeigu nežinai kokį gyvenimą vedė musy dva 
siškija, kaip ji buvę “persekiojama” ir kiek jai rei 
kėjo “nukentėti” už pagerinimą savo “vargingo 
būvio, tai kuogreičiausia išsirašyk knygą

“IŠ DVASIŠKŲ

TEVELIU GYVENIMO

T. M. I). susirinkimas.
Tėvynės Mylėtojų Drau

gijos trečios kuopos susirin
kimas atsibus 5 d. rugpjūčio,

visi nariai ir 
prisirašyti yra 
kviečiami pribūt.

Jono Jonylos 
dalinami pilniems nariams.

norintieji 
maloniai

draugijos piknikas. Žmo
nių apsilankė labai daug ir, 
kaip girdėjome, viskas gana 
gražiai pavyko.

Šiomis dienomis Brookly- 
ne lankėsi drg. T. Dundulis, 
žinomas socijalistų veikėjas 
iš Illinois.

Drg. T. Dundulis neatsi
sakė pakalbėti prakalbose, 
kurias surengė 19 L. S. S. 
kuopa ant tyro oro pereitą 
pėtnyčią.

Publikos prakalbų paklau
syti susirinko labai daug, 
veikiausia, net per tris šim
tus.

Drg. T. Dundulio - prakal
ba labai gražiai nusisekė.

Pirm. drg. T. Dundulio 
kalbėjo drg. Jukelis iš New 
Yorko, kurio prakalba mūsų 
publiką labai užsiganėdino.

Klausytojas.

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI
• 1

j t

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lėtu* knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur llžnuodljlma kraujo, arba ayflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpneima, Abel- 
na

Michigano Ukes.
GEORGE W. SWIGART, savinin

kas SWIGARTO ŽEMĖS ploto nori 
apgarsint, kad A. Kiedis nedirba jo 
įstaigoje. Lietuviai visų Suvienytų 
Valstijų žino p. Swigarto žemę Michi
gan valst. Daug iš jusi/ jau turi ma
ltas. Tos mapos parodo kaimus 
vVellstono ir Peacock’o per p. Swigar
ia užimtų žemės sklypų. Jis 
daugiausia vietos dėl kaimų 
cock’e, ir dabar pasidarys lietuvišku 
Kaimu. Wellstonas, 12 mylių į šiau
rius Peacock’o ir jojo svarbiausia Mi
chigano vietą ir užtvirtinimo offisas 
ir astuoni automobiliai dėl parodymo 
žemes. P-nas Swigart nusprendė 
pardavinčt savo žemę tiesiai lietu
viams, kad nereikėtų pilkėjams jokių 
commission’ų agentams mokėt. Kada 
pirksit nuo jo, jūs pirksit tiesiai be 
jokių tarpininkysėių. Jis daro didžiau
sią žemes biznį Michigane ir ima pir
kėjus Į automobilius dėlei žemės ap
rodymo kas dvi savaiti. Klausk ek:- 
kurisijinių. datų ir kainų. Nieko ne 
reikalaujamo už automobilius. Ji 
turi 50.000 akrų, iš kurių gali pasi 
rinkt. Jojo lietuvių kolionijos: Mason. 
Manistee ir Lake pavietuose yra di- 

visose Suv. Vai. Jis yra pąr- 
iimtus ūkių lietuviams, kurie 
Zeno čionai ir gyvena gerai ant 

Jeigu tu neturi mapos, tai

naują Lietuvą Amerikoj, kur lietuviai 
yra laisvus ir neprigulmingi. Žemė 
nuo $10 iki $25 už akrą, arti gražiu 
ežerų ir upių ir gerų kaimų. Lengvi 
'šmokęsėio terminai, nuo $50.00 iki 
>200.00 inešan’t ir po $10.00 į mėnesį. 
Kada tavo žemė yra į pusę išmokėta, 
•r kad tu numirtum, tai likusieji per
vedami tavo šeimynai—giminėms dy
kai. Kada ta;.o žemė yra jau išmokė 
ia, tada jis skolina pinigus dėlei pri- 
iengimo gyvenimui. Klausk vado
vaujančių lietuvių Chicago ir nurody
mu apie žemę reikalingų žinių, jie pa
sakys tau P- Swigarto finansišką sto
vi ir jo teisingumą ir malonumą ir 
gerą atsilyginimą savo pramonijoj su 
visais lietuviais panašiai per pereiti^ 
metus. Daugiausia lietuviai atva
žiuoją iš kitų valstijų, pirkt žemes 
nuo jo šįmet daugiau, negu kada nors 
pirmiau. Jie yra linksmi pasiliuosa- 
vę nuo mainų ir dirbtuvių. Mokyk- 
’os, gori keliai, tęlefonaį ir Lt. yra, ir 
dabar jau pasirengė licluvišką bažny
čią statyti. Lietuviai augina čia vi
sokių želmenų ir gyvulių: visokių žo- 
ių. grūdų ir daržovių; taipgi augina 

galvijus, aVis ir kiaules. Mūsų kli
matas ir mūsų žemė yra daug panaši 
į jūsų senos šalies klimatą bei žemę. 
Atvažiuok ir įstok į tą didelę lietuvių 
šolioniją. Rašyk mums šiandien, c 
męs atsakysime lietuviškai. P-nas 
Swigartas turi savo svarbiausią ofi
są Pirmos Tautiškos batikos name, 
Chicago, III.

A «1 o c •
‘GEORGE W. SWIG ART, Owner 

G 124? First National Bank Building 
CHICAGO, ILL.

'i d
I

Pastaruoju laiku‘L. S. S. 
19 kuopa padarė kelis pui
kius nutarimus. Nutarta 
rūpinties, kad visi kuopos 
nariai turėtų pylietiškas po- 
pieras. Tam tikslui išrinkta 
komisija iš Verbylos, Liut
kaus ir Neviacko.

Komisija jau pradėjo dar- 
buoties.

Pastarame susirinkime 
kalbėta apie vaikų draugijė
lės suorganizavimą. Vis 
kuopos nariai tam mielai 
pritarė. Išrinkta komisija 
iš drgg. Šaltienės, Sinkaus ir 
Neviackas.

Geistina, kad komisija 
tuojaus imtųsi darbo.

Kuopietis.

Šią pėtnyčią, 7 cl. rugpjū
čio, atsibus, Lietuvių Gimna
stikos Kliubo susirinkimas.,

Nariai malonėkit pribūti 
ir atsivesti naujų narių.

Būtinai atsilankykite.
7 d. rugpjūčio, pėtnyčioj, 

vakare 8 valandoj, New 
Yorke, Sulzer’s Harlem Ri-

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka........................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokiy bgŲ, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

• Brooklyn, N. Y.

“VESTUVES”
Abonementas iki 1 d. Ląpkričio, 

1914. Kas prisiŲs či clolot-i li js, 
tas gaus didelę knygą “Vestu
ves” su gaidomis cho
rams, įvairių balsy solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės” apleis spaudą apie 
15 d. Lakričio ir užsirašę ją tuo- 
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass.
Pinigus siųskit Money Orderiais

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams

smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir 
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių 4

Pinigus galite siusti ir stain pom is.

“LAISVE”
183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

A RIFOlPFI F Aš gydau VARICOCELię be jokio skausmo, 
▼ . operacijos, arba apvyniojimu; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikroAryriškumo greitai atgaunama. f
PR OQT A TITIQ AŠ gydau 'tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 IivU 1 A 11 1 lu i tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus^š iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.

; CYfil m Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėves, išbėrimai, va- 1 rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas,
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, bežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė- 

' ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo-

> kių bledingų vaistų?Tuojaus klaus- 
' kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI
J Mano gydymas nustojusiems vyriš

kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
\| APTOS J Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip

. *^* . . *^* tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
JSTI2 ICTl J I2č\ pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy-

. x \ c (*au be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy- 
mo_lu“ttg chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada almfta geras, 
pasekmes Gydau Ausu. Galvos, Širdies’ Gerklės. Plaučiu, Krutinės. Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu, Sme enu. Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas šiitas ligas. 
Aš netikiu | gydymą laiškais, t<xlol neklauskite manęs patarimu, Kurie? gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

DR RVRNF 208 W’ 42nd St ’ ar“ BroadwayL71Y. JD1IV1W, NEW YORK CITY, N. Y.

50,000

DVKfll 0IEL VYRU

pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 

__ išgydyti sava nuomusč, privatnai ir slapta, su ma- 
’ žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygoe. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpinu Siam tykrus nlapttbes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,* 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskfiitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai istgy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAL 
Męs užmokant ir paėta. Išrašik aiSkeie sava va rd a, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 306 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinlerestiotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė....................... ...............................................

A<1 reeas

Stej'asPUSK DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsilpus, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly-

SPECUALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO
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LIETUVIŲ ATYDAI!
Kostumerių ^skaitliuj besididinant priverstas btlvau savo biznį 

perkelti, padidinti storą, kurikme dabar galima gauti didžiausiame pasi
rinkime: AUKSINIŲ DAIKTŲ SKYRIUJ — visokios rūšies laikrodžių 

ir laikrodėlių; auksinių ir sidabri
nių retežėlių, žiedų, branzalietų ir 
daugybes visokiu papuošalų; MU- 
ZIKALIŠKAM SKYRIUJ — viso
kios rųšies muzikališkų instrumen
tų: armonikų, smuikų, klarnetų, 
pianų, vargonų; gramofonų, fono- 

'grafų ir tt.; visokių rekordų — su naujausioms lietuviškoms dainoms; 
ABELNAM SKYRIUJ — visokios rųšies žaislų, magiškų įrankių; skus
tuvų, peilių ir tt. Laikau daugybę puikiuose apdaruose MALDAKNY
GIŲ; gražios popieros laiškams. Turiu taip-gi pusėtiną skaitlių MAGIŠ
KŲ (Monų) KNYGŲ, iš kurių galima patirti tamsiausias paslaptis apie 
monus arba burtus. Visi mano tavorai pirmos klesos; parduodu viską 
ktuopigiausia; orderius — ar iš Suvienytų Valstijų, arba Kanados — iš
pildau kuogreičiausia. Pataisau pigiai, gerai ir greitai visokius auksi
nius daiktus, laikrodžius ir muzikališkus instrumentais. Girdės kortos di
deliame pasirinkimę. Pirkusius pamokinama kaip pažinti kortas iš vir
šaus.. Reikalaukite katalogo, kurį išsiunčiame dykai.

J. GIRDĖS, 
103 GRAND STREET BROOKLYN, N. N.

- į' k

“DAKTARAS"
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

Labai puikus

Venskie Armonikai
su 21 perlo klev’šiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $*7.$O

KNYGOJ DAKTARAS" netik 
kaip ir kur nuo visokių li£ų gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip 

tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii- 
apsisaugoti.
KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap

rašo ppie vyrų ir moterų dorą bei morališką ; 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- I 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at- 1 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, senients ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojiiną su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami ^visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenčjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą. '

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuolO 13 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o u tarn lo
ke. Ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

L,;, GRAFAFONAS
?i.u/iškų dainų, vertės $4 5.00, 

\ i 1 11 la n ■ tik už ................... $19.£5^)
Tą Krafafoną Rvarantuojamc ant 10 metų.

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.2S

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Męs užlaikome specijallškai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.

r. Richter’
“PAI N-EXPELLER

Drūti muskulai neatneša nnuc 
joi Jus Roinalizinas kankina.

PAIN EXPELERIU 
joi drūčiai suberšli atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priožastj 
sk<lUSnilį« up /i’Xvkw*

F. Ad. Richter & Co.
rtARL ST.. NEW YORK

Temikit antAnkoro 
ženklo apsaugoimo

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N.

Išsiųsdink šiandien 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iŠ pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų .pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 doi. pas

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

Tik 1 doleris!

“Laisve” pralenkė visus lietuvių 
laikraščius pranešimu žinių apie vi= 
sasvietinę karę.

Kas nori gauti geriausių ir teisingiausių žinių — 
skaitykit “Laisvę”. Agentai privalo parsitruakti - ko- 
daugiausia “Laisvės”.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

Męs tik ką aplaikėme iŠ Vilniaus 
puikią vaikams knygelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelio, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę vaikučiajni 
pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
suloš teatrėlj.

Koks tai bus džiaugsmas dideliems.
Kaina tik 10c. Kreipkitės i “Lai

svės” Redakciją, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.




