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RUSIJOS LAIVYNAS PASISLĖPĖ. KAZOKAMS IRGI NESISEKA.
Anglijos įsikišimas nusvers 

kares likimą.
Londonas, 5 d. rugpjūčio.

vo iš Vokietijos atsakymo Į 
12 valandų ar ji mano aplei
sti Belgijos teritoriją. Mat, 
Vokietijos kariumenė sulai
žė mažosios Belgijos neutra
litetą. \ okiečiai, norėdami 
greičiau pasiekt Francija, 
drožė per Belgijos žemę, 

bū-non 
siunti neutralu, tai yra neka-

os karalius nutarė 
įuo vokiečių antplū-

Vokie- 
, 5 d.

rugp

eisianti išvien su Francija ir

Atstovu namas Anglijoj 
su didžiausiu džiaugsmu 
priėmė kares apskelbimą.

Karalius Jurgis V apšau
kė visoj Anglijoj karės sto-

I penkias minutas/ Britą-' 
nijos atstovų namas paskyrė 
karės reikalams $525,000- 
000.

Anglija užėmė kabelį, 
jungiantį Europą su Ameri
ka, ir pertai Amerikos laik
raščiai gauna mažai žinių, 
nes kabeliu naudojasi Angli
ja dėl kariškų tikslų.

Anglijos prisidėjimas prie 
karės turi didžiausią svarbą. 
Mūšiai ant jūros gali per
versti laimėjimą vienon ar 
kiton pusėn.

Anglijos ambasadorius 
jau apleido Berlyną.

Anglijos kolionijos ateina 
pagelbon.

Anglijos kolionijos, kaip 
tai Australija, pietų Afrika 
ateiha pagelbon savo metro
polijai. Canadoj susirinks 
specijalis kongresas, kad su
teikti pagelbą Anglijai.

Serbai apveikė austri- 
jiečius.

Netoli Semendria, Serbi
joj, buvo didelis mūšys tar
pe austrijiečių ir serbų. 
Prieš serbus stojo 10,000 
Austrijos infante rijos, ku
rią palaikė tvirta artilerija. 
Serbų kariumenė atmušė 
austrijięčius, padarydama 
jiems daug nuostolių.

Austrijiečiai mėgino per
plaukti Savos upę, bet ir čia 
juos atmušė serbai.

Belgradas, Serbijos sosta- 
miestis, dar vis bombarduo
jama, bet paimti jo neįvei
kia.

Šiaip jau apie Austrijos 
kariumenės veikimą nėra ži
nių.

Belgai atmušė vo
kiečius.

Mažoji Belgija nutarė 
ginties, kuomet Vokietija! 
užplukdė jos žemę savo ka-; 
reiviais, einančiais linkui1 
Francijos.

Vokietija reikalavo, kad 
Belgija ją paremtų ir duotų 
liuesą' kelią eiti į Francija. 
Belgai atsisakė ir pertai da
bar tarpe vokiečių ir belgų 
kilo kare.

Vokiečiai, priėję prie di
delio miesto i.iež, pareikala-

Užmušta 20 kazokų.
Rusų kazokai tai vienam, 

tai kitam punkte rubežiaus 
su Prūsais persimeta į aną 
pusę, bet jiems nesiseka, nes 
visur juos Prūsų kariumenė 
apveikia. Ties Johanesbur- 
g’U, Prūsų Mozūrijoj, už- 

j mušta 20 kazokų. x
Ties Hohenzalze, Prūsų 

i Lenkuose, buvo mūšys tarpe 
perėjusių rubežių kazokų ir 
vokiečių kariu menės, 17 ru-

50 paimta i nelaisvę.
Matomai. jog kazokai ne

turi supratimo apie Vokieti-

jokio pieno.
Vokiečiai pasirodo turį

Prezidentas Wilsonas iš- 5 d. rugpjūčio rusų garni- 
leido paskelbimą, jog Ameri- zonas iš Kretingos (Kauno 
ka karėn nesikiš ir jog jon'gub.) atakavo Klaipėdą, bet 
nevalia kištis Amerikos pi- tapo atmuštas. Argi tai ma- 
liečiams.

Lietuva, Lenkija ir 
Belgija gali dau
giausia nuken
tėti nuo ka'i es.

i žai mūsų šalies žmonės turė
ki o nukentėt? O tai dar tik 
I pradžia, o kas bus toliau?
į . .Tarpe Liepojaus ir Palan
gos matė skraidant Vo- 

i kietijos laivyną iš 19 didlai- 
i viu.

kariumenė stojo kovon ir at
mušė vokiečius. Vokiečiai 
taip-pat atmušti nuo miesto 
Aanuir.

Belgai džiaugiasi laimėję 
pirmus mūšius. Mažoji Bel
gija gali tapti scena didžio-

pius ir atėję Lenkijon ar 
Lietuvon, jaučiasi esą, kaip 
na i

prieš šimtą metų Napoleono 
laikais. , .

Vokiečiai užėmė Belgijos P?
miestą Vise.

PINIGŲ, PINIGŲ,
, PINIGŲ!

4 d. rugpjūčio Berlyne su
sirinko Vokietijos parla
mentas - (atstovų namas). 
Valdžia pareikalavo karės 
reikalams milijardo ir dvie
jų šimtų penkiasdešimties 
milijonų dolerių.

Baisi pinigų krūva.
Parlamenats duoda tuos 

pinigus. Vokietijos miestai 
skiria milijonus karės reika
lams. Vienas tik Koelnas 
paskyrė šešis milijonus mar
kių ir skirs dar daugiau.

Vokietija prašo Italijos 
partijų.

Vokietijos kaizeris, atver
damas parlamentą, pasakė 
ugningą prakalbą atstovams 
ir vertė visą bėdą už karę 
ant Rusijos ir Franci jos, ku
rios pavydi Vokietijos gar
bei.

Vokietijos kaizeris sakosi 
nepripažįstąs daugiau jokių 
partijų. Visi vokiečiai turi 
eiti kariaut.

4 d. rugp. Vokietija ap
skelbė karę Francijai.

Vokeitija prašo Italijos 
pagelbos.

Italija, nors ir priguli prie 
tos pačios sandoros su Aus
trija ir Vokietij’a, betgi atsi
sako eiti talkon. Italija tu
rinti apie pusę milijono ka
reivių.

Italija sakosi todėl nei
siantį karėn, kad Austrija 
nepasitarus su Italija, kuo
met apskejbė karę Serbijai.

Sepąją carienę areštavo.
Berlyne, Vokietijoj, su

areštavo senąją carienę, ku
ri grįžo iš Anglijos. Jai ne
leidžia vykti į Rusiją.

i Beigį- peĮUrburge ir Berlyne 
ims ui- ,v . _ | . v. • '
Belgijoj išgriovė vokiečių ir ru- 

' ' ' sų ambasadų namus.
6 d. rugp. (četvergo ryte) 

gyvuliai gauta žinia, jog Peterburge 
žmonių darbo rUsai patrijotai išgriovė na- 
—-L. imą vokiečių pasiuntinystės

ir jog ant gatvių buvo di
džiausi susirėmimai ir riau-

ja gali būti scenomis di
džiausių mūšių.
mūšiai jau prasidėjo. Vokie-J 
tijosv kariumenė, Įsiveržusi i

Mūšiai Lietuvoj.
Tarpe Klaipėdos ir Kre

tingos laukiama didelio mū
šio. Žemaitijos pakraščio 

j žeme apsilies krauju. Klai
pėdos vokiečių garnizonas 

įeina linkui Kretingos, kur^ 
l turės susidurti su rusų ka-1

I
legrafiškas susinėsimas.

Eydtkūnuose (Prūsų pu
sėje) iškabino rusišką vėlia
vą ant gelžkelio stoties.

PART OF RUSSIA’S BALTIC FLEET.
Rusijos didesnieji laivai, kuriuos vokiečių laivynas 

suvijo į Finliandijos užtaką.

Rusijoj keturi milijonai bombų, kurios ' skiriamos 
žmonių pašaukta prie gink- anglams.

kų gerybes neliks 
bus atimti, f 
vaisiai sunaikinti.

Lenkijoj jau pasirodė vo
kiečių kariumenė ii’ ties Čen- 
V}chgT;g buvo mūšis. Su

prantama, ar tai rusų ar 
prūsų kariumenė —višviena 
neš prapultį ir vargą vieti
niams žmonėms.
Lietuvoje caro armija spie

čiasi j pulkus, 
apie Kybartus.

Berlyne gi vokiečiai iš
griovė namą rusų pasiunti
nystės.

Juodosiose jūrose rusai 
Ypač, rodosi, suėmė daug pirkliškų Vo

kietijos laivų.

Vokietijos orlaivis išmėtė 
, Visoj Rusijoj įvesta kariš-1 tris bombas ant Francijos 

riumene. Visur išardytas te- i ka cenzūra, taigi visos žinios j miesto Luneville. ■
........... .  ’ bus persijojamos._________ j   Evdlknnnnse (Prūsu nu-! _ ______ j v. . . .---- *Musis ant junų Ame= 

riko s pakraštyje.
Portlande, Maino valsti

joj, girdėta tolimi atgarsiai 
šūvių. Sako, jog jūroje, 30 
mylių nuo krašto,eina smar
ki kova. Mat, Amerikos 
uostuose buvo daug kares 
laivų Vokietijos, Francijos 
ir Anglijos.

Manoma, jog tai kilo' kova 
tarpe vokiečių kreiserių 
“Dresden” ir “Karlsruhe” 
iš vienos pusės ir dviejų An
glijos ir vieno Francijos lai
vų iš kitos pusės.

Vokiečiai jau netoli 
Varsa vos.

Vokiečių kariumenė smar
kiai marguoja Varšavos lin
kui. 5 d. rugpjūčio, scredoj, 
vokiečiai buvo atstu nuo 
Varšavos tik 95 mylias. Vo
kiečiai užėmė Lenkijos mies
tą Kališą ir čenstachavą su 
Bendzinu.

Ties Čenstachava buvo 
mažas mūšys. Rusai tapo 
apgalėti.

Ligišiol Lenkijoj buvo tik 
maži mūšiai. Laukiama di
deliu mūšiu. V A.

Rusijos laivynas suva
rytas į kylį.

Mūšys Baltiškose jūrėse 
Rusijai nepavyko. Rusijos 
laivynas suvarytas į kylį. Ji
sai turėjo pasislėpti Finlian- 
dijos užtakoję.

Vokietija užėmė Alandiš- 
kas salas ir tokiu būdu galės 
sustiprinti savo poziciją.

Rusų laivynas. susirinko 
Kronštadte. Sako, jog Lie
pojon išsodinta 300 vokiečių 
jūreivių. Sako, jog Liepojoj 
vokiečių didlaivio bombar
davimas sugadino kazar-, 
mes, gelžkelio staciją ir su
degino uostą. Vienok, ši ži
nia reikalauja patvirtinimo.

I Francijai sekasi.
Afrikos pakrašty francū- 

zų laivynas paskandino vo
kiečių kreizerį “Pantherą” 
ir paėmė nelaisvėn kitu du, 
laivu.

Vokietijos laivynas Vi- 
duržemės jūroje gavo palie
pimą susivienyt su Austro- 
Vengrijos laivynu.

Francija turi po ginklu 
jau veik milijoną kareivių.

Netoli Čavanette francū- 
zai užpuolė 125 vokiečių afi- 
cierius ir kareivius.

50 vokiečių užmušta, 27 
paimta nelaisvėn. Prancū
zai išsprogdino daug vokie
čių parubežinių stacijų.

Ant augščiausio pasauly 
Eifelio bokšto, Paryžiuje, 
pastatyta anuotos sušaudy
mui priešų orlaivių.

Paskiausios naujienos iš kares lauko

Rusijos Dūma susirinks 8 d. 
rugp. į extra posėdį.

Apskelbta caro kariume- 
nės mobilizacija Tolymuose 
Rytuose ir Siberijoj.

Karės orlaiviai neša 
mirtį.

Šioje karėje žymią rolę 
pradeda lošti orlaiviai, kurie 
neša bombas ir mirtį.

Pirmas orlaivis, kuris ta
po nuveiktas, buvo vokiškas 
Zeppelino orlaivis. Francū
zų orlaivis įsirėžė Zeppeli- 
nan ir abudu krito žemėn. 
Žuvo 24 vokiečiai ir vienas 
francūzas.

Rusų orlaivis perlėkė per 
Austrijos rubežių ir pasiro
dė ties Lvovu. Tapo pašau
tas. Du rusu orlaivininku 
žuvo.’
Eskadronas Vokietijos diri-. 
žablių ir aeroplanų, skaičiu
je apie 20,—visas oro laivy
nas—prisidėjo prie Vokieti
jos jūros laivyno. Jie turi

Vokiečių laivas laimingai 
pabėgo.

Pereitą utarninką išplau
kęs iš New Yorko vokiečių 
pasažierinis laivas “Kron- 
princesin Cecilie”, kuris ve
žė 13 milijonų aukso ir si
dabro, išsprūdo iš anglų ran
kų ir sugrįžo atgal į Ameri
ką.

Vokiečių laivas “Kron- 
prinz Vilhelm” slaptai, už
gesinęs žiburius, išdūmė iš 
New Yorko, kad prisidėti 
prie Vokietijos laivyno.

Cunard linijos laivas “Lu- 
zitania” išplaukė Anglijon. 
Vokiečiai nori jį pagauti.

Francūzų laivas “Lorain” 
išvežė Franci jon 2,000 rezer
vistu. Vokiečiu skraiduo- , C* L
Ii ai taikosi jį sugaut.

Anglijos karalius pagarsi
no, jog visi anglai, kurie tik 
gali nešioti ginklą, nuo 18 iki 
30 metų stotų karėn. Dau
gybė užsirašo kariauti. An
glijos pirmasai ministeris 
Asquith pasakė, jog Angli
jos kareiviai bus perkelti 
Belgijon, kad kariauti su 
vokiečiais.

Vokietija,iš visų pusių ap
siausta priešais, prašyte 
prašo pagelbos Italijos. Ita
lija mobilizuoja savo kariu
menę.

1 . Prezidentas Wilsonas pa
siūlė tarpininkystę visoms 
kariaujančioms šalims.

Pačtą f Europą iš Ameri
kos vežš Suvienytų Valstiją, 
Olandijos ir švėdijos laivai, 
kurie nepriguli prie kariau
jančių šalių.

Japonija, nors ir neka
riauja, mobilizavo savo lai
vyną. . .

560 kazokų jau paimta Ii-- 
gišiol į nelaisvę ir jie išga
benti Berlynan.

Maistas visoj Europoj bai
siai pakilo.

Vokietija su Austrija gali 
išstatyti karės lauke septy
nis milijonus ir tris šimtus 
tūkstančių kareivių.

O Francija, Anglija, Rusi
ja, Belgija, Serbija ir Juod
kalnija netoli dešimties mili
jonų.

Turkija mobilizuoja savo 
kariumenę. Turkija uždą-.

Nori gelbėt amerikiečius.
Europoj likosi daug’ tūks

tančių ame rikiečių, kuriuos 
užklupo karė ir kurie negali 
sugrįžt namo.

Suv. Valstijų kongresas 
paskyrė pustrečio milijono 
dol. jiems gelbėti.

Tūkstančiai vokiečių ka
reivių žuvo, kuomet atakavo 
Belgijos miestą Lieža ir ta
po galutinai atremti. Taip 
skelbia belgų laikraščiai.

Franci jos kariumenė eina 
Belgijon, kad pasitikti vo
kiečius.

Rusų orlaivininkai pasiro
dė’ Austrijos Lenkijoj ties 
Krakova. Daugelis jų nu
šauta.

Serbijos kariuinenes dalis 
perėjo per Austrijos rubežių 
ir užėmė miestą Dalerno.

Kadangi vokiečių kariu
menė, įeidama Olandijon, 
peržengė ir tos mažos šalies 
neutrališkumą, tai visoj O- 
landijoj apskelbta kariškos 
teisės,

Vokietija griežtai parei
kalavo nuo Italijos pagelbos, 
sulyg anksčiau padarytos 
sutarties ir prigrasino, jog 
jeigu Italija neprisidės, tai 
tuomet ir jai bus apskelbta 
karė. Dabar nuo Italijos 
nutarimo daug kas priguli.

Tarpe anglų ir vokiečių 
laivyno buvo pirmas susikir
timas ties Harwich. Užmuš
ta 22 vokiečiai ir 6 anglai.

Suvienytų Valstijų lai
vams liepta saugoti Ameri
kos pakraštį.

Belgijos karalius ypatiš- 
kąi bus vyriausias koman- 
duotojas Belgijos armijos.

Rusai įsiveržė į Vokietiją 
ties Lycku, Prūsų Mozūruo
se? Jie suardė gelžkelio re
les ir padegė kelias stacijas.

Austrijoj pradėjo smar
kiai kilti kainos ant maisto. 
Valdžia išleido įsakymą 
krautuvininkams, ginantį 
kelti maistą. Kas to įsaky
mo nepaklausys — tai bus 
pasodintas kalėjimam

Keturesdešimts milijonų 
rublių rusų pinigų pakliuvo 
į Prūsų rankas. Mat, val
džia buvo padariusi paskolę 
užrubežy. A.pie tai sužinojo 
Prūsų šnipai, ir nutvėrė ga
benamus Rusijon milijonus,

Gibraltaro užtakoj sulai
kyta 23 prekybos laivai. G

f
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Neseniai aš gavau laišką

darbininkų vadovas pralei
do taip, kaip paprastai pra
leidžia vykinai iš augštes- 
nių klesų. Draugų tarpe ji
sai išsiskyrė savo nepapras
tais gabumais, o vėliaus di
džiausia, stačiai enciklope- 
diška erudicija- Dar gana 
jaunas būdamas, Žores tam
pa buržuaziniu profesorium 
Tuluzos universitete. 1885 
metais Žores tampa išrink
tas Francijos parlamentan, 
kaipo atstovas republikonų 
partijos. Parlamente jisai 
pasižymi savo didžiausiu iš
kalbingumu. Prieš jį prasi
veria ministerijų durįs. Jam 
žiba laisvės žvaigždė ir vilio
ja sutverti gyvenimą lai
mingo turčiaus ir savymei- 
lio politikieriaus.

Bet drg. J. Žores povaliai 
tampa sdcijalistu. Jisai at
sisako nuo buržuazinės pa- 
sauliažvalgos ir, dar kartą 
apvertinęs visas senų įsitiki
nimų vertybes, pereina į 
darbininkų eiles.

Nuo to laiko jisai dirba 
varguolių minioms, aukau
damas joms savo gabumą, 
savo mokslą, savo didelį pa- 
siaukavimą.

Jisai daug prisideda prie 
įvykdinimo vienybės Fran
cijos ir viso pasaulio socija- 
listų eilėse.

Žoreso vardas nenueidavo 
nuo lūpų kaip darbininkų 
prietelių, taip ir jų priešų.

Šiandien Žoreso nėra tar
pe mūsų. . Pernai veik šita
me pačiame laike męs nete
kome Augusto Bebelio.

Vienas po kitam interna- 
cijonalo eiles apleidžia mū
sų judėjimo seniai, palikda
mi mums varyti toliaus sun
kų ir didį proletarijato iš- 
liuosavimo darbą.

Pasiutęs šuo nacijonaliz- 
mo ir neapykantos, apjakęs 
patrijotiškas klejotojas išro
vė Joną Žoresa iš mūsų eilių, 
manydamas tuomi sustip- 
rint rūmą, paremtą žmonių 
lavonais, bet tas buržuazijos 
pagamintas rūmas jau griū
va. Nėra spėkų, nėra išga
lių. kurios jį sulaikytų.

J. Žores statė naują rūmą, 
socijalizmo rūmą. Nors vie
no darbininko netekome, 
bet likosi minių minios jau 
susipratusių proletarų.

KURGI DIEV/VS DINGO?
Oras prisipildė karės dva

sia. Apie karę visur šneka, į 
karę visur rengiamasi.

Austrijos nusenęs impe
ratorius Franciškus Juoza
pas, apskelbdamas karę, 
šaukiasi “augščiausiojo” pa- 
gelbos. Rodosi, ne kam ki
tam, bet tiktai jam, Franciš- 
kui Juozapui, dievas turėtų 
pagelbėt, kadangi Franciš
kus Juozapas turi titulą “Jo 
katalikiškos ir apaštališkos 
didenybės” ir yra artymiau- 
siame ryšyje su Rymo po
piežiaus kurija. Franciškaus 
Juozapo valdžia remiasi ant 
viešpataujančios Austrijoj 
partijos — ant katalikų 
krikščionių partijos.

Nereikia nei aiškinti, kad 
visi Austrijos kunigai šian
dien beldžiasi į pono dievo 
duris, maldaudami palaimos 
Austrijos ginklui.

Pono dievo prašoma, kad 
jisai pagelbėtų praryti ma
žytę Serbiją, niekuo Austri
jai nenusidėjusią.

Bet prie pono dievo durų 
yra ir daugiau prašytojų.

Štai iš Peterburgo eina 
gandas po gandui, kad tenai 
atsibūna patrijotiškos de
monstracijos su visais 
“šventaisiais” atributais, 
būtent, šventais paveikslais, 
pamaldomis, žmonių palai
minimais.

Pamaldos atsibūna caro 
žiemos rūme, Kazaniaus ka
tedroj Peterburge ir Us- 
penijos .sobore Maskvoje.

Popai kalba poterius, gie
da giesmes ir triukšmingai 
klabena į to paties pono die
vo duris ir reikalauja pagel
bės “Kristų mylinčiai pra
voslavų kareivijai”. Mat, 
tuo vardu caro kariumenė 
vadinama.

“Pone die, išklausyk mus 
ir duokie galę ir įkvėpimą 
barbariškai kazokijai!”

Bet prie pono dievo durų 
yra ir daugiau prašytojų.

Štai visa eilė patrijotiŠkų 
vokiečių ir kunigužių, Liu
terio vaikų, susirinkę bažny
čiose ir ant piečių šaukia po
ną dievą į talką.

“Apveizda augščiausiojo 
padės Vokietijos ginklui” — 
sako Vilius II, liepdamas ga
ląsti mirties ginklus milijo
nams krikščionių.

Ir jisai tikisi dirbąs vai
singą krikščionijai darbą.

Bet prie pono dievo durų 
yra ir daugiau prašytojų. 
“Bedieviai” francūzai ren
kasi bažnyčioj panelės šven
čiausios ir klabena į duris 
pono dievo.

Tai kurgi jis yra tasai 
“visogalingasai”, tasai pa
saulio harmonijos tvėrėjas 
ir palaikytojas?

Kur dingo jo žodžiai: my
lėk artymą, kaipo patsai sa
ve?

Kur dingo to dievo kunigų 
skelbiamieji žodžiai apie ra
mybę geros valios žmo
nėms?

Kur dingo tas nekaltas 
avinėlis, nuolankumo ir mei
lės simbolas?

Dievo nėra; jis išvažiavo 
ant vakacijos. Jisai liaujasi 
veikęs, kada ypač reikėtų jo 
veikimo.

Tūkstančiai lavonų, išpus
tyti laukai, ašarų jūros, dan
tų griežimas ant žemės, bro
lio prieš brolį pakilimas — 
tas viskas šiandien stojasi 
kūnu ir gyvena tarpe mūsų.

Tai kurgi dievas Abrao
mo, Izaoko ir Jokūbo, kur jo 
galybė ?

DRAUGO JONO ŽORESO 
ATMINČIAI.

Pat rijo tiško * apsvaigėlio 
kulka išskyrė iš internacijo- 
nalo tarpo didį vadovą 
Francijos darbininkų ir didį 
socijalistą — Joną Žoresą. 
Jo nebėra mūsų tarpe da
bar, kada jo buvimas mums 
taip reikalingas.

Jonas Žores buvo kilęs iš 
augštosios klesos. Jo tėvas 
buvo admirolu, vėliaus 
Francijos jūros ministeriu. 
Savo jaunystę būsiamasis

SOCIJALISTAI IR KARĖ.
Visi nekantriai laukia 

pranešimų, kokią veikimo li
niją nustatys Europos soci- 
listai. Amerikoj nepapras
tai mažai žinių gaunama 
apie veikimą socijalistų įvai
riose šalyse.

Laukta tarptaučio kon
greso Viennoje ir pasitikė
ta, jog tasai kongresas duos 
plačių nurodymų . Vėliaus 
gauta žinia, jog kongresas 
iš Viennos perkelta Pary
žiun. Pat pradžioje šios sa
vaitės atmainytas nutari
mas šaukti kongresą Pary
žiun ir atidėta ant' neapri- 
buoto laiko.

Pasirodo esą negalima su
šaukti kongresą dabartinėse 
sąlygose. Iš daugelio ka
riaujančių šalių delegatai 
jokiu būdu negali atvykti. 
Jeigu, padėkime, rusams, 
vokiečiams ar austrijie- 
čiams reikėtų dabar pasiek
ti Franci ją, jie pasitiktų ne
apveikiamas kliūtis dėlei ko
munikacijos sustabdymo ir, 
galimas daiktas, dar būtų 
areštuoti. Juo labiau nega
lima buvo sušaukti kongre
sas Viennoje.

Dabar, kada nutrūko susi
nėsimai ir visur apskelbtos 
kariškos teisės, solidariškas 
veikimas visų šalių socijalis
tų bent ant tūlo laiko su
paralyžiuotas.

Vienok, socijalistai neat
sisakys nuo savo principija- 
lės pozicijos karės priešų. 4 
d.rugpjūčio susirinks Vokie
tijos ir Francijos parlamen
tai, o 8 d. rugp. Rusijos dū
mą. Sulyg informacijų, ku
rias gavo drg. M. Hikįuith, 
Amerikos socijalistų parti
jos pirmininkas,- parlamen
tų socijalistiškos frakcijos

tarsis apie bendrą antimili- 
tarišką veikimą.
“VIENYBĖ LIETUVNIN

KŲ” IR BANKŲ BAN- 
KRUTYJIMAS.

“Laisvės” N. 49 tilpo per
sergėjimas didžiojo New 
Yorko lietuviams dėlei epi
demiško bankų bankrutyji- 
mo Chicagoje. “Laisvėje” 
tuomet juodai ant balto bu
vo parašyta:

“Broliai lietuviai, apsau
goki t savo biedną turtelį. 
Jūs matote, kas dabar Chi
cagoje darosi su bankomis. 
Ateis ir mūsų eilė”.

Žmonės, kurie skaito laik
raščius ir brangina jų Į)ata- 
rimus,turėjo užtenkamai lai
ko, kad pasinaudoti “Lais
vės” persergėjimais. Mūsų, 
kaipo darbininkiško laikraš
čio, priedermė buvo ne už
slėpti ką nors, bet viešai vis
ką pasakytu

Visiškai kitaip elgėsi mū
sų tautiška spauda, o vy
riausia —brooklyniškė “Vie
nybė Lietuvninkų”.

Štai, kada Chicagoje ban- 
krutyjo vienas po kitam pri
vatiniai bankai ir visi lie- 
vių darbininkų laikraščiai 
liepė apsisaugoti, tai “Vien. 
Liet.” N. 27 iškepė straipsnį 
“Kas kovoja prieš biznį?” 
Tame straipsnyje minėtas 
laikraštis išsijuosęs gina tū
lų Chicagos liet, bankierėlių 
gerovę ir sako: “Pakol kas 
biznį teisingai veda, patol jis 
pats turi visuomenės užsiti- 
kėjimą ir jokių bankrūtų 
nesibijo. Ir ką tolymiem- 
siems laikraščiams (su
prask, jai “Vienybei”) rūpi 
keletos Chicagos žydelių 
bankrūtyjimas...” Na ir “V. 
Liet.” netik nerūpėjo, vadi
nas, persergėti žmones, bet 
ji dar gražiai mokėjo papa
sakoti, jog už biznio gerumą 
ir negerumą atsako jo savi
ninko ypatiškos dorybės ar 
nedorybės:

Mūsų Brooklyno ir apy
gardų žmonės, pasiskaitę 
panašią “Vien. Liet.” litani
ją, galėjo sau manyti:

Tai kuomi gi Schwenk ne
doras? Gi tai tikriausias 
patrijotas ir visuomenės vei
kėjas. Ilgų metų praktika 
patvirtina jo biznio dorumą.

Taip, sakome, galėjo pa
manyti kiekvienas “Vien. 
Liet.” straipsnį pasiskaitęs 
žmogelis.

Bet... praėjo kelios savai
tės ir pilnai paaiškėjo “Vien. 
Liet.” besąžiniškas melagin
gumas. Pasirodė, kad tūlų 
biznių gerumą anaiptol ne
užtikrina ypatiškos dorybės 
jo savininko.

“Laisvės” pranašavimas 
išsipildė ir kas paklausė jos 
persergėjimų, gali šiandien 
džiaugties.

O “Vien. Liet.” su gėda 
turėjo pripažinti, jog “maži 
bankeliai bankrutina, nes 
sunku jiems beišvesti kon
kurenciją su kįlančiomis 
milžiniškomis piniguočių in
stitucijomis ir atstovėti 
prieš milijonus kapitalo su 
savo šimteliais tūkstančių... 
Kur pinigai plaukia į milijo
nų ir bilijonų trustus, ten 
męs matome sunkią ir nebe
galimą išvest konkurenciją”.

Argi galima suderint ši
tuos “Vien. Liet.” žodžius su 
to laikraščio užtikrinimais 
N. 27, jog “kas teisingai ve
da biznį, patol jis pats turi 
visuomenės užsitikėjimą”. 
Žinoma, negalima.

Reiškia, N. 27 “Vien. L.” 
bjauriai melavo, kuomet jai 
rūpėjo apginti biznis tūlų 
chicagiškių biznierių. Soci
jalistų neapykanta ir baimė, 
kad socijalistiški laikraščiai 
neprasisiektų gerbūvin, ver
tė “Vien. Liet.” įkalbinėti 
žmoneliams seną pasaką 
apie bankierėlių padorumą 
ir teisingumą, nors ji pati, 
kaip dabar rašo, gerai žino
jo, kad sunku išlaikyt kon
kurenciją su milijonais...

Dabar skaitytojams gali 
būti aiški dviveidė politika 
“Vienybės”. Šiuo žygiu ji 
pati save rykštėmis išplakė.

Iš “šventosios” 
Lietuvos.

nuo vieno is savo geresniųjų 
draugų, laišką, pilną gilaus 
nusiskundimo ir apatijos;

Ar verta veikti, ar verta 
rūpinties visuomenės gero
ve, jeigu tiek daug nemalo
numų, tiek daug aršios ne
apykantos reikia susilaukti? 
Ar negeriau būtų pasiliovus 
veikti ir vieton visuomeniš
ko darbo, pasirūpinti apie 
savo ypatišką gerovę? Kiek 
tai laiko sugaištama ant mi
tingų, prakalbų, laikraščių, 
knygelių platinimo! Jeigu 
tas visas laikas sudoroti sa
vo ypatos naudai ir prasila- 
vinimui, tuomet galima kur 
tai geriau prasisiekti.

Taip rašo ir taip galvoja 
netik tasai vienas mano ypa- 
tiškas draugas, bet, aš ži
nau, ir didelė daugybė mūsų 
veikėjų, kuomet užeina 
jiems nuliūdimo valandoj.

Merdėjimo, apatijos dva
sia pagauna dažnai žmogų, 
nors ir dar taip tvirtą ir įsi
tikinusį savo pažiūrose.

Žmogus sustoja ant gyve
nimo kryžkelės, pagalvoja, 
pagalvoja, pasisieloja ir nu
moja ranka ant to visko, 
kam seniau tikėjęs ir galvą 
guldyti buvo pasirengęs.

Todėl tai mūsų Amerikos 
lietuvių socijalistų gyveni
me taip tankiai tenka susi
tikti su typu “buvusio” soci- 
jalisto, ex-socijalisto, kuris 
lieja neapykantos ir tulžies 
kibirus ant to visko,už ka se- 
niau patsai agitavo, darba
vosi.

Man norėtųsi tuos nuliū
dusius, nuilsusius draugus 
suraminti.

Neabejotina, jog mūsų vi
suomenės progresas šuo
liais, zovada eina pirmyn-. 
Mūsų visuomenė nestovi ant 
vietos. Kas atsimena Ame
rikos lietuvius prieš dešimts 
metų, tas mato savo akimisj 
kaip smarkiai pažengė paa
kiui visas mūsų gyvenimas.*

Darbas nesilieka be vaisių. 
Darbas-atneša gausų derlių.

“O žemė vistik sukasi” — 
sutrepsėjęs piktai sušuko 
Galilėjus, kuomet fanatikai 
senovės norėjo jį įtikinti, 
kad ne žemė apie saulę, bet 
saulė sukasi apie žemę.

Taip, žemė vistik sukasi! 
Jeigu Galilėjus neišsižadėjo 
savo idėjos tamsaus fanatiz
mo laikuose, kuomet, gali
ma sakyt, jisai buvo vienui 
vienas ant kovos lauko, o 
prieš jį stovėjo tamsuolių 
minios, — tai būtų gėda 
mums, dvidešimto amžiaus 
vaikams, nuliūsti ir liauties 
betikėjus į progresą.

Būtų negražu ir būtų pra
sižengimas prieš mus pa
čius, prieš mūsų idėją, prieš 
visą nuvargusią žmoniją.

Nuliūdimą reikia mokėti 
apveikti, sustiprinus valios 
impulsus ir sutverus stiprų 
idėjišką fundamentą žinoji
me kas gera, kas bloga. Mū
sų darbas, mūsų įsitikinimai 
neturi būti paremti lengva
pėdiškom simpatijom arba 
įsikarščiavimu. Reikia mo- 
kyties, protauti, gilinties į 
visuomenės santikius, reikia 
semti iš žinijos šaltinių vis 
naujesnių, vis brandesnių 
faktų, argumentų.

Tuomet męs būsime drū- 
tesni, tuomet męs nepasi
duosime nuliūdimui.

Jei pailsai, broli, kovoje, 
jeigu spėkos suslūgo — pa
silsėk, susiramink, pasitvir
tink fyziškai ir morališkai, 
bet nenuliusk amžinai, ne
mesk j šalį mūsų didžio dar
bo, nes paskui patsai gailė
siesi.

Žinok, kad kovoji už teisy
bę, už vargšus. Nenorėk, 
kad tie vargšai stebuklingu 
būdu susiprastų, nes juos 
per amžius mulkino, apgau
dinėjo ir ant jų kaklo pririšo 
sunkų nusižeminimo akme
nį.

Taigi, nenuliūsk, broli! 
Brooklyno Dėdė.

Žuvis jieško, kur giliaus, o 
žrhogus kur geriaus.

•Iš visų katalikiškos semi
narijos studentų Robert 
Walters buvo darbščiausiu, 
inteligentiškiausių ir dievo- 
čiausiu. Jį vadino “filoso
fu” ir “šventuoju”. Moky
tojas pažinojo jį ypatiškai ir 
jau turėjo paskyręs jam ge
riausią parapiją; tik laukė 
pabaigiant seminarijos kur
są, kad, nežiūrint jo jaunų 
metų, tu o j aus įšventus jį į 
kunigus.

Jisai jau buvo paskutinėj 
klesoj, o buvo dar tik dvide
šimts dviejų metų. Jisai bu
vo išblyškęs, augštas ir tam
siais plaukais. Vienatinis 
daiktas, kuris išrodė nevisiš
kai tinkančiu jo studentiškai 
ir šventai išvaizdai, buvo jo 
nosis. Jinai buvo plati, sun
ki ir jausminga, bet lūpos po 
ja buvo plonost ir mažos. 
Galvą jisai laikydavo biskį 
palenkęs į kairę, lyg Kristus 
ant kryžiaus kabodams. Jis 
troško būt kankintiniu, ken
tėtoju. Religija, jis manė, 
yra naudinga tik skausmą 
kentančiam žmogui. Gar
binga ateitis, kurią jam pir
šo jo draugai ir mokytojai, 
jo nedžiugino. Jam labiau 
norėjosi būti, kaip Jėzus, 
paniekintu, apnuogintu, su
kruvintu, apspjaudytu, nu- 
kryžiavotu; jisai labiau gei
dė, kaip šventas Pranas As- 
sižietis, bučiuoti raupais 
sergančio ranką. Jisai ne- 
skliitė ideališkais nei vysku
pą su dideliu išpūstu pilvu ir 
raudonu veidu, nei jam žino
mus kunigus, kurie apkalbi
nėjo viens kitą, bėdavojo dėl 
retų laidotuvių ir ilgai lyg- 
davo apie vestuvių kainą. 
Sykį jisai pasakė apie tai sa
vo išpažinties klausytojui, 
malorųam, ramiam žmogui, 
kuris švelniai paglostė jo 
galvą ir tarė: “Ne, mano 
mielas, tu mums čia reika
lingas. Dabar yra kitokis 
svietas. xKacla-nors tu būsi 
mūsų vyskupu”.

Jisai skyrėsi nuo kitų stu
dentų jau tuo, kad niekados 
nerūkė nei negėrė. Jisai 
geidė būti taip-pat čystu kū
niškai, kaip ir dvasiškai. 
Bet jis nebuvo paprasta šal
ta, poteriaujančia žmogyste, 
kokios taip tankiai semina
rijose užvis labiau gerbia
mos. Visi jo pasielgimai ir 
idėjos buvo pasekme labai 
drūto įsitikinimo ir atydaus 
nuolatinio studijavimo. Tū
li, ne be pamato, šnibždėjo, 
jog jisai žinojo daugiau už 
visus seminarijos mokyto
jus. Jisai buvo atsakančiai 
apsipažinęs su senovės ir vi
duramžių filosofija, ir gerai 
nusimanė apie šios gadynės 
filosofiją. Jisai buvo para
šęs veikalėlį priešais Spino- 
zos protavimus, bet pats bu
vo persiėmęs Spinozos aiš
kinimu apie dievą. Jisai bū
tų labai išsigandęs, jeigu bū
tų supratęs, jog jisai yra 
veik pantheistu (gamtos 
dievintojo). Jis tikėjo į tri- 
jatį ir galėjo geriau, negu 
kiti draugai, išaiškinti tą 
trikampę paslaptį. Šventoji 

xlvasia, kuri naujokams stu
dentams buvo tokia paslap
čia, o seniems studentams — 
niekuo daugiau, kai tuščiu 
žodžiu, jam turėjo visai kito
kią prasmę. Bet jisai skelbė 
plačias pažvalgas, kaltino 
kitus už niekinimą protes
tantų ir žydų ir miglotai aiš
kino apie viso pasaulio susi- 
vienyjimą katalikybės pavė
sy. To jo mistiško aiškini
mo kiti nei nebandė suprast. 
Faktiškai, kiti studentai 
laipsniškai tuko, vis tankiau 
dvokė tabaku ir degtine, ir 
tik laukė patepimo į kuni
gus, kad gaut liuosybę kada 
norint kelti ir gulti, ir ant vi
sada atsikratyt nuo knygų.

Niekas nežinojo, ką jisai 
manė apie moteris. Užėjus 
nešvariai kalbai, jisai išeida
vo. Jeigu būdavo kalbama 
apie sulyginamą vyro ir mo
teries vertę, jisai klausyda
vo, bet pats nepratardavo 
žodžio. Rodės, jog jisai turi 
savo pažiūras apie visus da
lykus, išimant moterį. Tūli

Keistas mano būdas. Jau 
kaip įlįs kas nors į galvą, 
apsės kokios mintįs, tai nie
kaip jų nenusikratysi. Ot, 
rodos, žmogus, kad ir galą 
gautum, o nuo tų minčių ne- 
nusikratytum. Štai ir dabar, 
kvaršina mano galvą, ne
duoda man ramumo klausi
mas, kaip Lietuva.be Ameri
kos apsieitų?

Juk dabar lietuvis, visas 
laimes, nelaimes ant pra
keiktos “Merikos” sprando 
suverčia.

Žiūrėk, dabar ūkininkui 
ūkyj nevyksta, ką ka’ltįs, 
kaip ne tą prakeiktą “Me- 
riką”, juk ji visus darbinin
kus išvilioja. Metai blogi, 
javai neužderėjo ir kaip ma
nai, kas kaltas? Nugi tas 
prakeiktas “Merikas”. Dar
bininkų būtų, nei blogų me
tų nebūtų.

Meilutė Lietuvos dukrelė, 
vaikino sau nesuranda, kas 
kaltas? Nugi prakeiktas 
“Merikas”, tai jis visus vy
rus išvilioja.

Koks nors geraširdis tau
tietis tėvynės naudai fabri
kėlį atidarė, pigiai darbinin- 
kų negauna ir vėl “Meri
kas” kaltas. Kad ne “Meri
kas”, tėvynės naudai besi
darbuodamas ir sau gerą lo
bi susikrautų.

Arba, susitvers kokia 
nors pramonės bendrovė, 
nelyginant Vilniaus “Vili
ja”, visi akis atkreipia į A- 
meriką (jau čia nebe į “Me- 
riką”, matai, tiligentai ki
taip ištaria), ir laukia, kol iš 
ten doreliai pradės plaukti. 
Juk žinai,amerikonai turtin
gi, na ir gaileširdingi.

“Lietuvišką” banką stei
gia ar tai “pažangųjį” ar 
“atgaleivį” ir vėl į Ameriką 
žiūri, irgi į Ameriką, o ne 
“Meriką”, mat jau to darbo 
imas išmintingesni “susi
pratę” lietuviai ir būtinai 
tautiškai susipratę. Nors iš 
tos “Merikos” nei į bankus, 
nei į pramonės bendroves 
dolerių neplaukia. Bet vil
tis. viltis viską apgali.

Ir tik reikia stebėtis, kad 
tos “Merikos” “tautiškai” 
susipratę lietuviai nerangus 
žmonės. O dabar kišeniuj 
keletą tūkstančiu doleriu su- V C 4.
rinkt besidarbuojant Lietu
voj tautiškoj dirvoj puikų 
biznį galima padaryti.

Užtikrinu, vyručiai, tik 
būtinai tėvynės labui, na o 
jei dar ir katalikišką biznį 
užvestumet, tai eis, kaip 
“ant mielių”.

Ir vėla, sumanys kunigai 
statyti tautos namus Kaune 
ir vėla į Ameriką kolektuoti 
važiuoja ir sekas. Imas lie
tuviai, jau nebe koki kleri
kalai, ar “pirmeiviai”, o tik 
lietuviai ir-gi tautos namą 
statyti ir ne Kaune, o Vil
niuj ir vėla Amerikon trau
kia.

Vis tai maža bėda, gal be
sidarbuojanti Lietuvoj tau
tiškoj dirvoj ir be Amerikos 
apsieiti, o ūkininkai, tai už
tikrinu, kad be Amerikos 
galėtų gyventi. Juk pamis- 
lyk, būtų darbininkų, nebū
tų blogų metų, O, vyručiai, 
kaip tuomet Lietuva klestė
tų, jei Amerikos nebūtų! 
Juk tik įsivaizdinkit sau, 
tuomet visi ūkininkai pa
kankamai bernų turėtų! Tai 
vis niekai, bet štai kas man 
ramumo neduoda, kur-gi 
mūsų kurie-nekurie klebo
nai pasidėtų. Štai dabar, 
žiūrėk, koks nors klebonas, 
kokie dešimts metų parapi
ją milžo, milžo, kad bažny
čią pastačius, jau jam,rodos, 
krūvas pinigų pririnko ir 
kelias dešimtis bažnyčių pa
statytų, o pradės statyti, 
bracia, surems keturias sie
nas ir... toliau nei iš vietos. 
Ant laimės Amerika!!! Tai 
išganymo šaltinis!...

(Toliaus bus).
Geriau sutikt nesmagumą, 

negu atsakyt pagelbą nelai
mėje.

Norėdamas atkeršyt. ki 
tiems, keršytojas tankiau 
šiai pražudo pats save.

. šykštuolis panašus stati
nei be dugno, nes niekuomet 
nepripildomas.

palai dėsni veikėjai piktai 
vadindavo jį “Nekalta pa
na”. Ir tokiu ištikro jis bu
vo. Vienatinė moteris, ku
rią jisai suprato, buvo ne
kaltoji Marė, vienatinis gra- 
žiausis įsivaizdinimas ir ne
kaltas prasidėjimas. Kiek
viena tekėjusi moteris buvo 
jam kuo-tai neišaiškinamu, 
gal-būt, kuo-tai koktu. Jisai 
klausdavo save: “Kaip gail 
moteris palytėti vyro kū
ną?” Kada nuogų moterų 
paveikslai savaimi sukildavo 
jo mintįse, net ir sunkiausią 
filosofiją skaitant, jisai atsi
stodavo, skubiai vaikščioda
vo po kambarį ir stengdavos 
prašalinti tuos vaizdus. Jei
gu paveikslai drūčiai laikėsi 
jo mintįse, kaip tai buvo vė
liausiame laike, tai jisai 
klaupdavo prieš i nukryžia- 
votąjį, melsdavos ir meilin
gai jį bučiuodavo. Papras
tai, tas jam pagelbėdavo. Ji
sai sunkiai kovojo, idant at
skirt save nuo gyvenimo, bet 
gyventi. Jisai skaitė apie 
panašias kovas su piktąją 
dvasia ir apie pergales.

Buvo pavasaris. Dienos 
prisipildė muzika. Semina
rijos sodnas urnai užtvino 
nauja gyvasčia. Paukščiai 
giedojo, musulai birzgė, du 
mažu šunyčiu bėgiojo, tarsi 
neseniai ištirpusiu nuo žie
mos speigo; pats gyvenimas, 
tartum, ištvirko,užlietas tuo 
gamtos tvanu.

Seminarijoj visi rengėsi 
prie egzaminų. Visi buvo 
užimti ir galėjo tik retkar
čiais pažvelgti ir sunkiai at
sidust. Tik Robertas pasta
rame laike pasidarė labai 
nerangiu ir greit susierzi
nančiu. Jisai nesirengė prie 
egzamenų, bet tam veik nei 
reikalo nebuvo. Tuo-pat lai
ku, kada jame pradėjo ypač 
apsireikšti tylumas ir jaus- 
lingumas, atėjo liūdna žinia 
apie jo tėvo mirtį, todėl visi 
manė, kad tai toji žinia tokį 
įspūdį ant jo darė ir visai ne
sistebėjo.

Bet mintis apie tėvą Ro
berto nevargino. Jis visai 
menkai savo tėvą žinojo, 
nes visą savo^amžių praleido 
mokyklose ir seminarijose. 
Jam tėvas buvo tik tuo žmo
gumi, kuriam jisai kas mė
nuo rašydavo augšto sty- 
liaus laišką, pradėdamas žo
džiais “Mano gerbiamas £ė- 
ve”, ir baigdamaš, didesnės 
svarbos padavimui, žodžiais 
“tegul palaimina tamstą, 
vardan Jėzaus, mūsų viešpa
ties”.

Kas vaikiną vargino? Ji
sai pats nežinojo. Ištisas 
valandas jisai tėmydavo 
pleštekias ant kvietkų ir ras
davo tame neapsakomą 
džiaugsmą,sumaišytą su ne
svietišku ilgėsiu. Jisai ne
galėjo nei žiūrėt ant savo 
knygų ir jį kankino, kaip 
niekad pirmiau, nuogų mo
terų paveikslai viliojančiose 
pozose. Jis jautė jas visu 
savo kūnu, jautė jų kvėpavi
mą, jų bučkius. Jisai trin
davo akis, kad nuvijus jas 
nuo savęs, bet jos grįždavo 
ir keršidamos vaidinosi ne
padoriuose reginiuose. Nak
timis jisai negalėdavo už
migti, o jeigu užmigdavo, tai 
jį kankindavo tokie-pat sap
nai. Jis meldėsi, bet Kristus 
ant kryžiaus persimainyda
vo į moterį. Jisai pasidarė 
silpnu, melancholišku. Vie
ną dieną jisai pasirįžo pasi
kalbėti ąpie tai su savo išpa
žinties klausytoju. Jisai nu
ėjo jo kambarin ir urnai su
sigėdo. Niekuomet iki šiol 
jisai taip nesijautė. Jisai 
niekad neturėjo paslapčių. 
Bet dabar... jis negali... jis 
nenori jam pasakyt...

“Ach, mano vaike, — tarė 
kunigas, — tu išžiūri pusėti
nai išblyškusiu. Sėskis. Tu 
jautiesi prispaustu”.

“Taip”,— atsakė vaikinas; 
ir malonus kunigo veidas 
pridavė jam užsitikėjimo, 
kaip ir seniaus, bet išpažin
ties klausytojas tęsė:

(Toliaus bus).
- ’
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Žinios iš Lietuvos.

nį” ir “Vairą”.
Įdomiausias žinias paduo

dame žemiau.

šiaip jau visokiais abrozdis.
Matomai, jiems rodosi, 

kad “šventos” ikonos padės 
jiems.

Photo by American Press Association.

THE CZAR AND HIS COSSACKS.

Rusijos caras ir jo ištikikazokai.

MEILE IR DUONA
Vertė V. Čibiras.

Žinios delei kares ir 
apie karę

Čechų soeijalistų dienraš
tis “Hlas Lidu” (Žmonių 
Balsas”), išeinąs New Yor-

AMBASADORIUS” i 
BRYS APIE KARĘ.

Philadelphijoj, laike savo | įp eina už serbus ir, abelnai, 
už slavus, bet prieš Vokieti
ją ir Austriją.

prakalbos su p. M. Gustai
čiu, p. Gabrys išreiškė savo 
nuomonę apie tik ką kilusią 
visasvietinę karę.

Jisai turėjo iš anksto pa
rašytą kokią tai rezoliuciją 
su linkėjimais, kad viešpats 
dievas padėtų pasekmingai 
sumušti tuos vagius vokie
čius. Anot Gabrio, tai net žo
dis vokietys paeina nuo žo
džio “vagis”. Rezoliuciją 

- • žadėjo pasiųst V. Dūmai ar į

žinios iš kares ateina iš 
angliškų šaltinių.

Žinioms iš karės lauko ne
reikia taip jau aklai tikėti, 
nes jos labai tankiai būna 
netikros.

Kiekvienas pranešimas 
reikalauja dar patvirtinimo 
ir tik tuomet galima jom pa
tikėti.

Štai, padėkime, panedėlio 
ryte, daug New Yorko dien
raščių paskelbė apie užmu
šimą Franciškaus Juozapo, 
bet tas gandas nepasi
tvirtino.

Ligišiol daugiausia žinių 
gaunama iš angliškų šalti
nių per Londoną. Iš Vokie
tijos, tiesioginiu keliu, labai 
mažai gaunama žinių.

Gal būt, greitai jau nega
lėsime gauti Vilniaus laik
raščių, per tai nutruks mū
sų ryšiai su Lietuva.

Šia savaitę dar gavome 
“L. ž.”, “Liet. Ūk-ka”, “Vil-

niukas iš šalies tai pi ' atė ir 
pranešė Juozapaičiui .Dauk
ša ant karštų pėdų st uptas 
turėjo prisipažinti prie 
liudininkų sugrąžino Juoza
paičiui jo pinigus.

Pas mus nieko geresnio ir 
neišgirsi, kaip tik: čia užmu
šė, čia apvogė. O vis tai dė
lei žmonių tamsumo. Lai
kas jau mums patiems pasi
rūpinti savo apšvietimu, o 
nelaukti, kol mus apšvies ko- 
kie-nors geradariai.

Rusijos caro manifestas.
4 d. rugpjūčio Rusijos ca- 

’•as Mikalojus išleido mani
festą į savo pavaldinius, ku
riame visą kaltę dėlei kilu
sios karės suverčia ant Aus
trijos ir Vokietijos.

Jisai sako, jog Rusija tu
rėjusi ginti brolius slavus.

“Męs turime apginti gar
bę, augštą pašaukimą <ir ne- 
paliečiamybę Rusijos, o taip- 

i pat ir jos poziciją didžiųjų 
pasaulio valstijų eilėse”.

Peterburge atsibūna labai 
j ceremonijų. 

Bet juk Ypač žymios ceremonijos 
pa_l atsibuvo caro “Žiemos Rū- 

Aplink rūmą susirin-

■■ ■
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šeštą valandą, vakare jau prie gonkų 
laukė karieta. Pati vos nesupyko; bet už
tai kaip malonu buvo sėdėti karietoj susi- 
glaudus ir, tartum lopšy supantis, važiuoti 
į zoologišką sodą. “Lyginai taip, kaip lovoj 
gulim”, tarė Liudvikas, bet už tai pati kirto 
jam skėčiu per apsiautalo skvernus. Pažį
stami šalygatvias atiduoda garbę. Draugai, 
mirkčioja akimis ir, tartum, nori sakyti: 
“Ak tu, šeima, pagriebei kąsnį!” Visi pra
eiviai jiems išrodė prastais, menkais ir ma
žais žmoneliais; kaip puiku sėdėti ant pa- 
duškų, kuomet kelias lygus ir karieta siū
buoja, kaip lopšys. Juk tai visuomet taip 
bus!

foks gyvenimas tęsėsi čielą mėnesį. 
Baliai, vizitai, pietus, vakarienės, teatrai. 
Tarplaikiais jie būdavo namie. Tas užvis 
labiau patikdavo Liudvikui. Kaip smagu 
po vakarienei pasiimti pačią iš po pat nosies 
tėvų, pasodinti ją į karietą, uždaryti duris, 
pasisukti j tėvus ir pasakyti: “Na, męs da
bar važiuojame pas save į namus. Ten męs 
ką tik norėsime, tą ir darysime!” Atvažia
vus i namus paruošti puotelę ii’ praplepėti 
iki ryto.

Liudvikas namuose visados būdavo iš
mintingas. Vieną sykį pati sumanė jį pa
vaišinti rūkytais lašiniais, bulvėmis ir avi
žine sriuba. Ak, kaip tai skanus buvo pie
tus! Jis susilaukė vėl tos pačios dienos, 
kuomet turėjo valgyti rūkytus lašinius, bul
ves ir avižinę sriubą. Ir štai, anksti ryte 
ateina jis ir, nespėjęs praverti duris, su
šuko :

— Ar tu, Luiza, girdėjai tokią nau
jieną? !

— Kame dalykas? Ka satsitiko?
— Tu stačiai netikėsi, kaip aš tau pasa

kysiu, kad aš pirkau, — ir dar pats pirkau! 
— porą kurapkų; įspėk, po kiek?

Ant pačios veido galima buvo greičiau 
patėmyti piktumą, negu džiaugsmą.

— Tik tu pagalvok, kronas už porą!
Pati tankiai pirkdavo ir už 80 ere porą, 

bet, kad neužpykdžius vyrą, jinai, sutik
dama pridūrė:

—•. Išties praeita žiema buvo labai snie- 
ginga.

— Bet tu suprask, kad labai pigu!
Jinai su viskuom sutikdavo, bile tik 

Liudviką užganėdinus. Vakare Liudvikas 
turėjo valgyti bulvinę košę su pienu* Ka
dangi jis priėdę kurapkų, tai vakarienes vi
sai nenorėjo valgyti, vienok norėjo pasiro
dyti, kad jam ir košė patinka, kad jis ją gali 
valgyti kasdien, be paliovos. Pienas gi jam 
visai nepatiko ir nuo jo jis atsisakė, bet ko- 
^ę prižadėjo valgyti kas vakaras, kad tik pa- 
J nesupyktų.

Apie košę jau daugiau nei nekalbėjo. .
Po šešių mėnesių pati pradėjo ne visai 

gerai jausties. Vieną sykį net vemti pradė
jo. Teisybė, jinai buvo persišaldžius ir tas 
praėjo, bet vėmimas nuolatos atsikartoda
vo. Ar tik nesuvalgė jinai ką nors nuodin
go? O gal variniai indai negerai išbaltinti? 
Pašaukė daktarą. Daktaras apžiūrėjo, nu-

(Tąsa).
Jis surinko visus savo aprėdalus, ku

rie buvo išmėtyti po visą kambarį, apsirėdė, 
ir išėjo virtuvėn. Ą

Kaip puikiai išrodo virtuvė! Variniai 
indai, tartum auksas, blizga! Ir tas viskas 
priklauso jam ir jai! Jis žadina tarnaitę ir 
ji ateina viename apatiniame sijonėly. Jis 
pats iš savęs stebisi, kad nei kiek jos nesigė
di ir jokios atydos į tai neatkreipia, kad ji
nai pusnuogė! Jinai dabar jam persistato 
belyčiu sutvėrimu! Juk dabar jau nėra 
jam daugiau moterų, apart jo mylimosios! 
Jis jaučiasi prieš tarnaitę visai nekaltu, 
kaip tėvas prieš dukterį, ir pasakoja, kas 
reikia pirmiausia daryti. Jis pirmiausia 
liepia nubėgti viešbutin ir atnešti pusryčius, 
tik pirmos rūšies! Porterio ir burgoniško 
vyno! Pagaliaus, viešbutininkas jau žino, 
tik pasakyk, kad tas viskas dėl manęs!

Jis vėl barškina į miegamojo kambario 
duris.

— Ar galima įeiti?
Lengvas, bet švelnus balselis atsako:
— Negalima, palauk valandėlę, mano 

mielas!
Jis pats skubiai dengia staldengtę ant 

stalo, deda naujas torielkas ir kuomet atne
šė pusryčius, tai pats deda juos ant naujų 
torielkų; savotiškai sulankstė rankšluoš- 
čius, ištrina jais stiklus ir priešais pačios 
torielką pastato šliubinį bukietą. Kuomet 
jinai išėjo apsirėdžius iš miegamojo kamba
rio ir apšvietė ją saulės spinduliai, pradėjo 
jai galvą suktis. Jis pagriebė ją ir pasodino 
ant kėdės. Jai kogreičiausia reikalinga iš
gerti stiklas vyno ir užkąsti “buterbrodas” 
su ikrais. “Kaip gerai pačiuotam! Darai 
ką tik nori ir niekas nieko nesako! Jeigu 
taip pirmiau, kuomet jis buvo nevedęs sė
dėtų su Luiza, kaip dabar, tai ką motina jai 
ir jam pasakytų?!” Jis jai patarnauja, 
tankiai pašoka nuo kėdės, kuomet jinai nori 
ką nors pasiimti, jis su ją apseina, kaip su 
panele. Kokis stebėtinas pusrytis po tokios 
nakties! Ir niekas neturi tiesos nieko 
mums pasakyti. Taip ii’ turi būti: gyvenk, 
naudokies ir džiaugkies gėrybėmis, kurias 
męs dabar turim! Suprantama, jis ir pir
miau valgydavo tokius pusryčius, bet tarp 
pirmųjų ir dabartinių yra toks skirtumas, 
kaip tarp žemės ir dangaus! Valgai, būda
vo, be jokio noro, be linksmumo... ’ 
ir atsiminti apie tai nenori. Kada jis išgėrė 
keliatą stiklų vyno ir užkando ikrų, tai visai 
pradėjo bjaurėtis nevedusių gyvenimu.

— Tik tu pamislyk, kaip kvailai daro 
tie, kurie nenori apsivesti! Tai didžiausi 
egojistai! Ant jų visų reikėtų uždėti val
diškus mokesčius, kai]) ant šunų!

Bet pati labai maloniai ir meiliai bando 
nevedusius apginti.

— Visgi, reikia pasigailėti biednesnių- 
jų, kurie neturi iš ko apSivedus pragyventi: 
jeigu jie turėtų pinigų, tai, be abejonės, visi 
apsivestų!

Notarijui tie žodžiai truputį įgylė širdį 
ir jis pradėjo ne visai smagiai jausties, kuo- 
met pirmiau išgirsdavo pasakojant, kad vi
sa ta meilė, visi tie smagumai paremti vien 
tik ant ekonomiškų sąlygų ir jeigu... jeigu... 
Na, tai bonka vyno ! Ją ištuštinsime ir tuo
met jau pažiūrėsime!

Tarnaitė paduoda keptą teterviną su 
bruknėm ir šviežiais agurkais. Pati nusi
stebėjo, pamačius tokį valgį.

— Mielas Liudvikai, — jinai deda savo 
drebančią ranką jam ant peties, — Ar tai 
galima mums tokie pusryčiai valgyti? Juk 
tai neišpasakytas brangumas!

Dar visa laimė buvo, kad jinai pasakė 
“mums”.

—Nieko nereiškia vieną sykį tokie pusry
čiai ! Dar suspėsime valgyti ir silkes su bul
vėmis !

— Ar tai tu valgai ir silkes su bulvė
mis?

— Aš manau!
— Taip, kuomet pasivaikščioji ir gero

kai pavargsti .tai gerai ir silkė su bulvėmis!
— Na. užteks tų niekų. Už tavo svei

katą ! Puikus tetervinas! O kokios gražios 
slyvos!

— Tu, Liudvikai, visai iš proto išėjai! 
Juk dabar slyvos neišpasakytai brangios!

— Brangios! Argi jos negeros? O juk 
tas ir svarbu. Na, o vynas? Pilk vyno! Ar 
ne tiesa, kad gyvenimas puikus? A? O, 
kokia laimė! Kaip puiku! Aš negaliu atsi
džiaugti !

Pilviškiuose.
Jau nuo seniai Pilviškiuo

se šventadieniais uždaromi 
traktieriai, ir monopolis,bet 
progai pritikus visuomet ga
lima gauti “rojaus skystimė
lio”, kiek tik reikia. Tai]) 
pavyzdžiui geguž. 25 d. čia 
buvo “Trejybės” atlaidai. 
Nors iš gatvės traktierių du
rys ir buvo uždarytos, bet 
užpakalinės tai visiems atsi
darydavo. Čia yra du trak
tierių, į kuriuos prisirinko 
gana daug publikos. Vaka
rop gatvėje buvo matyt net 
gerai įkaušusių žmonių, o 
žemsargiai iš to džiaugsmo 
net tiesiai negalėjo vaikščio
ti.

Alinės Pilviškiuose naudo
jasi kokia tai privilegija, nes 
į*jas jokios domos niekas ne
atkreipia ii’ kai]) ištisais 
šventadieniais taip ir atlai
dais būva atidarytos.

Ukmergėje.
Paroda. Birž. 29 ir 30 d., 

per prekymetį, Kauno Ūkio 
Dr-jos vietinis skyrius ren
gė arklių ir galvijų parodą. 
Parodoj buvo ir smulkiųjų 
naminių dirbinių skyrius. 
Reikia pažymėti, kad afišo
se, kurios spauzdintos rusų, 
lenku, lietuvių kalbomis, 
liet, kalba skelbimo skyrius 
žymiai sutrumpintas ir be 
to parašyta baisiai darkyta 
kalba (net su w ir sz ir pan) 
Keista, ar tie ponai nori, kad 
lietuviai dalyvautų jų paro
dose ar ne, nes kiek žinoma, 
lietuvių didelis nuošimtis ži
no tik lietuvių kalbą,tuo tar
pu pastarąja kalba, kaip mi
nėjau, paroda labai jau šlyk
ščiai informuota.

Stebuklingas gydytojas.
Vidugirių kaime (Saločių 

parap., Panev. apskr.) atsi
rado stebuklingas gydyto
jas, kuyis pakalbėjęs į bute
liuką vandens, gydo visokias 
ligas. Žmones čion dar tam
sus, duodasi save .išnaudoti 
ir plaukia pas stebuklingąjį 
iš visų kampelių.

laipogi Vidugiriuos ser
ga kiaulės, kurias gydytojai 
patarė atskirti, kad nepra
platinus ligos visame kaime, 
bet kur gi tau, nudvėsusias 
mezdavo ant lauko, o ten šu- 
nes benešiodami užkrėtė vi
są kaimą. Pas gydytoją 
mažai kas apsilankė, nes ti
kėjosi stebuklais išgelbėsią: 
susidėję visas kaimas pasta
tė “jubilėjaus kryžių”, prie 
kurio kas vakaras ir rytas 
eina melstis už gyvulių svei
kata.

Bet, jis $

lyvavo popai su kryžiais ir

kietijai

Lenkai socijalistai už

eme gubernijim miestą 
liša ir Čenstakava. v *.

Abelna kares bėgio 
apžvalga.

Ligišiol abelnoji karės

armija, apie

Francijos rubezių. Vokie- v • I • • 1 • • T 1

si- 
prielanki V o- i
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čius.
“Kad jis .kur subarškėtų su 

tokius avo protavimu”— sa
ko “Laisvės” koresponden
tas Marvtė. . . .. .-v.

Dabar reikia laukti, kad' įaug religiškų
Gabrys eis karėm ] 
tai nepaprastas bailys.
sakoja, kad laike 1905 metų • - . v. x .
revoliucijos jam baisiai kin- įS.° 2uk tai simtas tukstan- 
kos drebėjo, pamačius kelis : rocesi.]osę cla-
zemskius.

Vokietijos kariumenė su
laužė neutralitetą Olandijos,' 
Belgijos ir Šveicarijos, nes 
toj kariumenė eina Franci- 
jon per tų mažųjų šalių teri
toriją.

Vokietijos laivynas ant 
Baltiškų jūrių apveikė Rusi
jos laivyną ir privertė jį jieš- 
koti užvėjos Finliandijos už
takoję.

Vokietijos kariumenė pe
rėjo i rusiška Lenkija ir už- 

Ka-

Vokiečiai gavo į kailį tik 
nuo francūzų, kuomet ties 
Le Croix tapo veik sunaikin
ti du jų ulonų pulkai.

Rusų kazokų įsiveržimas 
į Prūsų Lietuvą dar nereiš
kia jokio Rusijos laimėjimo. 
Ties. Johanesburgu, rodosi, 
netoli Lycko, Prūsų Mozū- 

’ ruošė, buvo mažas musys 
tarpe vokiečių ir kazokų. 
Kaip pranešama, apie 20 ka
zokų tapo užmušta, o iš vo
kiečių pusės tik keli tapo su
žeisti.

Lenkų soeijalistų dienraš
tis sako, kad soeijalistų prie
dermė yra priešinties karei, 
bet kuomet jau karė kilo, tai 
lenkų priedermė eiti išvien 
su Austrija, kadangi tik Au
strijai ir Vokietijai laimėjus 
ir lenkai galės ką nors pešti.

fijft

Blogos Naujienos.
L y gu m ai.— Ūkininkas v a- 

gis. Aleknaičių Daukša, 
ūkininkas, turintis apie 40 
deš. žemės, vietos traktie
riuje ištraukė Armonaičių 
Juozapaičiui iš kišenio pini
gus, kurių, kaip pasirodė, 
buvę 2 r. 40 k. Vienas ber-

į KARĘ.

kius niekus daktaras kalba! Jis sako, kad 
viskas geraič Melas! Tai negalimas daik
tas! Iš kur gi galėjo atsirasti? O, ne! 
Aš žinau kame dalykas! Miegamamjam 
kambary sienos išklijuotos negerais popie
riais; juosia yra nuodų, tikrą teisybę sakau 
kad juosia randasi daugybė nuodų, per tai 
i.’ioms souais onu yjsoĮdnu snefonj ; nuo a jį 
popieros ir nusiųsk aptiekon ant ištylimo! 
“Nuodu nėra!” — atsakė aptiekorius. Ar 
tai nestebėtinas daiktas? Popierose nuo
dų nėra! O pati kaip sirgo, taip ir serga. 
Jis pradėjo pats rausties mediciniškoj kny
goj ir paskui paklausė pačią apie ką tai 
slaptingai. A, tai taip! Na tai ką gi, kojas 
į karštą vandenį ir viskas! Daugiau nie- 

Tko negalima daryti.
, Praslinkus mėnesiui laiko, akušerė pra

nešė, jog viskas, “kaip reikia”.
Kaip reikia! Suprantama, — bet kad 

labai greitai! Na, jeigu taip, tai kas gi da
ryti, — turime džiaugtis. Tik tu pamislyk— 
mažiukas! Ura! Męs būsime tėte ir ma
ma! Koks jam vardas duoti? Juk turės 
būti vaikas, nes kitaip negali būti!

Dabar pati pradėjo su juom rimtai kal
bėti. Nuo pat apsivedimo, jis neturėjo nei 
vertimų, nei korektų taisymo, o algos visuo
met neužtekdavo.

— Taip, taip, męs ikišiol. gyvenom ran
kas nuleidę. Bet, viešpatie, jog jaunais bū
ni tik vieną sykį savo gyvenime! Dabar gi 
turės viskas eiti kitaip!

Ant rytojaus Liudvikas nuėjo pas. savo 
seną draugą paprašyti, kad tas duotų pa
ranką skolinant jam pinigų.

, (Toliausbus).
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dol. 89 centai. Liet. Mokslo ir Dailės Drau

LIETUVIŲ MOKSLO DRAU
GIJOS DARBAI 1913 IR 

1914 METAIS.
(Iš “Vairo”).

Metinis Lietuvių Mokslo Draugijos su
važiavimas (birželio 11 — 14 d.) duoda pro
gos pažvelgti, ką ji yra nuveikusi praėju
siais metais. Jos darbavimasis susideda iš 
Dr-jos komiteto, įvairių sekcijų ir komisijų 
ir, pagalįaus, atskirų narių darbų. Kaip 
visų kitų, taip ir L. M. D-jos didžiausioji 
darbavimosi dalis yra jos komiteto darbai.

Praėjusiais metais L. M. Dr-jos komi
tete buvo šie žmonės: pirmininkas dr. J. Ba
sanavičius, jo draugai dr. Jurgis Šlapelis ir 
adv. A. Bulota, kasininkas dr. A. Vileišis, 
knygininkas A. Smetona, sekretorius adv? 
J. Vileišis ir valdybos nariąi: M. Biržiška, 
kun. Steponavičius i-r Zigm. Žemaitis.

Pakvietus ukrainiečiams M. Dr-ją daly
vauti jų Mokslo Muziejų atidarant, komite
tas nusiuntė tik pasveikinimo telegramą, už 
kurią muziejaus direktorius atsiuntė padė
ką. Peterburgo Mokslo Akademija kvietė 
Draugiją atsiųsti savo delegatą dalyvauti 
IV-jo Tautų Istorikų Suvažiavimo organi
zacijos komitete. Dalyvauti pirma buvo 
prašomas gyvenantis Peterburge L. M. 
Dr-jos narys A. Valdemaras, bet, jam atsi
sakius, komitetas prašė Mokslo Dr-jos gar
bės narį prof. E. Volterį, kurs sutiko ir da
lyvavo. Komitetas buvo gavęs pakvietimą 
dalyvauti Tautų Etnografijos ir Etnologi
jos Kongrese Šveicarijos Niušatelio mieste 
1914 m. birželio 1 — 5 d., bet delegato siųsti 
nebuvo galima, nes nebuvo paskirtų tam 
reikalui pinigų ir ypač neatsirado žmogaus, 
kurs būtų apsiėmęs važiuoti.

Buvo dar gauti pakvietimai dalyvauti 
Rusijos Aeroklubo parodoje Peterburge ir 
Eksporto Rūmų Vilniaus rajono suvažiavi
me, bet dalyvauti juose taip-pat nebuvo ga
lima, tiktai eksporto suvažiavimo išlaidoms 
padengti M. Dr-jos komitetas paaukojo 10 
rub. Šalip to komitetas siuntė pasveikini
mo telegramas Dr-jos nariui vyskupui Ka
revičiui, paskyrus jį Žemaičių vyskupu, ir 
Peterburgo Liet. Mažt. Susišelpimo Dr-jai, 
per jos 10-ties metų jubiliejų.

L. Mokslo Draugija yra susirišusi su 
25-mis Rusijos ir užsienių mokslo įstaigo
mis: universitetais, muziejais, akademijo
mis, mokslo draugijomis ir tt., nuo kurių 
gauna mokslo žurnalų, pranešimų ir kitokių 
jų mokslo leidinių, bet pati Liet, Mokslo 
Draugija praėjusiais metais nėra išleidusi 
jokio spauzdinio ir dėlto nėra niekuo primi
nusi apie save anoms su ja surištoms mokslo 
įstaigoms, nors rengiantis prie 10 metų 
spaudos sukaktuvių progos buvo gfcros.

L. M. Dr-ja ingauna vis daugiau ir dau
giau visuomenės pritarimo. Matyti tai kad 
ir iš to, jog jau atsiranda žmonių, kurie te
stamentais ar kitai progai pasitaikius užra
šo Dr-jai gana stambių aukų. Taip Rozali
ja Untulienė paskyrė 140 rub. konkursui 
parašyti geriausiai knygeliai apie higieną, 
kūno ir sielos auklėjimą ir kovą su alkoho- 
lybe. Konkurso sąlygos jau buvo paskelb
tos laikraščiuose. Velionis kun. A. Kaupas 
užrašė testamentu apie 3000 rub., kun. Ur
banavičius iš Amerikos atsiuntė savo leidi
nio Diekenso Olivero Tvisto 100 egz., kun. 
Varnagiris — 500 egz. “Fabiolos”, Zofija 

" Kriaučiūnienė yra užrašiusi testamentu 
1500 rub. vertės namus Marijampolėje ir 
gyvais pinigais 300 rub. Visi užrašytieji pi
nigai dar nėra gauti. Kitų tautų mokslo 
įstaigos tokiomis aukomis surenka didžiau
sius kapitalus, iš kurių gali daug skirti vi
sokiems tyrinėjimams ir brangiems leidi
niams.

Daug darbo ir sugaišties buvo L. M. 
Dr-jos komitetui, besirūpinant Dr-jos na
mais. Buvo ketinama pirkti buvusius dr. 
Raduškevičiaus namus ant Neries kranto 
prie Žaliojo tilto, kurie dabar yra Žydo 
Dunsko. Namai buvo apžiūrėti, sulygti, bet 
besirengiant rašyti paskutinę sutartį, namų 
savininkas atsisakė parduoti, ir namai pali
ko nenupirkti. Yra inžinierių, kurie sako, 
jogei turint savo piečių ir apie- 50,000 rub. 
galima esą statyti nauji namai už kokias 
120 — 140 tūkstančių rub. Keli inžinieriai 

v architektoriai siūlės sustatyti pienus.
Besirūpinant savo namais, didžiausias 

laimėjimas praėjusiais metais buvo kelionė 
į Ameriką Dr-jos pirmininko dr. Jono Basa
navičiaus ir Dūmos atstovo M. Yčo. Ame
rikiečiai parodė didžiausį duosnumą ir en- 
tuzijazmą. Liet. M. Dr-jos delegatai surin
ko 23,779 dol. 36 centus. . Kelionėj išėjo 1468

ESMU MENKAS TARPE PAUKŠČIŲ.

MOTERIMS

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

NAUJIENOS

Kur faktai?

Atkirto.

ŽINIOS

ką ap- 
Jinai 

ne-

Patėmijau “Laisvės”

dimui. Tai atsakančiausias 
jiems būtų darbas.

gijų namams grynai pasisiliko 22,330 dol. 47 
centai, arba rusų pinigais 43,315 rub. 75 k. 
Visi pinigai yra padėti bankoje Draugijos 
vardu.

Praėjusių metų visuotinis susirinkimas 
buvo nutaręs visas surinktas lietuvių tauti
nes dainas suklasifikuoti, surašyti įvairius 
jų variantus ir priruošti spaudai. Dalį dar
bo atliko kun. J. Žilinskis, bet nepabaigė.

K. Duonelaičio 200 metų jubiliejui pa
minėti komitetas buvo nutaręs ^padaryti 
apie tai paskaitų praėjusiame vasario mėne
syje ir buvo pakvietęs K. Būgą, S. Čiurlio
nienę ir P. Leoną. K. Būga negalėjo para
šyti referato, nes* žiemą ilgai sirgo, S. Čiur
lionienė prižadėjo parašyti tik lig visuotino 
M. Dr-jos susirinkimo. Tad taip ir paliko 
jubiliejaus minėjimas atidėtas lig visuoti
nam susirinkimui, per kurį ir buvo tas ju
biliejus keliamas. Pernai metų visuotinas 
susirinkimas buvo išrinkęs komisiją ir S. 
Daukanto ,50 metų jubiliejui. Per “Vilties” 
redakciją Daukanto paminklui yra surink
ta 900 rub. Pernai buvo kalbama, kad tie 
pinigai galima suvartoti arba paminklui 
statyti, arba Daukanto raštams išleisti. 
Ligšiol tėra tik tiek padaryta, kad komite
tas paskyrė 40 rub. Daukanto laiškams iš
versti Į lietuvių kalbą ir ketina išspauzdin- 
ti juos “Lietuvių Tautoje”.

Vienas iš svarbiausiųjų darbų, kurį pa
vyko komitetui padaryti, yra dešimties me
tų lietuvių spaudos paroda, kuri yra atida
ryta Vilniuje Dailės Dr-jos namuose nuo 
birželio 11 lig 18 dienos. Jai sutaisyti komi
tetas paskyrė 400 rub. Parodą rengė ir tai
sė komisija, kurioje darbavosi Z. Žemaitis, 
J. Šlapelis ir M. Biržiška.

L. N.

Kamgi mane persekioti,
Ir neleist liuosai giedoti,
Mano lizdą išdraskyti, 
Tokią skriaudą padaryti?
Juk išauš ir tokia diena,
Kada ašara kiekviena 

šfrdį jum suspaus, širdį jum suspaus!
(Girdėta). Triksas.

- ---------o------------

JONUŽIS IR KARALIUS.
V. Kudirka.

x Esmu menkas tarpe paukščių, 
Plunksnų neturiu gražių, 
Pasigirt galių tiktai, 
Kad pačiršku neprastai, 
Kad tik brėkšta kiek aušrelė, 
Tuoj skamb’ mano dainelė

Ir linksmin visus, ir linksmin visus!

Niekam skriaudos nedarau, 
Javams varpų nedraskau, .. -• 
Tiktai renku kirminus
Ir apvalinu laukus. __
Susisukti lizdą menka
Mažai vietos man pakanka, 

Nekliuvu niekam, nekliuvu niekam!
C*

Skriaudos liepia man čirškėti
O jūs spiri ate tylėti, 
Užtai ašarų graudžių 
Daug išspaudžiat iš akių— 
Visi žino, visi mato, 
Kaip sau darote sarmatą,

Baisus skriaudėjai, baisus skriaudėjai!

Joja karam pats karalius: 
Žvengia žirgas, kasa žemę, 
Triubos skardžiai aida ore — 
Garbę ir guodonę lemia.

Ein Jonužis į tą karą: 
Šiurkštus vėjai staugti ima, 
Ūžia, ošia žalios girios — 
Liūdną lemia tai likimą.

Praded kova, švilpia kulkos, 
Lygumėj kareiviai spinta. 
Kai^ liūtai karaliai imas, 
O tyliai Jonužiai krinta.

Grįžt karalius apgalėjęs, 
Žirgą jo nišlaiko tarnas...
Miršta pažeistas Jonužis — 
Jau aplink jį suka varnas.

Su varpais šiltink karalių, 
Pokilius visūr jam ruošia, 
Kvietkomis iškloja kelią, 
Vainiku jį galvą puošia.

O Jonužį kad lydėjo, 
Verkė giminės, matutė... 
Tik jieva liūdnai lingavo, 

, Tik raiba kukau gegutė.

(Tąsa).
IV.

Jaunas- vaikinas, atsižy
mėjęs nepaprastu karštu
mu, daug anksčiau -subren
dęs lytiškai, negu reikia ir 
turėjęs savo amžiuj daug 
meiliškų istorijų, apsivedė iš 
meilės. Su pačia gyvena la
bai gražiai ir ją myli, vie
nok, nepasiliauja ir su kito
mis moterimis^užsiiminėti. 
Pagaliaus, ji* tuoj aus pra
deda prieš pačią gailėtis už 
savo papildytus “griekus”, 
daryti prižadus, kad dau
giau taip nesielgs, bet tie jo 
prižadai tik tuomlaikiniai. 
Kaip tik pasitraukia nuo pa
čios į šalį ,tai ir vėl tas pats 
atsikartoja. Suserga pati, 
jis rūpinasi apie ją iš tikros 
širdies ir meiliškai.

Pati neturi vaikų. 'Jinai 
paima sau už sūnų nelega- 
lišką jos vyro vaiką ir augi
na. Sutikimas tarp jų gana 
geras.

V.
Žmogus labai geros šir

dies, bet ištižęs ir nenorma- 
liškai išsivystęs ir pertai ne
galįs atsakančiai vesti ženy- 
binį gyvenimą. Jisai apsi
veja su mergina, kuri yra 
nekalta. Jojo nenormališ- 
kumai lyties dalykuose ne
duoda jam galėjimo užganė
dinti savo žmoną. Išgyve
nus du metu, daktaras tą 
priežastį surado, bet pati jo
kios atydos į tai neatkreipė 
ir jiedu gyveno gana laimin
gai. v ~ - •

VI.
Kad nepasilikus senmer-, 

ge, dora, gabi ir išsilavinus 
mergina skubinasi ištekėti’ 
už paprasto, kelmavote ir 
nepilnai taktiško vyro. Po 
apsivedimui pasirodė, kad 
juodu negali šeimynišku bū
du sugyventi. Jisai visai 
šaltai pradeda žiūrėti į savo 
pačią. Tatai suardo jų lai
mę. Pati jaučiasi neužganė
dinta ir pradeda nerimauti, 
kad ji vaikų neturės. Visos 
jos .pastangos įgyti kūdikių 
pasilieka šaly ir ji pradeda 
vyro neapkęsti.

VII.
Pas vieną jauną vaikiną, 

dailaus kūno sudėjimo, apsi- 
švietusio, talentuoto ir už
tektinai doro, iš pat jaunų 
dienų nėra patraukimo prie 
lytiškų aktų. Jisai nejaus
davo jokių jausmų, kurie 
reikalingi dėl šeimyniško 
gyvenimo. Jis yra nepapras
tai šaltas linkui ihoterų. Jam 
negalvoj apie tą viską. Ly
tiški dalykai jį visai neinte
resuoja, nors jis buvo suau
gęs; literatūra, kurią jis 
skaitė apie lytiškus klausi
mus, pasiliko visai nesupran
tama. Aš su j.uomi kalbėjau 
apie lytiškus dalykus ir jis 
pasiliko spangu, kuriam no
rima parodyt spalvų skirtu
mą. Apsivedimą jis skaitė, 
kaipo protišką ir sielišką su
tartį, o kūdikiai, pagal jo su
pratimą, atsiranda patįs per 
save. Jis apsivedė. Galima 
suprasti, kas tarp jų buvo. 
Jo pati, gerokai pamokinta 
ir s^ykiu be saiko gėdinga, 
labai greitai pastebėjo ne- 
dateklių savo vyro ir pradė
jo be paliovos jam prikaišio
ti, nes jinai labai norėjo kū
dikį turėti. Vyras pradėjo 
suprasti, kad jis klaidingai 
pirmiau persistatė sau šei
mynišką gyvenimą ir pradė
jo rūpinties apie tai. Vie
nok visos jo pastangos, visi 
gydymai ir rūpesčiai dakta
rų negelbėjo — jis pasiliko 
tokiu, kokiu pirmiau buvo.

Jis labai gerbė savo pačią, 
prižiūrėjo ją ir sieliškai my
lėjo, bet lytiškai negalėdavo 
ją užganėdinti. Pati neap
sakomai kankinosi negauda
ma nuo vyro tos laimės, ku
rios ji troško, vienok neiš
drįso reikalauti persiskyri
mo, bijodama tą daly" 
skelbti visuomenei. / 
jautėsi per visą amžių 
laiminga.

. VIII. x
Dar vienas žmogus, pusė

tinai, nors ir vienpusiškai, 
apsišvietęs, daug savimi už- 
sitikintis, nuolatinis juokda
rys, nejaučia jokių lytiškų 
jausmų. Jisai taip-pat ne
linkęs prie moterų meilės. 
Šeimynišką gyvenimą jis 
persistatė taip pat, kaip ir 
viršuj męs minėjom ir dar 
visai neturėjo prisirišimo ir 
simpatijos. Apsivedė jis ir
gi su apsišvietusią mergina. 
Tokie jo šalti atsinešimai 
linkui pačios, labai ją įžeiz- 
davo ir jinai kankinosi. Pir
miausia jai buvo patarta 
persiskirti, vienok prieš per- 
siskiriant, jinai atėjo- pas 
mane ir viską išpasakojo. 
Aš liepiau atsiųsti vyrą; jis 
irgi atėjo. Aš jam daviau 
gerą pamokslą, kad jis taip 
su pačia nesielgtų, nurody
damas visus jo nedateklius, 
kurie ją kankina. Vėliaus 
jis pradėjo savo pačią labai 
gerbti ir tas sulaikė juos nuo 
persiskyrimo. Bet aktai ly
tišku procesų pasiliko pir
mieji ir, ant mano nelaimės, 
aš toliau jų gyvenimo nega
lėjau tyrinėti.

švenčioniškis.
(Toliaus bus).

Tankiai vyrai mėgsta mo
teris bei merginas pakriti
kuoti, papeikti, nurodyti jų 
tamsumą ir tt. Bet tas vis
kas darosi patol, pakol mo
terįs tyli ir nestoja su vy
rais kritikom Iš tos prieža
sties joms prisieina daug ir 
nekaltai nukentėti.

“Jaunimo” N. 6 męs ran
dame gana įdomų merginos 
atsakymą tūlam studentui, 
kuris, atvažiavęs iš universi- 
teto, per klerikalų organą 
civilizuotą davatką “Viltį”, 
pradėjo kritikuoti Panevė
žio vienos parapijos mergi
nas už nedorą gyvenimą, 
tamsuma ir tt.

Apart kit-ko. tūla Kantri 
Elena sako: ...“Studentas B. 
sako, jog Pumpėnų mergi
nos doros netekusios, gifr-i 
tuokliauja, paleistuvauja, o! 
šliuban atvažiuoja rūtų vai
niko netekusios. Bet kaip 
studentas B. sužinojo apie 
mūsų vainikus? Ju^ apie 
tai gali sužinoti tik išpažin
ties klausytojai, o ne studen
tai. Be to stud. B. yra iš ki
tos parapijos, o pas mus at
važiuoja tik vakacijomis, tai 
kaip gi jis taip greit gali su
žinoti dėlei doros? Toliaus 
stud. B. sako ,kad daugiau
sia kūdikių atveža be mote
rystės “stono”, negu mote
rystėj. Argi negeriau būtų 
stud. B., parvažiavus į vaka- 
cijas, labiau rūpinties 'švie
sos žmonėse platinti, negu 
merginų kūdikius skaityti?”

Toliaus Kantri Elena nu
rodo, kad yra apsišvietusio 
jaunimo, kuris skaito laik
raščius ir knygas, bet tokis 
jaunimas esąs persekioja
mas dvasiški jos ir klerikalų. 
Jinai sako: “...tokį jaunimą 
įgrūstų į patį tamsybės pra
garą, iš kur jis jau niekad 
neišeitų”.

Ir ištikrųjų, dauguma Lie
tuvos studentų, o ypatingai 
“viltiečių”, daugiau niekam 
ir netikę, kaip tik merginų 
kūdikių skaitymui bei kle
bonijoj krikšto metrikų ve-

No. 
57 V. A. Zosytės straipsnį 
užvardytą “O su vaikinais 
kajip?” ir noriu keletą žodžių 
pratarti. Man čia visai nerū
pi apginti vyrus bei vaikinus 
sui jų silpnomis pusėmis, nes 
aš gerai žinau, kad dar nėra 
buvę pasauly tokio žmogaus, 
kuris neturėtų silpnybių ir 
nepadarytų klaidų.

Aš nepriešingas.kritikai,o 
ypač, kad griebiasi to mergi
nos bei moterįs apginti savo 
reikalus, bet neužtenka to, 
kad pasakius: “Jūs negeri, o 
męs geros!” Čia reikalinga 
šiokie-tokie prirodymai, o V. 
Az Zosytė kaip tik su tuom 
ir apsilenkia. Visi jos straip
sny argumentai, tai kvieti
mas merginas į kovą su vai
kinais. Pasirodo, kad Zosy
tė įsivaizdino vaikinus di
džiausiais savo priešais, ku
rie išdrįsta aprašyti mergi
nų klaidas. Toliaus V. A. 
Zosytė sako: “Kam reikia 
vienus girti, o kitus perdaug 
peikti?” Čia vėl pasirodo, 
kad Zosytė turi apsibriežus 
vien tik moterų skyrių, o kas 
yra rašoma plačiai visoj lai
kraštijoj apie vyrus, tai tas 
jai mažai apeina. Pagal Zo
sytės išvedimus, tai įvestieji 
moterų skyriai vien tik dėl 
to,kad užsipuldinėt ant mer
ginų, arba, kaip jinai pati 
sako, didelius kalnus ant jų 
versti.

Ne, gerbiamoji, tie skyriai 
yra įvesti ne užsipuldinėji
mui ant merginų bei moterų, 
bet gvildenimui klausimų, 
kurie liečiasi moterų bei 
merginų. Toliaus Zosytė su
šunka: “Tas taip negali bū
ti! Męs turim duoti jiems 
dar didesnius papeikimus, 
nes mūsų pusėj teisybė!”

Ką V. A. Zosytė tuomi no
rėjo pasakyti, tai ir pats Sa
liamonas negalėtų suprasti. 
Aš manau, kad Zosytė nei 
neparaudo, rašydama tuos 
žodžius—mūsų pusėj teisy
bė!

Labai gerai, kad jau mer
ginos ant tiek tapo galingos 
ir,su pagelba kokios tai virš- 
gamtiškos jiegos, galėjo per- 
sitraukti savo pusėn teisybę.

kam visai be teisybės, vienok 
nei kiek nepavydim to, kad 
jūs jaja naudotutės ir kad ji 
jūsų pusėj bujotų. Męs lin
kime nuo širdies. Bet var
giai mūsų linkėjimai atneš 

I vaisius, nes kaip vienoj, taip 
ir kitoj pusėj užtenka klai
dų. Ir reikia labai didelės 
drąsos pasakyti, kad štai, 
žiūrėkite, mūsų pusėj teisy
bė. O kuomet pažiūri į tą 
pusę, kur nurodyta teisybė, 
tai nieko daugiau nepama
tai, kaip tik miglas. Jeigu 
Zosytė jaučia, kad už tų mi
glų teisybe, tai lai pasirūpi
na jąs išsklaidyti ir aiškiai 
parodyti.

M. Titiškis.

Trįs moterįs gauna 
Nobelio dovanas.

Selma Lagerlof, ponia Cu
rie ir barone von Luthner, 
visos trįs šiemet gauna No
belio dovanas. Jos visos trįs 
yra sufragisčių vadovės.

Kunigai vis prie moterų.
Katalikiški kunigai, tai 

jau toks gaivalas, kad nega
li apsieiti be moterų. Jie 
tveria visokias moterų drau
gijas, renka į vienuolynus 
seseris ir tt. O kur moterįs 
gauna balsavimo tiesas, tai 

jie vėl apie jąs trinasi. 21 d. 
liepos praneša iš Stockton, 
Cal., jog bažnyčioj buvo 
skaitomas atsišaukimas į 
moteris katalikes, kad jos 
laike rinkimų balsuotų tik 
už katalikus. Po atsišauki
mu pasirašęs arcivyskupas 
W. Riordan.

Tai matot/kaip dvasiškija 
rūpinasi moterimis, kad net 
atsišaukimus išleidžia, ku
rie, vieton- evangelijos, yra 
skaitomi kas nedėldienis.

Profesijonalės moterįs 
Suv. Volstijose.

Laikraštis “Clevaland 
Press” patalpino paduotas 
darbo departamento skaitli
nes, kaip skirstosi moterįs 
pagal profesijas. Stenogra- 
fių (greitraščių) 238,077, 
mokytojų augštesnių ir že- • 
mesnių mokyklų — 327,635, 
daktarų medicinos — 7,300, 
dvasinių (minyškų, misijo- 
nierių ir kitokių)—7,395, 
architektorių, piešėjų ir tam 
panašių — 1,037, advokatų 
— 1,010, užsiimančių agri
kultūra — 770,055, įvairių 
profesijų — 429,497 ir šiaip 
įvairiais amatais užsiiman
čiu — 481,159.

V. Jurkšietis.

Ir moterįs karėmis rūpinasi.
Prasidėjus karėm, visų 

patrijotų dvasia užsidegė. 
Bet nuo jų neatsilieka tūlos 
moterįs. New Yorke slaviš
kos moterįs pradėjo organi
zuoti raudonąjį kryžių, kad 
pagelbėjus sužeistiems ant 
karės lauko. Gal daugelis 
pasakys, kad tai naudingas 
darbas. Tiesa, pašalpa — 
naudingas darbas. Bet to
kia pašelpa, kur valdžia ir 
kapitalistai varo darbinin
kus ginti ju pelną ir už tai 
guldyti galvas, o moterįs 
renka aukas, kad sužeistus 
sušelpus—tai jau kvaila pa
šelpa.

Vienuoliktą sykį apsivedė.
Darnell, Mo., rugpjūčio 3 

d. Tūla Mary Deyer, gyve
nanti ant farmos, vienuolik
ta sykį apsivedė su Charles 
Polly iš Maryvilles. Jinai 
turi 72 metu amžiaus, o vy
ras 44.

Ar tik nemano iki tuzinui 
d ava ryti ?

Senelės Jones atsišaukimas.
Senelė Jones atsįšaukia, 

kad visi, kas tik turi atlieka
mų drabužių dėl vaikų, siųs
tų nėr expresa Colorados 
streikierių vaikams.

Nubaustas gyvojo ta voro 
pardavėjas.

Bytom, Vokietija. Jau 
buvo rašyta, kad Vokietijoj 
tapo suareštuotas Lubelskis, 
pardavėjas gyvojo tavoro. 
Dabar atsibuvo teismas. Lu- 
belskį nubaudė 3į metų ka
lėjimo ir 12,000 markių užsi
mokėti bausmės.

Moteris, 112 metų amžiaus, 
turi 723 gimines.

Mountain Home, Ark., lie
pos 20 d.—Tūla Elvira Wal
dron susilaukė 112 metu ir 
šventė savo gimimo dieną. 
Ji savo gimimo dienoj susi
laukė dovanų nuo savo vai
kų. anūku, anūkų vaikų ir 
anūku vaikų vaikų.

Elvira Waldron turėjo še
šiolika vaikų, vienuolika iš 
jų gyvena, o penki mirė. Jos 
vyresnysis sūnus turi 83 me
tus. Ji turi 723 gimines. Jos 
vyras, buvęs kareivis, mirė 
1890 metais.

Ji ir dabar dar nevartoja 
akinių ir kasdien vaikščioja 
penkias mylias pėsčia.

Tokių moterų labai retai 
galima sutikti. Pagal senu
mą, gal galima būtų ir.dau
giau rasti, bet pagal stipru
mą, kad kasdien vaikščiotų 
5 mylias pėsčia,tai labai sun
ku.
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KORESPONDENCIJOS
STREIKAS EINA VIS 

STIPRYN.
So. Boston, Mass.

Brooklyn Cooperage kom
panijos darbininkų streikas 
dar nepasibaigė. Streikuo
ja daugiausia lietuviai ir 
lenkai. Streikieriai laikosi 
vienybėj ir nenustoja vil
ties; jie pasiryžę kovoti pa- 
tol, pakol kompanija neiš- 
pildys reikalavimų. Darbi
ninkai, išeidami streikan, 
padavė šiuos reikalavimus:

1) Panaikinti nuo štukių 
darbą, 2) astuonių valandų 
darbo dienos; 3) pakelti 
mokestį nuo 20 iki 25 c. į va
landą paprastiems darbinin
kams ir po 35 c. tiems, kurie 
dirba ant mašinų; 4) pripa
žinti uniją. Paprastiems 
darbininkams moka tiek, 
kiek užyeizda paskiria.

Unija išrinko du delegatu, 
kurie pradėjo teirautis, kur 
mūsų dirbtuvės padirbtos 
statines (bačkos) siunčia
mos ir kokie ten darbininkai 
dirba. Pasirodė, kad ant žu
vinio marke to visi darbinin
kai priklauso prie unijos ir 
vartoja mūsų dirbtuvės sta
tines. Kuomet jiems buvo 
pranešta apie streiką, tai jie 
atsisakė priimti tas statines. 
Bravoruose jau seniai nepri
ima statinių, tos unijos dar
bininkai užprotestavo.
Kompanija pamatė,kad jau 

biznis puola,tai pradėj viso
kiais būdais darbininkus vi
lioti, kad jie grįžtų prie dar
bo, bet tas nepavyko. Strei
kieriai daug daugiau atkal
bino streiklaužių nuo darbo, 
negu bosai prikalbino prie 
darbo streikierių. Kompa
nija siunčia pas atkalbintus 
streiklaužius policiją, kad ji
nai prašytų darbininkus grį
žti darban. Bet mažai ir ta 
laimi—dar tik du iš tokiu su
grįžo darban.

Bosai dabar aimanuoja ir 
sakq:“Kas galėjo tikėtis,kad 
lietuviai ir lenkai tokioj vie
nybėj laikysis?! Badu stim
pa, o dirbti neina”.

Bosai, . susitikdami su 
streikieriais, labai maloniai 
kalba. Mat. jaučiasi, kad

La i k r a šči ų st reiki e ri ams- 
iuntinėja šios redakcijos: 
Laisvė”, “Pirmyn”, “Nau- 

‘Lietuva”, “Vien, i 
Ateitis”. Užsiun-i 
laikraščių varde' 

streikierių ištariu širdingą' 
ačiū.

j ienos . 
Liet.” ir 
tinejimą

kuopos: L.S.S. 88 ir S.L.A. 
92 kuopa.
dabar mirę.
rimo, kaip pasakoja tūli 
draugai, tai Lietuvių Daino- 
rių Kliubas, kurį abidvi kuo
pos pagimdė. Pirmiau L.S. 
S. kuopa buvo gana tvirta ir 
prigulėjo prie jos net 8 mo- 
terįs; S.L.A. kuopa irgi ne
prastai gyvavo. Kuomet 
jos sutvėrė minėtą kliubą, 
tai išsyk pradėjo jį šelpti, o 
paskui, kada sustiprėjo, 
dauguma iš abiejų kuopų 
prisidėjo prie kliubo ir pra
dėjo “pirmeiviškai giedoti”. 
Moteris, išgirdę tokius bal
sus, pasitraukė iš L. S. S. 
kuopos. Tuomet viskas pra
dėjo silpnėti. S.L.A. 92 kuo
pa užbaigė savo amžiaus die
nas 1911 metais, o L.S.S. 88 
kuopa 1912 metais. Pastaro
sios mirimą aiškina, kad 
tuom laiku kasierius “ap
sirikęs” ir vietoj centra n pa
siųsti marines mokestis, jis 
pasiuntęs kur tai kitur. Tuo
met jau viskas užsibaigę.-

Man teko pasikalbėti su 
keliais draugais,kurie pripa
žįsta reikalingumą L.S.S. 
kuopos ir, rodosi, yra apie 3 
ar 4 nariai senųjų. Vienok 
visi bijosi tverti kuopą, kad 
paskui darbdavis iš darbo 
neišvarytų, nes parapijonai 
skundžią juos.

Ar šiaip, ar taip, o apie at
gaivinimą 88 kuopos vertėtų 
pasirūpinti. Męs žinom, kad 
šį rudenį prasidės rinkimai 
atstovų į kongresą ir, su
prantama, sykiu prasidės a- 
gitacija, kurioj darbininkai 
bus, mulkinami visokiais po
litikieriais. Atgaivinus 
kuopą, visgi jinai pradėtų 
varyti agitaciją ir atremtų 
tuos mulkintojus, nurodyda
ma jų veidmainingus dar
bus. Apart to būtų gera 
proga ir vietos mulkinto
jams atsakyti, kurie dabar 
darbuojasi, tverdami pagal 
savo kurpalį visokius jauni
mėlių ratelius ir t.t. Apie tai 
turėtų atkreipt atydą III ra
jono valdyba. Taipgi arti 
randasi Pittsburgh kuopa, o 
o joje gabus nariai drg. Bal
trušaičiai.

Apie tai draugai, pagal
vokite ir pasistengkite tuo- 
jaus atgaivinti kuopą, nes 
proga yra.

Abidvi kuopos
Priežastys mi

vaitėm, bet su rusėm ir iš- 
tauti.

Publikos buvo apie 300 y- 
patų, bet aukų surinktu tik 
43 doleriai su centais. Pas
kui šv. Jurgio draugystė au
kavo $10.00.

Ne koks biznis iš tiek lie
tuvių, kaipo Philadelphijoj. 
Pradeda ir lietuviai protau- 

Ex-Kryžiokas.ti. >

Athol, Mass.
26 d. liepos L.J.A. Ratelis 

parengė puikų pikniką su į- 
vairiais žaislais ir pasilinks
minimais, kaip tai: daino
mis, deklamacijomis, man- 
dalinų skambinimu ir t.t. 
Pirmiausia E. Gruzinskaitė, 
P. Novodyorskaitė, K. Tru- 
einskaitė ir E. Tručinskaitė 
sudainavo marselietę. Pub
likos buvo neperdaugiausia.

Reikia pastebėti, kad vie
tos dūšių ganytojas iškeikė 
tą pikniką ir uždraudė savo 
avelėms eiti į tą pikniką, nes, 
girdi, dūšias pražudysią. 
Vienok, kurie buvo, tai visi 
su dūšiom parvažiavo ir nei- 
vienas neprapūlde. •

Laike pikniko pora “vy
čių” norėjo suardyti tvarką, 
bet pirmininkas pažadėjo 
pašaukti policiją, tai nurimo 
ir paskui apleido tą vietą. 
Tai matot, kaip elgiasi mūsų 
“vyčiai”.

J. G. Atholietis.

Jersey City, N. J.
1 d. rugpjūčio atsibuvo L. 

S.S. 59 kuopos susirinkimas, 
per kurį tapo išnešta užuo
jauta “Kovos” redaktoriui 
drg. K. Vidikui ir kitiems 
centro darbininkams už be
reikalingą prisikabinimą 
laiškinio daktaro. Paskui 
buvo parinkta tarp kuopos 
narių aukų vedimui bylos su 
laiškiniu daktaru. Aukų su
rinkta 6 doleriai su centais.

D. Pilka.

Kewanee, Ill.
Nors dalis lietuvių 

ima platinimu apšvietos, 
skaitymu knygų ir laikraš
čiu, bet atsiranda ir tokiu, 
kurie nieko daugiau nedaro, 
kaip tik bačkutes tuština ir 
paskui ar tarp savęs pešasi, 
ar įieško bedievių, kad pa
rodžius savo katalikišką ga-

užsi-

Dodson, M d.

i milžiniškų kalnų ir apgyven- 
(. Tamulionis. I tas daugiausia ungarais, 

tarp kurių randasi taipgi ir 
lietuvių būrelis. Apšvieta 
tarp jų stovi labai žemai. 
Laikraščių pareina: “Ko
vos” 1 egz., “Laisvės” 2, 
“Saulės” ir “Kataliko” po 
vieną egz. Aš buvau prikal
binęs vieną vaikiną skaityti 
“Laisvę” ir jau buvo pasi
ėmęs, bet motina, pamačius 
paveikslą “Iš dvasiškų tėve
lių gyvenimo”, pradėjo visa 
gerkle'šaukti ant savo sū
naus ir tas atsisakė nuo 
skaitymo. Yra ir daugiau 
panašių atsitikimų.

Marnierys.

Neseniai vienas “katali
kiškas muzikantas” kėsinosi 
ant vienos moters su peiliu, 

.bet ji spėjo pabėgti. Tuomet 
pradėjo jieškoti bedievių, 
kad tuos išnaikinti. Vienok 
niekas tuom tarpu po ranka 
nepasipainiojo ir jis turėjo 
nusiraminti. Nespėjo tas

ar nebus, bet svaiginančių 
gėralų, tai nebusr. — Oje, 
tu, mano viešpatie! jau po 
pelno! — suaimanąvo rengė
jai. Bet štai atsiranda gu
drusis: “vyrai! nenuliuskit... 
kol ant mano sprando galva 
bus — draugystė nepražus”. 
Ir ištikro, taip sugalvojo, 
kad raugai buvo traukiami 
dar smagiau, negu su ofici- 
jališku leidimu. Bet valdžia 
prikibti jokiu būdu negali. 
Kaip sako: “ir vilkas sotus 
ir ožka čiela”. Tai kaip ma
not, gerbiamieji, ar verta 
tarti jiems už tai ačiū? Ne. 
Nes jiems rūpėjo ne pramo
gėlė, bet perkraustymas do
lerių iš mūsų kišenių ant sa
vos knygutės.

Nebūčiau tokiu priešu pa
našių pramogėlių, jei karts 
nuo karto būtų rengiama 
kas norsjr prakilnesnio. Iš
eitų taipT’kad prakišus vie
nur, stengiamasi, nors že
mesniu būdu, užkimšti pasi
dariusias spragas. Vienok 
pas juos yra kitaip. Pažan
gesnių narių buvo norėta šį 
pavasarį parengti koncertą, 
dar gi žinomą dainininką 
Petrauską pasikviesti. Bet 
kur tau, dauguma pradėjo 
ne tik rankomis, bet ir ausi
mis kratyti: “ne rrr-ei-kia, 
ne-rrr-ei-kia, dar prakišim; 
ot piknikas, tai kas kita”. Ir 
ne tik pas mus, bet ir kitur 
tokių geradarių pilna.

Privesiu vieną atsitikimą. 
Kartą vienam iš didesnių 
lietuviškų centrų sutinku 
vieną naują pažįstamą. Be
kalbant pasipynė klausimas 
apie garsiąją Rusijos degti
nę. Taip aš jo ir klausiu: 
“kaip, sakau, sveikas žiūrai 
į svaiginančius gėralus?” 
Jis biskį pamąstė, tartum 
norėdams viską prftninti, 
kad nepamelavus ir sako: 
“žinai, aš pats kartais išge
riu stiklą, kitą, bet visgi es- 
mi jų priešu, nes žmogus, iš
gėręs stiklą, ima kitą ir pa
mažėl tampa girtuokliu. O 
girtuoklis apsunkina ne tik 
tuos, su kuriais gyvena, bet 
ir visą žmoniją”.

Persiskyręs, manau sau: 
čia tai gilaus proto žmogus, 
reikia su juo arčiau susipa
žinti.

Viskas einasi gerai. Štai 
už poros savaičių jo draugy
stės (taip jis sakydavo) pik
nikas. Einu ir aš. Žiūriu, 
mano pažįstamas jau
stikliuku rankoj. Mane Pa
matęs, tempia kita. Ragau-

su

apie keli tūkstančiai, nes da
bar tabaką kerta.

Lietuviškų farmerių Paq. 
apielinkėj yra apie 30.

Darbai eina gerai. Uždar
bis neblogas.

Norima sutvert beparty- 
višką kliubą. Labai būtų ge
rai, kad sutvertų, nes lietu
viai politikoj vardo nebetu
ri, o turėtų subrusti. Tas 
būtų naudinga.

Tėvynės Mylėtojas.

Meldžiame siųsti- truputį 
anksčiau, kad spėtume anks
čiau patalpinti į laikraštį.

Scranton, Pa.
Šiomis dienomis pasimirė 

Bonifacas Butkus. Velionis 
visai trumpą laiką sirgo. Pa
ėjo iš Kauno gubernijos, 
Šiaulių pav.; turėjo 52 metu 
amžiaus ir išgyveno Ameri
koj 19 metų. Velionis buvo 
teisingas ir doras žmogus,

gos parapijos, tai kuomet 
laidojo jo kūną į kapines, 
tikrieji katalikai, betrauk
dami iš galionų alų, staugė 
visokiais balsais, šmeiždami 
velionį. Tai matot, kaip el
giasi tikri katalikai.

Velionis, su patarnavimu 
neprigulmingo kunigo, tapo 
palaidotas ant lietuviškų ka
pinių. Bačių Juozas.

Tamaqua, Pa.
Per pasidarbavimą vietos 

klebono ir męs turėjom lai
mę pamatyti Lietuvos uba
gus ir išgirsti jų kalbas. Jie 
atvažiavo iš išbadėjusių be
darbių kruvinai uždirbtus 
centus rinkti.

Kadangi mūsų žmoneliai 
yra įpratę lankytis ant soci- 
jalistiškų prakalbų, tai, iš
girdę apie Lietuvos ubagus, 
atėjo pasiklausyti i

ną. Taigi nėra ko ir stebė- 
tis, kad negalėjo gauti dar
bininkų už tokią užmokestį.

Starr all Co. mašininė, ku-> 
rioj randasi 750 darbininkų, 
dirba tik 32 valandas į sa
vaitę. Kitoj dirbtuvėj ran
dasi 800 darbininkų, bet ir 
ta nedirba pilno laiko.

J. Kavlaičia.

Westernport, Md. čia 
randasi viena milžiniška po- 
pierios dirbtuvė, o kitos vi
sos menkesnės. Pastaruoju 
laiku iš popierinės pradėjo 

darbininkus.• pasiklausyti gana; atleidinėti
skaitlingai. Išsyk, Gustaitis'Darbo sąlygos neišpasaky- 
pamatęs, kad susirinko dai-; tai sunkios. 11 valandų dar- 
lios publikos, nudžiugo ir.bo diena, o kurie dirba nak- 
manė, kad bus ir dailių dole- timis, tai daug ilgiau turi 

Bet dalykai virto visai dirbti. Mokestis visai men- 
Pradėjus kalbėti, ka, tik 16Jc. moka į valandą.

SKAUDUS BOTAGAS. 
Scranton, Pa.

Šiomis deinomis tano su
rengta Lietuviškos Nepri- 
gulmingos parapijos pikni
kas, kuris pavyko kopu\- 
kiausiai. Žmonių buvo į 
1,200 ir visi gražiai užsilai
kė. Pelno liko 474 .doleriai 
su centais.

Nors Kuras nėrėsi iš kai
lio ir norėjo užkenkti pikni
kui, bet tas jam nepavyko. 
Dabar lietuviai rengiasi sta
tyti neprigulmingą bažny
čią. Žemė jau nupirkta. Pa
matęs Kuras, kad jau baž
nyčia bus statoma, sušuko: 
“Jeigu jie pasistatys nepri
gulmingą bažnyčią, tai 
skaudų botagą dėl manęs 
nuvys, nuo kurio aš turėsiu 
visados kirčius kentėti! Jė
zau, Marija, prašalink mano 
priešus!”

Beje, mūsų smalioriaus 
gaspadinė susilaukė kūdi
kio ir sakoma, kad iš dvasios 
šventos. Smaliorius pasakė, 
kad jo garbės niekas dova
nai neplėštų, nes jisai esąs 
nekaltas. Šliuptarnis.

rių, 
kitaip, 
tai žmonės nusispjovė ir 
pradėjo eiti iš svetainės.

Po kolektos vėl pradėjo 
kalbėti apie ūkės reikalus, 
bet klausytojų pasiliko apie 
25. Pasakojo nei šį, nei tą.

Pertraukose dvi merginos 
padainavo ir dainos išėjo ge
rai.

Tai taip mūsų tamaque’ie- 
čiai pasitiko kunigą Gustai
tį. Mat, vietos socijalistai 
pasidarbavo ir išmokino lie
tuvius atskirti pelus nuo 
grūdų. Aukų surinkta apie 

‘septynis ar devynis dole
rius. Perskaitė vieno žmo
gaus pavardę, būk jis užsi
rašęs duoti du doleriu, bet 
paskui tas žmogus pasakė,

Pragyvenimas brangus , tai 
prisieina darbininkui pusba
džiai gyventi. Bedarbių ir
gi daug yra.

Samulevičia.

jog neduos ir prakeikto cen- jsimeldę.

Springfield, Ill. Darbai 
minkštųjų anglių kasyklose 
visai sumažėjo. Dirbtuvės 
irgi dirba tik pusę laiko. 
Taigi veik viskas pusiau ap
mirę. Visi dejuoja ir laukia 
geresnių laikų ateinant, bet 
nežinia iš katros pusės vėja- 
lis atneš tuos gerus laikus. 
Vieni laukia iš kapitalistų 
žemiškojo rojaus, o kiti tiki
si gauti iš augštybių, prie 
kurio visą laiką melsdavosi 
ir dar dabar nepaliauja bė

to.
Vyrai, visuomet taip da-

Amaforas Titytis.

Ansonia, Conn.
Pas mus vienas grinoriu-

Heidleburg, Pa.
Šis miestukas randasi gree

ts su Carnegie. Lietuvių 
randasi nemažas būrelis, bet 
jie veik visi paskendę gir
tuoklystėj. Yra keletas vy
rų ir moterų, kurie rūpinasi 
sceniškais reikalais,bet ir tie 
silpnai veikia, nes nėra kam 
prigelbėti. Žinoma, daugu-; 
ma ir laiko neturi pagelbėti, 
nes kasdien uždirbtus cen
tus reikia nunešti į karčia- 
mą, o paskui dar ir susipešti. 
Reikia pastebėti, kad tūli ir 
sąjungiečiai neatsilieka nuo 
pastarojo darbo. Apie to
kius narius turėtų apsvars
tyti L.S.S. 108 kuopa, ar jie 
verta laikyti, ar parodyti 
jiems iš Sąjungos durys?

* h *
26 d. liepos atsibuvo trum

pakelniu sportų piknikas. 
Susitarė apie devyni trum
pakelniai, prisikrovė baksus 
alaus ir degtinės, kadangi 
čia nėra užtektinai merginų, 
tai nusisamdę automobilių 
ir atsivežė iš kitur. Paskui 
susėdo visi ir nuvažiavo ant 
farmos. Visą dieną gėrė, 
linksminosi, ir trumpakel
niai laukė vakaro. Bet štai, 
atsitiko nepaprastas daly
kas! Vakare merginos pali
ko trumpakelnius ir pabėgo. 
Iš tos nelaimės daugelis net 
ant rytojaus sugrįžo.

Bravo, merginos, kad taip 
pasielgėt su sportais!

Sapukas.

Homestead, Pa.

Philadelphia, Pa.
1 d. rugpjūčio atsibuvo lie

tuviškoj svetainėj prakal
bos. Kalbėjo kun. Gustaitis 
ir ambasadorius Gabrys—a- 
budu Lietuvos ubagu. Pir
miausia vietinės parapijos 
klebonas Šidvidas perstatė 
kun. Gustaitį, tituluodamas 
jį daktaru. Gustaitis kalbė
jo apie Lietuvos vargus, sa
kydamas: “Broliai ir sese- 
rįs, kas tik atjaučiate tėvy
nei ir ją mylite, tąi aukauki
te po kiek išgalite... Mūsų 
tik maža dalelė beliko be ap- 
šyietos: Kaune—“Saulės” 
kursai, mokyklos; Vilniję— 
tautos namai; dabar tik Su
valkų gubernija dar neaprū
pinta”. »

Paskui kalbėjo ambasado
rius Gabrys, ragindamas 
čionykščius lietuvius prisi
dėti prie apšvietos ir mokin
damas gerbti lietuvių tautą. 
Nurodė, kad Lietuvoj moks-

ir “aniuolą” su “juoda žva
ke” pamatė, kuris atėjo at
lyginti už katalikiškus dar
bus. Tuomet jis nuogas 
spruko per laingą ir pasislė
pė batviniuose. Bet, varg
šas, visai užmiršo, kad nuo 
“aniuolų” negalima pasi
slėpti. Tuojaus “aniuolai” 
išvilko iš batvinių ir nugabe
no į savo rūmus. Ant ryto
jaus buvo teismas ir užsimo
kėjo $15.00 bausmės.

Tai matot, kaip elgiasi ka
talikai.

Subatoje, 8 d. rugpjūčio, 
L.S.S. 204 kuopos atsibus 
prakalbos su įvairiais pa- 
marginimais, kaip tai: Tėvo 
su Maike pasikalbėjimas, de
klamacijos, monologai ir t.t. 
Vieta prakalbų: City Hali, 
kampas 3rd ir Tremont Sts. 
Kalbės drg. J. Kučinskas. 
Taigi visi atsilankykite pasi
klausyti.

W. P. Jurbarkiškis.

name.
— Jonai, sakau, visgi man 

šis piknikas nepatinka; išro
do, kad męs mokinamės gir
tuokliauti.

— Tai, žinai, Jurgi, nevi- 
suomet gi būti apsiniauku
siam; vieną, kitą sykį į me
tus reikia ir pasilinksminti, 
ii' tame nieko blogo nėra."

Oi, vargas, valgas, kad tie 
pas mus pasilinksminimai 
būna ne į metus, bej į savai
tę vienas arba ir du. Tai 
taip ir mokinamės perdirbi
nėti mūsų makaulėse sme
genis į lietuviškų ropučių 
košelę. Penfinas.

Anksčiau čia gyvavo dviHo vyrai neapsiveda su lietu-

GERADARIAI.
Bridgeport, Conn.

26 d. liepos buvo tūlos 
draugystės piknikas. Man 
atsakys: “Na tai kas, kad 
buvo; tai ne naujiena. Visur 
būna piknikai ir rengėjams 
reikia tarti ačiū, kad suren
gė pramogėlę”.

Kad piknikai ne naujiena, 
tai teisybė, bet ar verta tar
ti rengėjams ačiū, tai dar 
klausimas. Pažiūrėsime.

Rengiant pikniką, mano
ma buvo dikciai uždirbti. 
Girdi, visko bus, tai ir pelno 
bus. Bet staiga 
valdžios įsakymą:

Rochester, N. Y.
Liepos 29 ir 30 d., vaka

rais, kalbėjo čia A. Antono
vas. Kalbėjo įvairiose temo
se, kaip tai: apie tikėjimą, 
unijas, mediciną ir t.t.

Prakalbas surengė I. W. 
W. lietuvių kriaučių skyrius. 
Nors prakalbos buvo su
rengtos visai netikėtai, bet 
žmonių buvo nemažai.

Prie progos reikia primin
ti, kad Rochesterio Indus- 
trialistai, nors jų čia ne
daug, visai kitokios rūšies, 
negu Baltimorės. Iš Ro- 
chesteriečių dar nei vienas 
nebuvo nusikraustęs pasišil
dyti po “vėžio” sparnu. Rei
kia tikėtis, kad jie ten ir ne
keliaus.

Justinas Stančikas.

gauname
“Ko bus

Paquonock, Conn.
1 d. rugp. buvo teatras. 

Lošė kun. A. po jo vadovys
te. Jo choras iš Hartfordo.

Lošė blogai. Net 
kai nebuvo užganėdinti.

Su kuopa blogai. Kaikurie 
draugai išvažiavo. Nekurie 
laikos apie Bloomfield.

Lietuvių yra vasaros laike

atali-

PRANEšIMAS.
Kenosha, Wis.

Pranešu visiems drau
gams ir kitiems leituviams, 
kad subatoj, 8 d. rugpjūčio, 
atsibus Lietuvos Balso drau
gijos piknikas. Tai stipriau
sia ir turtingiausia mūsų 
mieste draugija. Piknikas 
bus Sens Parke ant Mil
waukee avė. Pradžia tuoj po 
pietų ir trauksis iki vėlai 
nakties. Užkviečiame visus 
vietos ir apielinkių lietuvius 
atsilankyti ir tikimės, kad 
visi būsite užganėdinti, nes 
bus puiki muzika ir visokie 
pasilinksminimai.

Taipgi turiu pasakyti, kad 
dabar gera proga prisirašyti 
prie šios draugystės. Atsi
minkite, kad jūs šiandien 
sveiki, o rytoj jau galite lo
voj gulėti ir iš niekur pašel- 
pos negauti. Lietuvos Balso 
draugystė dabar numažino 
įstojimo mokėtį. Numažin
ta mokestis tęsis dar per du 
mėnesiu ir kas per tą laiką 
prisirašys, tai mokės vieną 
dolerį įstojimo ir 25c. mėne
sinių mokesčių. Kiekvienas 
sąnarys ar sąnarė laike ligos 
gaus po $5.00 į savaite ir 
$50.00 posmertinės. Mirus 
gi nariui, kiekvienas sąna
rys ir sąnarė turės su aukau
ti po $1.00 dėl išmokėjimo 
posmertinės.

Taigi pasinaudokite pro
ga ir prisirašykite prie 
draugijos, nes paskui įstoji
mo mokestis bus pakelta pa
gal metų amžiaus.

Draugystės susirinkimai 
atsibūna kas mėnuo kiekvie
ną ketvirta nedėldienj. Se
kantis susirinkimas atsibus 
23 d. rugpjūčio šv. Petro pa
rapijos svetainėj.

Sekret. F. Bartkus.
Nub red. Šį pranešimą 

gavome penedėlio vakare (3 
d. rugpjūčio) ir jokiu būdu 
negalėjome į tą numerį įdėti.

gali kilti karė, iš to džiaugs
mo, kad jis pabėgo nuo jos, 
taip įsilinksmino, kad pas
kutinius skatikus praūžė, o 
namo parkrapino be keptu 
rėš ir da su gužuota makau
le. Ant rytojaus atsikėlus, 
gaspadinė paliepė išsineš
dint. Dabar nei pinigų, nei 
darbo neturi.

— Gerai, — kalbėjo grino- 
riukas. — Jeigu dar ilgiau 
darbo negausiu, tai važiuo
siu ruskiui padėt vajavot. 
Aš manau, kad kareivius 
vežš ir už dyką?

Tai matot, prie ko priveda 
girtuokliavimas.

Mik.

Mat, bedarbės ir karščiai 
labai nuvargino žmonės, tai 
atsirado tokių, kurie suma
nė atsigauti ir pradėjo vago
nus plėšti su alumi, kad at
gaivinus savo sielą. Bet, 
vargšai, tapo sugauti. Pasi
rodė visi geri katalikai ir 
tamsus fanatikai. Nekurie 
ir dabar sėdi belangėj ir lau
kia teismo, begiedodami ka- 
runka panelės švenčiausios.

M. V.

Atitaisymas klaidos.
“Laisvės” N. 56, “Darbų 

skyriuje”, įvyko klaida. Ten 
tilpo žinutė, kur pasakyta 
“Rochester, N. Y.”,, tuom 
tarpu turėjo būti “Sheboy
gan, Wis.”.

Dodson, Md. čia darbai 
eina labai silpnai ir darbi
ninkų išnaudojamas neapsa
komas. Pirmiau angliaka
siai pripildavo anglies vago
nėlį , tai kompanija skaity
davo tona su keliais šimtais, 
bet dabar, sumažėjus dar
bams, jau pradėjo tą patį va
gonėlį priimti tik už toną. O 
jeigu bevežant po žeme dar 
truputis nubįra, tai paskai
to 18 ar 19 šimtų. Kartais 
visai be jokio reikalo darbi
ninkui užrašo tik 15 šimtų 
vagonėlį. Už toną moka 55c. 
Jeigu visas dienas dirbtų, 
tai dar ant pragyvenimo ga- 

_______ Įima būtų užsidirbti, bet da- 
kai skundžiasi, kad negauna bar dirba tik po 2 — 3 dje- 
darbo, o pas mus kompani- i savaitę ir iš tos prieza- 
jos bankrutija ir verčia bė- sties turi darbininkai.skurs- 
dą, kad negauna darbininkų. 
Šiomis dienomis užsidarė 
Klaym Bros dirbtuvė ir per 
laikraščius (“Worcester Te
legram”) buvo paaiškinta, 
kad iš priežasties stokos i daktorius, 8 d 
darbininkų kompanija ture- (subatoje) išvažiuoja 
jo uždaryti dirbtuvę. i " ‘

Ar tai negeri laikai? Mat, valstiją, 
šioj kompanijoj dirbo vien F 
tik moterįs, kuriom mokėjo |kys Cambridge, Norwood ir 
po 50c, už 10 vai. darbo die- So. Bostone.

Darbai.
Tavlorviile, III. Čia ran- 

dasi dvi anglių kasyklos. 
Viena jau pradėpo dirbti, 
bet dirba tik pusę laiko, Ki
ta nuo 1 d. balandžio stovi ir 
nežinia kada pradės dirbti. 
Kitokių darbų visai nėra; 
bedarbių randasi daug.

Athol, Mass. Darbinin-

ti Mainieris.
PRAKALBOŠ~PRIEš 

KARĘ.
L. Pruseika, “Laisvės” re- 

rugpjūčio 
t ant 

trijų dienų į Massachusetts

Prakalbas apie karę pasa-

Photo by American Presu Association.

RUSSIAN SOLDIERS ON THE MARCH.
Rusijos kareiviai traukia ant Vokietijos.
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JUOKŲ KĄSNELIAI.

KRIAUCIAI

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

St. Peterburgas. 1 d. rug
pjūčio caras, skaniai atsigė
ręs streikuojančių darbinin
kų kraujo, sunkiai užmigo 
ir pradėjo sapnuoti apie 
dangaus karalystę. Staiga 
jo sapną pertraukė fliuko 
Villiaus" telegrama, kurioje 
jisai apskelbė “šventai” Ru
sijai kare. Caras greitai pa
šoko iš lovos ir, vieton ka
rūnos užsidėjęs ant galvos 
naktinį puodą, išbėgo į raš- 
tinyčią išduot ukazą mobili- 
zuot kariumenę. Carienė, 
išvydus ant caro galvos tą 
nelemtą puodą, iš išgąščio 
apalpo ir... pagimdė dar vie
ną mergaitę.

nes jis žinojo, kad nuo pa
grindų per neatsargumą ga
lima nupult.

Kuomet tą štofą, iš kurio 
žemė sutverta, dievas at
siuntė į Washingtoną, kad 
užpatentuoti, tai daug t rū
belio turėjo, nes be. pinigų 
patento nedavė. Bet kuo
met dievas prisiekė, kad že
mėje anglies, rūdos ir net 
aukso randasi, tuomet Ame
rikos kapitalistai prispyrė 
Taftą išduoti patentą. Tas 
ir išdavė. Ir stojosi žemė, 
kaip bulvinis blynas.

2) žvaigždžių tyrinėtojai 
pastebėjo, jogei ir prie dan
gaus vartų randasi perkūn
sargis, nes vieną kartą per
kūnas trenkė tiesiog šven
tam Petrui į aki. Tai ką jau 
kalbėt apie mūsiškės bažny
čias? Macochas dar ir da
bar sako: “Kristus dėl Mag- 
delenos davėsi nukryžiavoti, 
o man dėl Elenos kalėjime 
sėdėti — tai tik baikos”. Tas 
pats ir su perkūnsargiu: 
kad jau dievas ji vartoja, tai 
kam snausti kunigams?

SCHNEIDER BROLIAI

ant Uolos pamatų
Stovi šitas Čhicagos Milžinas - Bankas

Liepos menesio pranešimas Valstijom Revizoriui parodo, 
kaip tvirtai stovi šitas ve State Bank of Chicago. Insteig- 
tas 1879 m. bankas suaugo in tvirčiausia bankinę instaigit. 
Sudėtu čia pinigu dabai- yra daugiau kaip 25 milijonai dole
rių, su 40 tūkstančiu depozitoriu.

Pamatinis kapitalas ir perviršis 
$4.445.000.00.

Čia sudėti federalčs valdžios, Illinois valstijos ir Chica- 
gos miesto fondai. Bankaa. yra po tvirta priežiūra Valstijos 
vyresnybes ir Čhicagos Apskaitų Buto.

Moka 3 nuošimčius metams. Kas nori pervesti snvo pi
nigus iš kitu banku in šita, tepu! atneša sivo I linkinę kny
gelę. Bankas iškolektuos be,je kioj klijentui klaj r.to. K 
bame lietuviškai.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras gerasir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Lietuva. Martynas Yčas 
apsirgo abejojimo liga. Ji
sai per dienas ir naktis ant 
pirštų buria, kurią pusę pa
laikyt — caro ar keizerio. 
Eisi prieš carą — nesėdėsi 
durnoj ir negausi palaižyt 
carienės ranką. Eisi prieš 
Villių — nusidėsi prieš tikė
jimą šventą, (mat abudu 
fliukai). Nuo tos ligos Yčą 
gydo lietuvių patriarchas 
dr. Basanavičius.

Kas tai yra bedievis?
Vaikas: — Mama, kas tai 

yra bedievis?
Motina: — Bedievis, vai

keli, tai yra toks sutvėrimas, 
kuris neina išpažintin.

Vaikas: — Tai mūsų kati
nas, mama, irgi bedievis .

Nebijo dievo.
Šeimininkė: — Kibą tu, 

Tamošiau, nebijai dievo, kad 
po pėdei vis pareini prisigė 
ręs?

Burdingierius: — Jes, mi
sis, kada gerai išsigeriu, tai 
nei dievo nebijau.

Šiaurinė Amerika. Lietu
viškų “vyčių” generolas po
nas Gabrys užsakė didelį 
karišką baliūną. Užsakymą 
gavo Čhicagos “šlektuzė”. 
Jisai ant to baliūno lėks per 
vandenyną gelbėt Lietuvą 
nuo “bado, ugnies ir vai
nos”. Jeigu tik Amerikos 
katalikai sudės jam 50,000 
rublių ,tai jisai iškovos Lie
tuvai savy valdą.

So. Boston, Majg. “Vė
žio” publišeriai išsijuosę 
gaudo “Keleivio” Gegužę. 
Mat, toji iškukavo, kad tūli 
vėžininkai turi purvinas 
rankas ir dar purvinesnę są
žinę. Bet... argi “Vėžiui” 
Gegužę pagauti?! Toji sau 
skraido ir kukuoja: “Laiva
kortės. lotai, deimantiniai

Rusiškas kareivis.
Aficieris: — Ei, Ivan, ka

7 7 V

tu darytum, jeigu pamaty
tum ateinant vokietį?

Kareivis: — Nudurčiau, 
jūsų didybė.

Aficieris:— Molodec! Na, 
o jeigu pamatytum penkis 
vokiečius.

Kareivis: — Nudurčiau.
Aficieris: — Kvaily, kaip 

tu penkis gali nudurti? Sa
kyk: sprukčiai šalin.

Kareivis: — Taip, jūsų di
dybė! Sprukčiau šalin.

Aficieris: — Na, o jei pa
matytum vokiečio karvę 
ateinant — ką darytum?

Kareivis: — Sprukčiau 
šalin.

Aficieris: — Durak! Sa
kyk: griebčiau už ragų, skū
rą doloi, mėsą į katilą ir pa
gaminčiau vakarienę.

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 Green point

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

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

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

Būtų southbostoniečiams 
linksma, jeigu Gegužė užku
kuotų ir apie tai, jogei,vie
nas “Vėžio” publišeris, per
kant tautišką namą, įkišo 
savo ilgą pirštą Į ponios 
Labdarystės kišenių ir iš ten 
išpravodino 500 tų, kurie iš
perėjo “Vėžį”.

Aficieris: — Na, o jei tu 
pamatytum mane ateinant, 
ką darytum?

ragų ir... vakariene
Aficieris (Siu

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA AP B |< K Ą

LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie’ 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natine lietuviška aptieka L .one ir 
Massachusetts valstij' Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

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
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-ro Leon.į Landes
Jis jums be pinigų duos 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"LTLANDES
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!

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 " 
1: j 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 apvažiuosim visas tas far- 
mas, 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.

. 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.

Didžiausias 4 4 Į 7 7
Sąvaitinis f V
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

“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”.

Geriausia Lietuviška

S ap a-Lap a. į tau, durak!

ORAKULO PATARIMAI
T i linge.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamjp c st.

Klausimas: —
Jūsų didenybė ponas Ora

kule! Teikis man atsakyti į 
šiuos klausimus:

1) Kame gyveno dievas 
tuomet, kuomet nebuvo nei 
dangaus, nei žemės, nei jo
kių kitų daiktų? Iš kur jis 
atėjo ir ant ko pasistojo 
tverdamas dangti ir žemę?

2) Kodėl dabar ant bažny
čių bokštų stato perkūnsar
gius, o ne pavietrinius abro- 
zus? Kada aš buvau Lietu
voj, tai kunigai ir bogomaz- 
nykai, būdavo, brukte bmka 
žmonėms abrozus dėl apsi
saugojimo nuo perkūno ir 
pavietrės. O dabar ant “die
vo namų” jie užrioglina be- 
ditevišką išmislą — perkūn
sargį. Man išrodo tas neka
talikiškai. O kaip tau rodo
si, pons Orakule?

—Na, kas per laikai pas 
tamistas? —klausė keleivis.

—O, gana puikus,—atsi
liepė senis, sėdėdamas ant 
kelmo.—Turėjau gana daug 
jnedžių nukirsti, bet atėjusi 
vėtra juos taip išlaužė, kad 
neturėjau nei mažiausios bė
dos. Paskui perkūnija už
degė skiedras ir ugnis taip 
išsiplatino, kad visi išgriuvę 
medžiai sudegė ir aš neturė
jau ką veikt.

—Stebėtina! Bet ką dabar 
tamista dirbi?

—O, ne ka labai. Laukiu, 
kada užeis žemės drebėji
mas, kad iškratytų bulves iš 
žemės.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

| Tel. 2334 Greenpoint.
T Puikiausia vieta lietuviams pas

DRAUGELI.
Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
♦ynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

MoteriYns: l’anedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis nuo 5 iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Siėgel St., Brooklyn, N. Y.

Teisybę pasakė.
Pulkininkas: — Pasakyk 

man, Ivan, kas tai yra ka
reivis?

Kareivis: — Arklys, jūsų

“VESTUVES”

Morris H1LLQUITH
30 Church St.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway 

South Boston, Mass.
Valandos:

Nuo 12—2 dieną ir nuo 7—9 va-

“Laisves” advokatas

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St.
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PIRMUTINIS LIElUVIŠKASiNEMlYOkKE

UŽEIGOS NAMAS arba' KOTELIS
4 t

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

Brooklyn, N. Y

LIETUVIAI.'KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS
Męs patėmijom. kad būtinai yra reikalingas lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
mes ir inateigčm ta užeigos narna, kuris randasi 
po nuderiu 4VS WiaMliiiiKloii >št.. 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ift kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus iš 
konsulio.

*

t

La.

Parduodam Laivakortes
ant drūčiausia ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sią kaina iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau. kaip*kiti. Reikalauk liuxakor-

čiu kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums offisą ypatifekai ar per laiškus.

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

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASSNEW YORK CITY, N. Y. svuin dvsiua, mans

820 Bank Street, Waterbury, Conn.
Abonementus iki 1 d. Lapkričio, 

1914. Kas prisius «3 doleri 
tas gaus didelę knygą “Vestu
ves” su gaidomis cho
rams, įvairių balsų 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 Monty Orderiais

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 
gyvenimo 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 dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit.
nyba” liuesai eina ir Lietuvon.

Kaina 10c.
Kas ims daugiau — nuleisime didelį nuošimtį./^ 
Tuo j darykit užsakymus:

“LAISVE”

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 “Rankpelnj” 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 metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.

kas* tai yra

Js-3

Atsakymas: —
1. Kuomet nieko nebuvo, 

tai nebuvo kur ir gyvent. O 
kuomet nebuvo žemės, tai 
nebuvo kur ir nupult. Pa- 
veizdan, jeigu nebūtų augš- 
tų medžių, namų, kalnų, 

ių — tai kur tu, paibe- 
, nupulsi? Taip buvo ir 

Kada tvėrė žemę, 
nedarė pagrindų,

griovių 
Ruoš, ni _ 
su dievu, 
tai tyčia

Pulk.: — Aš su tavim ne
kalbu apie kokius ten ark
lius, o klausiu, 
kareivis?

Kareivis: — 
jūsų didybė! 
yra pulkavas

Taip tikrai, 
Kareivis tai 
arklys, nes 

kaip jūsų didybei norisi, taip 
ant jo jodote.

J. širšukas.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir šlisselbur- 
go Bastiliją”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję.

Ta knyga Nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę į 
Šlisselburgo “Bastiliją ir ką jie, rašo 
savo giminėm^, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai. *■

Knyga turi 74įpuslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

“LAISVĖ”,
Brooklyn, N. Y.183 Roebling St)

183 Roebling St Brooklyn, N. Y



PAJIESKOJIMAI

15c

75c

10c

20c

Severa’s Gothard Oil. 
(Severos Gothardiškas Aliejus). 

Nuo skausmų ir dieglių.
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Just. Tiškus, 
Centralia, Ill.

(Severos Gyvastibs Balsamą).
Ir grįžkite j sveikatos kelių. Kiti, kurie taip padare, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

SESUTĖS!
Pajieškau merginos apsivedimui to

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

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

Prūsų valdžia ir 
lietuviai.

Gal būt, šitas karės mo
mentas ypatingai paskatina 
daugelį pagalvoti, kokia gi 
yra Prūsų valdžia...

Kas gali žinoti, kaip atei
tyje susipins politikos daly
kai. Rasit, mums, lietu
viams, ir arčiau reikės pasi
pažinti su Prūsų valdžia...

Neseniai “Liet. Žin.” pra
sidėjo spausdinties įdomus 
feljetonai “Prūsų Lietuva ir 
lietuviai”.

Dėl viso ko paimsime ke
lias ištraukas iš to rašinio. 
Tos ištraukos parodys, kaip 
gudriai elgiasi karalius ir jo 
artymieji ministerial:

“Jeigu vyras su žmona iš
gyveno poroje 50 metų, tai 
be jokių rūpinimusi kara
liaus vardu gauna 50 mar
kių dovanų. Patsai karalius 
arba sosto įpėdinis beveik 
niekuomet neatsisako būti 
“kūmais”, kad ir neturtin
giausiam žmogui, jeigu šis 
“paprašo”. Ir reikia žino
ti, kad Prūsų gyventojai šia 
‘‘karaliaus malonė” kaikada 
pasinaudoja, o “kūmai” vėl 
savo “krikštavaikiams” kai
kada vėl šį-tą padovanoja. 
Jeigu vietos gyventojai kuo 
nesotus, tuo labiau, jeigu jie 
nori savo “dėkingumą” iš
reikšti ar “pasveikinti”, tai 
jų deputacijos, nors ir pras
tų žmonių, paties karaliaus 
dažnai priimamos ir “malo
niai” su jais “pasikalbama”. 
Prie ministerių ir šiaip 
augštų ponu tai beveik vi
suomet prieina, ir šie ne tik 
prižada išpildyti “teisingus 
troškimus”, bet kaikada ir 
patys ant vietos atvažiuoja 
ir prižada padaryti visa, kas 
tik bus galima... Jei kokia
me reikale siunčiamos peti
cijos ar tai kurio ministerio 
ar paties karaliaus vardu, 
tai visuomet raštu suteikia
ma (nors kaikada ir po gana 
ilgo laiko) atsakymas kokio- 
nors kad ir paprasčiausio 
žmogaus vardu, kad prašy
mas gauta ir tt. Kartais net 
karalius “paliepia” žmonių 
norą išpildyti, ministeris 
“išleidžia rasta” apie tai ir 
tt. Ir nors iš tu peticijų, 
deputacijų, prižadėjimų ir 
kt., nieko gero neišeina, 
nors paliepimai ir “raštai” 
nepildoma, bet tie visi atsa
kymai, atvažiavimai “apžiū
rėti”, “malonus pasikalbėji
mai”; taip-pat dovanos, 
“kūmavimai” ir kt. dar la-

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu t”® l0 hent vieną mi
nėtų simptomų, tai neu.tiuv.»t.^..t<.o, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

SEV ERA'S
BALSAM OF LIFE

Jisai atitaiso virinimą ir prašalina užkietėjimą.
Tatai yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas.

• Jisai sustiprina anemiškų ypatų kraują.
Atitaiso netvarkų virinimą, dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja 75 centus.

Severa’s Tab-Lax
Cukrinis vidurių sulluosuo- 
tojas. Valkams Ir suaugu
siems.
____Kaštuoja 10 ir 25 centus.____

Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne
galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la. Į

kalbą mokyklosna įvesti, lie
tuviškai kalbančius mokyto
jus duoti ir tt. ir tt. Kuo
met Prūsijos seiman valdžia 
įnešė įstatymo sumanymą, 
kame prašoma 100 mil. mar
kių “vokietystei sustiprinti” 
ne tik Poznaniuj lenkų tar
pe, bet ir Rytų Prūsuose lie
tuvių tarpe, ir kad “pavo
jui” stovinčiuose valsčiuose 
(t. y. ten, kur nedaug vokie
čių yra) būtų superkama že
mė ir iš lietuvių ir ten kuria
ma vokiečiai, — po kelių die
nų (7 — V, 1912 m.) tame 
pačiame seime ministeris 
valdžios Vardan skelbia: 
“Jeigu lenkai klaustų, kaip 
jie turi elgtis, idant Prūsų 
valdžiai patiktų, tai galėčiau 
jiems nurodyti lietuvių (ir 
mozūrų) paveikslą”, — t. y. 
kaip tik tų pačių, kuriems 
sugermanizuoti prieš kelias 
dienas 100 mil. mk. prašė! 
Ir tai pasakyta svarstant 
įstatymo sumanymą to- 
kiems-pat danų ir Pozna
nians lenkų germanizavimo 
tikslams!

PRANEŠIMAS.
Kurie siunčiate redakcijai 

bei administracijai atviru
tes ir padedate savo adresą 
ant tos pusės, kur paskirta 
tik del adreso, tokios atviru
tės nuo šio laiko bus nepri
imamos, nes męs turime už 
kiekvieną atvirutę po centą 
damokėti. Kur rašosi adre
sas, nevalia dėti savo adreso.

“Laisvės” administracija.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
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 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

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, 607

Jenne St., J. Bagdonas, 651 Pleasant 
PI., J. Sukelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbinfhkas 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 Ro
land Ave.

ir į žmonių galvas kalte įka
la, kad Prūsuose ne tik tei
sybė per teismą galima su
rasti, bet ir “augštieji po
nai” labai geri, malonus, 
patsai karalius tik dėl senat
vės nesiėmė lietuvių kalbos 
mokyties”. (Prūsų lietu
viuose neretai girdimas ta
rinys!) ir tt. O kad čia kur 
“karaliaus valia nepildo
ma”, tai, žinoma, dėlto “ka
raliaus kaltinti negalima” 
arba “karalius apie tai neži
no”.

Bet štai dar vienas vokie
čių valdžios politikos pa
veikslas. Kuomet vienu ka
raliaus paliepim (1844 m.) 
steigiama prie mokyklų lie
tuviams stipendijos, tai ne
trukus po to kitu paliepimu 
uždraudžiama lietuviams 
kareiviams lankyti lietuvių 
kalba pamaldos. Ir beveik 
tuo pačiu laiku “maloniai” 
sutinkama lietuvių deputa
cijos, priimama iš jų “lietu
viškos pirštinės”, “meilin
gai” pasikalbama... Čia jau 
(1873 m.) uždraudžiama 
valdžios raštai (Kreisblatt) 
skelbti lietuvių kalba, iš mo
kyklų prašalinimą lietuvių 
kalba vadovėliai, lietu
vių lankomose mokyklose 
įsakoma mokyti apie “vokie
čių tėvynės” meilę (1870 — 
71), net steigiama “moksliš
ka’ kursai, kur lietuvių mo
kyklų mokytojams “moks
liškai” išdėstoma, kaip jie 
turi germanizuoti lietuvių 
vaikus (1875 m. Gumbinėj). 
Ir čia pat (1878 m.) vėl pri
imama lietuvių deputacija, 
klausoma “laiminimo” žo
džių”. žodžiu, įvairus augšti 
valdininkai prižada lietuvių

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.

(58—61)

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.

(59—62)

Pajieškau Petro Kaminsko, Suvalkų 
gub., Senapilės pav., Mikalškes 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.

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:

R. R. 3,

MERGINŲ ATYDAI!
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.

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.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas V. Januška, 281 — 23rd 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Kasierius S. Garšviutė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminas, 324 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

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

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.

Akušerka;
Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelbą invalidose moterų ligose. 42
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Laisves” Knygos
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
vienas socijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per soči j a- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik.................................... 15c

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
gelę. 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. 

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir*kaip link moterų atsinešdavo Kris
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. 
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 

, atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenimo 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
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, 
kai]) zokoninkai, po priedanga šven
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo
kliavimu, paleistuvavimu ir net 
žmogžudystėmis. Kaina......... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 
gražiausių lietuviškų daineliii 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
etų. Kaina tik................... 15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas, 
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
te 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 užsisako ją. Kaina tik....... 10c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti -daug pamokinimų. 
Kaina.............................. 10c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. 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
J nemokėjimas vartoti atskirimo ženk- 
• lų, padaro raštą be vertės, beveik ne

suprantamą kitam žmogui. Ypač šią
■ knygelę patartina įgyti kiekvienam

laikraščio korespondentui. Kaina
tik............................................. 10c

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

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

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

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI, kaina....................

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

PASAULIŲ RATAS, 
l' kaina

• MEILĖS KARŠTLIGĖ,*.....................
kainai

DARBAS, kaina..................................
AUDĖJAI, kaina...............................
KERŠTINGA MEILE, kaina.........

“LAISVES

SPAUSTUVE
“Laisvės” Spaustuvė 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
gijos, 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.

Platinkit “LAISVĘ
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

183 Roebling St Brooklyn,

LAIVAKORČIŲ

25c

20c 
75c 
50c
10c

taip, 
grin-

AGENTŪRA

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ
Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 

greičiausių laivų.
Keliaujantiems Lietuvon visuomet parūpi
nant konsulio pasportus ir kitus kelionei rei
kalingus daiktus ir abelnai, kiekvieną pasa- 
žierį aprūpinant 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 ypatiš- 
kai visuomet kreipkitės šiuo adresu:

183 Roebkng St, Brooklyn, N. Y,
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buvo “kankinama”? SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

pil nai

Stej’as

pinigai,

i i

v o nu v

H
183 Roebling Street,

l'o k s pa t A r m o n i k a s

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

tik už ...................
Tą irrafafoną uvarantu >jnme nnt 10 metą.

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso \ isokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

MOSCOW MUSIC CO

VIETINES ŽINIOS
Brooklyno skaitytojų atydai

Nuo 4 d. rugpjūčio ant 
“Laisvės” namo sienos bus 
prikalta lenta, ant kurios 
bus pranešama vėliausios 
naujienos iš karės lauko.

Iš visų lietuviškų laikraš
čių “Laisvė” pati pirmutinė 
paseka Amerikos laikraščių 
pavyzdį.

Manome, kad brooklynie- 
čiai bus ta naujiena 
patenkinti.

da, palikdamas dideliam 
varge pačią ir vaikelius.

Prigulėjo į šv. Jurgio 
dr-ją ir siuvėjų unijon.

New Yorko slavai socijali- 
stai atkalbinėja savo žmo
nes, kad šie neitų ir nesira- 
šytii rezervam

Tarpe įvairių tautų New 
Yorke jau buvo keli susirė
mimai.

Vokiečiai patrijotai jau 
renka New Yorke aukas sa
viškiams ant karės reikalu, v

gASIVT

Ar žinai, kaip dvasiškija

'* . —-.; .-.V TU... CL

JAUNI VYRAI

Nėra kam užmokėti 
lionio J. Paukščio 

laidojimą.
Keista, nepaprastai keis

ta, kad nėra nei kam užmo
kėti už velionio J. Paukščio 
palaidojimą. Rodosi, žmo
gus buvo pasiturintis, o jo 
partneriai skelbia, jog ne-1 
bašninką labai mylėję.

Graborius Butkus negau
na užmokėt už savo darbą, i 
Iš to aišku, kaip velionis bu
vo ir yra gerbiamas per tuos, 
žmonės, kurie jo turtą val
do ir verkia krokodiliaus. 
ašaromis niekindami kitus I

uz ve 
pa-

New Yorke vokiška laivą 
“Vate Hand” būdžiai saugo
ja New Yorko policija, kuri 
gavo žinią, kad susidarius 
kompanija iš Vokietijos 
priešų rengiasi jį sudrasky
ti. “Vaterlandą” saugoja 50 
policmanų, daugvbė detek
tyvų ir 8 motoriniai laive-

Taipgi budžiai saugojama 
visas vokiškos linijos uostas.

Pas visų kariaujančių 
viešpatysčių konsulius New

rezervistų, kurie nori va
žiuoti kariauti. Bet konsu-

Eina gandas, kad L. Like- i 
sų Kliubas patrauktas teis-! 
man dėl neišmokėjimo po-j 
smertinės. Ateitis parodys, i 
kaip ten viskas nusiduos.

trijos ir Vokietijos rezer
vistai mano nusipirkti laivą 
ir važiuoti ant karės.

Tai matot, kas “myli” tė
vynę, tai nieko nesigaili S O 
mūsų ambasadorius Gabrys 
nei nesapnuoja apie grįžimą 
į Prane i ją, kuri 
gelbsti Rusijai.

bu-į 
mey i Mie li i gan o L kės

tijos Now Yorko lokolas 
rengia šią subatą, ant Union 
sq., 3 vai. po pietų didžiau
sias prakalbas preš karę. 
Kalbos įžymiausi anglų kal-

Kas gail,būtinai rekomen
duojame atsilankyt.

“Aido” chorui.
Patėmijame, kad daini

ninkai susirinktų ant prak
tikos šią pėtnyčią (Aug. 7), 
taip anksti, kaip galima, nes 
Tautiškam Name tą valan
dą atsibus prakalbos ant te
mos: “Europos karė”. Tai 
daugumas giedorių norės ir 
prakalbose dalyvauti.

Anksčiau susirinkus, anks
čiau užbaigsime praktiką ir 
visi galėsime eiti prakalbų 
pasiklausyti.

5 d. rugp., kada iš uosto iš
plaukė francūzų laivas “Lo
raine”, tai tūkstančiai žmo
nių norėjo jau papulti, kad 
tik važiavus kariaut su 
vokiečiais, bet papuolė ne
pilnai du tūkstančiu. Dėlei 
vietų vos nekilo karės.

naują Lietuvą Amerikoj, kur lietuviai 
yra laisvus ir neprigulmingi. Žemė 
nuo $10 iki $25 už akrą, arti gražių 
ežerų ir u p iii ir gerų kaimų. Lengvi 
išmokesėio terminai, nuo $50.00 iki 
$200.00 inešant ir po $10.00 į mėnesį. 
Kada tavo žemė yra Į pusę išmokėta, 
ir kad tu numirtum, tai likusieji per
vedami tavo šeimynai—giminėms dy
kai. Kada tavo žemė yra jau išmokė
ta, tada jis skolina pinigus dėlei pri- 
rengimo gyvenimui. Klausk vado
vaujančių lietuvių Chicago ir nurody
mų apie žemę reikalingų žinių, jie pa
sakys tau p. Swigarto finansišką sto
vį ir jo teisingumą ir malonumą ir 
gerą atsilyginimą savo pramoųijoj su 
visais lietuviais panašiai per pereitus 
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
los, geri keliai, telefonai ir 1.1, yra, ir 
dabar jau pasirengė lietuvišką bažny
čią statyti. Lietuviai augina čia vi
sokių želmenų ir gyvulių: visokių žo
lių, 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 j tą didelę lietuvių 
kolioniją. Rašyk mums šiandien, o 
męs atsakysime lietuviškai. P-nas 
Swigartas turi savo svarbiausią ofi
są Pirmos Tautiškos bankos name, 
Chicago, Ill.

Adresas:
GEORGE W. S WIG ART, Owner 

G 1247 First National Bank Building 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA

APTEKA
Tiems, kurie išsiuntė savo 

gimines ar pažįstamus ant 
laivo rusų linijos “Kursk”, 

' pranešame, kad laivas neda- 
ėjo ikr Liepojaus, bet susto- 
jo Anglijoj.

15 d. rugp., subatoj, atsi
bus piknikas Lietuvos Sūnų 
Draugystės Glendale Schu- 
etzen Parke. Prasidės 2 vai. 
Muzika prof. V. Retekevi- 
čiaus.

Įėjimas in corpore dykai.
Pavieniams 25 centai.

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 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Jeigu nežinai kokį gyvenimą vede mušŲ 
siškija, kaip ji buvo “persekiojama” ir kiek jai 
kėjo “nukentėti” už pagerinimą savo 
būvio, tai kuogreičiausia išsirašyk knygą

“IŠ DVASIŠKŲ 

TEVELIU GYVENIMO

d va 
rei 

“vargingo’

’iŠ 1 Į ■— »■—*

-

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 16 tu« 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 Užnuodijlma kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpnelma, Abel- 
na pragaišti ėpeku, Pragarėti gyvybes sky

stimo, Naktinius nuboglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulų sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė Ži
nios ir talpina šiam tykrus tdaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus/ 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kent-ti ir keip galot galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyRa yra duodama V YSAI DYKAI. 
Męs užmokant ir pačia. Išrašik aiskeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 3()<i 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu tižinteresuotas justi pa«itt!iminui dykai 
siunstos knygos ir nore-iau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

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

•»>

TL. a.. ..........

Išgydau Vyrus Greitai
VAPIPflCFI P Aš gydau VARICOCELh; be jokio skausmo, V ,rl1V W VLLL. operacijos, arba apvy.niojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami;.ši)uma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama,
DD AC T* A TFriQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 IVkJiJ 1/l 11 1 lij . tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitiinus, vustabdo viao- 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę,- ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina.sveikatą ir tvirtumų kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.

Jeigu jums skauda gerklė,, randasi plėvės, išbėrimai..va- uir ILlkJ. rjo spalvos plėtmai,.skauduliai,.žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o likite sveiki Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir k-uno visus nuvodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintų. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI
Mano gydymas nustojusiems vyriš»- 
kūmo prašalina visas blogas įtaRe- 
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausia?) 
už viską sugrąžina išaikvotą jieg'4 
vyriškumo. Vengkite tuomlaikS- 
mų gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ai?A- 
visados atgavimą tobulo ir pilno- vyriškumo.
QI APTO^i I Naujos ir senos, b-teurios-iir įsisenėję,kaip1 Lfm LIUvu. taį Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas,, kaipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

I ("VPl IŠRyduu tuo*, kuriuos daktaroj į»u buvc>»tsisak< išRydyti. Gy-
•J 1 rv i’x' j jau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio. 
Tuojaus duodame Palengvinimu. A3 ne*i>siimu išgydyti t>«, kuriu negalima. Mano gydy
mo-°udas chronišku ligų yra vienas i& geriausiu, ką užtikriname, jc« visada aini ša geras. 
paiCkmi'Sj Gydau Ausu, Galvos, Širdies’ Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu. Kepenų,Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi orgamt, SmeSnu, Nervu, Kaulu. Sąnaiiu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todfl neklauskite manęs, patarimu. Kurie gyvenate tolinus 
atvažiuokite pas mano ant vienos, dienos.o aš jums tikru teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

DR RVDMR 208 w- 42nd st” arti Broadway17I\. DIIYniL, NEW YORK CITY, N, Y.

SYKAS DIEL VYRU
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PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti ajYSirgus, taip-pat 
ir kur greit Išsigydyti, ly
biai ta knyp;a

“DAKTARAS”
kaip 
ansl-

parodo

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS” labai daug ap
rašo apie, vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdčs- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir inoterci labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti, bettik perskaičius knygų atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny- , 
goję atrasite tikrų rodą.

JEI sergi nnt kokios nors ligos, tai pirmiau 
»e kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų "Daktaras1!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų už 
prisiūti timą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE,, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:.

The Philadelphia M. Glinio,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad. 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedalioj iki 3, o u tarai**, 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo & iki 8. *

SPECIJAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAI) NEBl \O

Armonikai

Tik 1 doleris!

BROOKLYN, N.
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; Drūti muskulai neatneša naudos, 
; jei Ju»s Romai ižams kankina. Su 
3 PAIN E X P E LE RIU
3 jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj
3 palengvinimą ir prašalins priežast į 

SkaUSmi’į- Šalmam! afr lekwe ua Ir JOr
F. Ad. Richter & Co.

MARL ST.. NEW YORK,

TeiniAit antAnkero 
ženklo apsangoimo
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LIETUVIŲ ATYDAI!
Kostumerių skaitliuj besididinant priverstas buvau savo biznį 

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

ir laikrodėlių; auksinių ir sidabri
nių retežėlių, žiedų, branzalietų ir 
daugybes visokiu papuošalu; MU
ZIKALI ŠK A M S K YRI U J — viso
kios rųšies muzikališkų instrumen
tų: armonikų, smuikų, klarnetų, 
pianų, vargonų; gramofonų, fono

nai! jausioms lietuviškoms dainoms;

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurėš pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.*
Andr. Karpavičius

254 Grand Street

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerf, 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 musų 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.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

Męs tik ką apteikėme iš Vilniaus 
puikią vaikams knvgelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

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

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

grafų ir tt.; visokių rekordų — su
ABELNAM SKYRIUJ — visokios rųšies žaislų, magiškų įrankių; skus
tuvų, peilių ir tt. Laikau daugybę puikiuose apdaruose M A LDAK NY- 
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 
kmopigiausia; orderius — ar iš Suvienytų Valstijų, arba Kanados — iš
pildau kuogreičiausia. Pataisau pigiai, gerai ir greitai visokius auksi
nius daiktus, laikrodžius ir muzikališkus instrumentus. Girdės kortos di
deliame pasirinkime. Pirkusius pamokinama kaip pažinti kortas iš vir
šaus. Reikalaukite katalogo, kurį išsiunčiame dykai.

J. GIRDĖS,
103 GRAND STREET BROOKLYN, N. N2 d. rugp. pasimirė dauge

lio pažįstamas Mykolas Dū-

Skaitykite ir platinkite 

“Laisvę” 
Tik $2.00 metams

GIMDYTOJAI IN ESI K APN K V KIT
Kada jūs kudykis turi sunky kosulj. Už $1.15 męs parduodame dide

lius butelius “GOLD MEDAL WH00P0”. Gyduolės gvarantuotos išgy
dyme tavo vaiko į savaitę laiko arba sugrąžinimą pinigų. Šitos gyduolė 
yra užgirtaper Highest Gold Medal and Grand Prix Genoa’joj.

Gold Medal Novelty Co.
63 Main Brockton, Mass




