
j Canada suareštavo 60,000

areštavo ir dabar laiko ne-

Telegramos praneša, kad 
iš Kanados rengėsi išvažiuo-

Rusija neprileidžia kariškų (\)pper Works nes i 
korespondentų žasties kares negali.

St. I’eterburg.— Caras iš- beriti išdirbinių j Europą

Mušis ties Kibartais.
8 d. rugp. atėjo žinia, jog 

tarpe Kybartų ir Virbalio 
prasidėjo mūšys. Tenais yra 
labai daug rusų kavalerijos.

12,000 pėstininkų, 3,000 arti
lerijos ir 500 kavalerijos.

Ir vėl vokiečiai sumušti.
Pribuvus vokiečių naujai 

spėkai, vėl prasidėjo baisus 
mūšis su belgais. Vokiečiai

Lježas dar nepaimtas.
Buvo pranešta, kad vokie

čiai paėmė Belgijos drutvie- 
tę Lježą ir traukia toliau,

karės apie 2,000 darbininkų. 
. Elizabeth, N. J., kaip rašo 
“Laisvei”, Singerio siuvamų 
mašinų išdirbystėj iš prie-

Italiją nori prisivilioti.
Kaizeris prašyte prašė, 

kad tik Italija prisidėtų prie 
Austrijos ir Vokietijos. Jai

Hempstead, L. 1. — The 
Kleine rt Dress Shield Co. 

nes

5,000 žmonių.
Bayonne, N. J. 800 darbi

ninku paleista iš Orford

daug darbininkų.
Hoboken, N. J. iš priežas- 
s sustojimo jūros preky- 

1 darbo apie

kares žiniomis, kurios pereis ■ į)UVG siūlyta net naujos že- 
'•mės, kurios, tiesa, dar neuž
kariautos.

Jai buvo siūlyta Francū- 
Kęsinosi ant Vokietijos sos- zų kolionija Alžirija ir Bei-
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du nedideliu Vokietijos mie-
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Kaizeris kviečia visus f

aveikslelis parodo vokiečių kareivius, kurie šaudo į priešą.

.Miestas pavirto ligonbučiu.
Olandijos miestas Maats-

V’ o k ieč i ų kariu m e n e 
tarp savęs.

riumenei 2,200 automobilių, 
kuriais jie naudosis per visą 
karės laiką.

Pasirodė, kad tai buvo ant
ras Vokietijos pulkas. Tame 
šaudymosi 6 užmušta 
sužeista.

nas iš vienos pusės, o kitas iš 
kitos, atakavo nakties laike 
Belgijos fortą. Vienas Vo
kietijos pulkas pamatė net o
li kareivius ir,paskaitęs juos

Francija atėmė visus auto
mobilius.

apie 25,000. ’ 
nuostolius j 

Vokiečiams

Francija užėmė du Vokieti
jos miestu. ,.

• Paryžiuje gauta žinia,kad 
Franci jos kariųmenė užėmė

Vokietijos orlaiviai mėto 
bombas ant Belgijos 

miestų.

žiu, pavirto visas i ligonbu- 
tį. Sužeistuosius ir užmuš
tuosius vokiečių kareivius 
gabena ir gabena. Miestie
čiai dirba dieną ir naktj.

šimto socijalistų.
Per Boenos Aires (Argen-

Serbai gena austrijokus.
Serbų kariūmenė pervijo 

Austrijos kariumenę per u-

rų žinių.
Vienok, jeigu ši žinia pa-

s®

i .igi 7 <LnSS Gan(5as aPie nužudymą

GTRMAN SOLDIERS ON ČTrING LINE )

per generališko štabo cenzu-1 
ra.

dabar labai sunku gauti tik- roji sumušė Vokietijos ka-
i riumenę ir ji turėjo pabėgti, stu Alsace provincijoj.

ją ir patraukti ant 
žiaus.

Ties Lježo sienoms žuvo 
patįs

Belgams i pagelbą skubi
nasi francūzai. Belgijos i 
karalius išleido atsišaukimu1

AnglijtiS 2,200 Iš priežasties karės dar-
Londonas, 10 d. rugpjūčio. 

Britiškas automobilių kliu-

Geriausias darbo žmonių Laikraštis

Etna du sykiu savaitėj: Utarninke ir Pėtnyčioj
Lietuvių Ko-operatyvlika Spaudos Bendrovė

PRENUMERATA METAMS-’
Amerikoje....................................................  $2.00
Kanadoje ir užrubežiuose......................... 3.50

PUSEI METŲ.
Amerikoje.................................................... $1.00
Kanadoje ir užrubežiuose....................... 1.75

Apgartlnimij kainos nnt učklautilruo.

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
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VOKIEČIU KRITO•t

BELGUOSįl LAUKUOSEDIDŽIAUSI VOKIEČIŲNUOSTOLIAI
Lježą, kaip tai išsykio manė, net mažus vaikus, jeigu jie 
vokiečiai, kurių buvo apie]tik gerai suaugę, ima karčn. i 
80,000 kareivių.

Bei g iečiai pu
gynėsi, 
vokiečių krito

nepranešama.
pagalinus pavyko paimti du 
fortu. Tuomet jie paprašė 
pertraukos ant 21 valandų 
dėl palaidojimo žuvusių. Tai 
buvo baisus mūšys, net žemė

nia, kurią perspausdino tūli 
dienraščiai, jog Berlyne, pa
liepimu "imperatoriaus, su
šaudyta 100 socijalistų, dau
giausia atstovai Vokietijos 
parlamento. Tarpe jų būk 

i Vokietijos k’a“ > nužudytas ir socijaldemo- 
Mūšys tesėsi 3 i UatlJ vadovas, di-g. K. Lieb-| 

i k n ech t. ,
Juos apkaltino būk tai už 

tėvynės pardavimą ir, po nu
teisimui, tuoj sušaudė.

šita žinia dar reikalauja 
patvirtinimo, nes iš Berlynostoti tėv\ nes ginti.

7 d. rugp., kaip praneša iš
Olandijos linkui Lježo trau
kia milijonine Vokieti jos ka-1 ...

. riui-u ne. kuria vadavau ia!sltvlrtl,nO. tuomet \ okieti- 
revoliucį-

Daug Belgijos farmerių 
žuvo.

Einant vokiečių kariume- 
nei per Belgiją, farmeriai, 
apsiginklavę kuo papuolė, 
gynė savo faunas. Daugy
bė farmerių nužudyta. Va
dinasi, karė sunaikins mate-

Ligos.
Epidemiškos ligos, ta tik

roji karės pasekmė, jau pra
sidėjo vokiečių apgultame 
Lježo mieste.

Daug žmonių bėga ne tiek 
nuo priešų ginklo, kiek nuo 
ligų-

Juros mušis nebuvo.
Nors laikraščiai Jaugia- 

šė, jog šiaurės jūroje buvo 
didelis musys tarpe vokiečių 
ir ahglų laivyno, vienok ši 
žinia nepasitvirtino. Jokio 
didelio mūšio nebuvo — pa
sakė pirmasai lordas Angli
jos admiralijos.

Visi į karę! — sušuko vo
kiečių kaizeris.

Vokiečių, kaizeris išleido 
proklamaciją į vdkiečių na
ciją, kurioje sakosi norėjęs 
užlaikyti taiką, bet apgyni-

’'T ,. ... re|_f mas'Vokietijos garbės 
Kalavęs karės.

Žinios iš Rusijos.
aro kariumenės mobili- 

I žarija eina smarkiau, negu 
įgalima buvo laukti. Visu 
įgelžkelių linijos užimtos 
; vien kariumenės gabenimu.

Caras skubinasi sutraukti 
savo kariumenę j Vislus ir 
Nemuno pakrantę, kad galė
tų atremti vokiečių kariu
menės užpuolimą.

Sakoma, kad Franci jos ir 
Rusijos valdžios yra nuolati
niame susižinojime. Rusai 
užpuls vokiečius iš rytų pu
ses, kad duoti francūzams

Washingtone, D. C., gau
ta žinia apie Varšuvos pa
ėmimą, vienok ši žinia dar 
nepasitvirtino. • Be didelio 
mūšio, veikiausia, neapsieis, 
jeigu norės Varšavą paimt.

Vladivostoko uostas ir 
tvirtovė stiprinama, nes lau
kiama vokiečių bombarda
vimo.

Austrija jau apskelbė 
karę Rusijai.

Peterburge išardyta re
dakcija seniausio vokiečių 
dietiraščio.

Vokiečiai užpuolama ant 
Peterburgo gatvių.

Bavarai sumušti.
Londonas, 10 d. rugpjūčio. 

—Vokietijos provincijoj Ba
varijoj buvo smarkus susi
rėmimas* Vokietijos kariu- 
menės su Franci jos. Pasta- 

p j ū č i o.— Vokiečių o rl a i vi s 
mėtė į Belgijos miestą bom
bas. 17 žmonių užmušta. 
Kuomet Belgijos kariūmenė 
pradėjo Į orlaivį šaudyti, tai 
jis spėjo nulėkti nekliudytas.

Paryžiuj riaušės.
Paryžius, 10 d. rugpjūčio. 

—Suareštuota 500 žmonių 
už kėlimą riaušių ir visi ati
duota karės teismui. Ko
kios riaušės buvo, telegra
mos nepasako.

Rusijos laivynas užblo
kuotas.

Stockholmas.—Į čia atvy
ko vienas Finliandijos laivas 
ir kapitonas pranešė, kad 
vokiečių laivynas užblokavo 
Rusijos laivyną Helsingfor
so uoste ir jis dabar negali 
išeiti. Liepojos ir Revelis 
liepsnose. Ar tie praneši
mai teisingi, sunku įspėti.

.J* '•*

.Pagal paliepimą Franci- 
jos ministerio, visi automo
biliai atimti ir perduoti ka-lįj^ 
riumenėn. Kariūmenė jais ■ ligosi be 
naudosis per visa karės lai 
ką.

leido įsakymą kares minis- 
teriui,-kad tasai nedaleistų 
jokių korespondentų ant ka- uždare savo dirbtuvę, 
res lauEo ir į1 generališką neteko Europos rinkų.

Paterson, N. J.— Bijoma
si, kad iš karės priežasties 
.nereikėtų uždaryti šilko 
dirbtuves.-

rėš lauko ir į1 p 
štabą, kur gaunama visos 
žinios iš karės lauko.

Išdavimas spaudos atsto
vams kokių nors žinių be da- 
leidimo generališko štabo, 

■ bus skaitoma prasikaltimu 
prieš karišką discipliną.

Taigi dabar Rusijos laik
raščiai naudosis^ tik tomis

to įpėdinio gyvasties.
Iš Londono praneša, kad 

nežinomi žmonės kėsinosi 
ant Vokietijos sosto įpėdi
nio gyvasties. Įpėdinis sun
kiai sužeistas. Užpuolikai

Anglijos kariškos spėkos.
Anglijos dabar sumobili

zuotos kariškos spėkos susi
deda iš 218,000 jūreivių ir 
686,480 pėstininku <— viso 
904,480. (

Iš Canados gauta p&gelba: 

£r •«*

bai Amerikoj prade
da mažėti.

So. Bethleheme, Pa., p 

gijos kolionija Kongo.
Betgi Italija atsisakė pri

sidėti. Ji liepė net dviem 
vokiečių karės laivam aplei
sti Italijos uostą.

Italijos žmonės daugiau
sia simpatizuoja Franci jai 
ir Ryme atsibūna triukšmin
gos demonstracijos už Fran
ci ją.

dabar jau manė paimti Bel
gijos miestą Lježą, bet tapo 
sumušti ir turėjo atsitrauk
ti. Labai daug užmuštų ir 
sužeistu, v

Portugalija padės Anglijai.
Portugalijos parlamentas 

nutarė padėti Anglijai ka
riauti. Reiškia, dar 
vi e š p a t y s t ė prisidės 
kraujo praliejimo.

viena 
prie

000 darbininkų, kurie dirba 
j dieną ir naktį bedrūtindami 

Džiaugiasi, kad kraujas lie-I Lježos fortus. Taipgi jau 
jasi. I pribuvo Francijos ir Angli-

Paryžius, 8 d. rugp.— įjos kariūmenė Į Lježą ir su- 
Francijos prezidentas Poin-j sivienyjo su Belgijos kariū- 
care pranešė Belgijos kara- j mene. . . . ,
liui Albertui, kad jau visa; 
diena, kaip kraujas liejasi! 
Luxemburge, ką jau yra už-! 
ėmę vokiečiai. Dabar ant! _ *•. . - _ _ - - i

kariūmenė.

Rusai nuskandino laivą, ku 
ris bombardavo Liepoją.

vyko1 nuskandinti vokišką Xada ....... .. . ...... .
laivą, kuris bombardavo j Varšava paimta, tai ta ži- 

laipgi payxko \ie-Į j j j perkūnas jj trenkė.
loi\yn nnmitį T1O- I J v f 1 t

iVarsava — bene bus savo 
j didumu po Peterburgui tre- 

A 1 M 1 F M n 1 /M

Liepojų.
ną vokišką laivą paimti 
laisvėn ant Amūro upės.

Vokiečiai jau Fin- 
• liandijoj.

Vokiečių laivynas dasi- 
kraustė iki Finliandijos ir 
išsodino Finliandijos mieste 
Ekenas 40,000 savo kareivių. 
Šis miestas randasi 50 mylių 
atstumo nuo Helsingforso, 
F i nl i an di j os sosti n ės.

Rusai Vokietijoj.
Iš Londono praneša, kad 

tuom tarpu, kuomet vokie
čių kareiviai Įėjo į Finlian- 
diją, rusų 500,000 kareivių 
su 700 kanuolių, pef-ėjo Vo
kietijos ru bezių.

45,000 užmuštų.
Paryžius, 9 d. rugp. Vo

kietijos provincijoj Alsace, 
nedideliam kaimely Alt- _______ ___
kirch, netoli Francijos rūbe- ti 60,000 Austrijos’ir Vo*kie- 
žiaus, Francijos kariūmenė tijos rezervistų į karę. Ka- 
padarė apkasus ir apginkla- nados valdžia visus juos su-
vo. Vokietijos kariūmenė 
bandė užpulti ir durtuvais 
išbadyti francūzus, Ik1 t suti
ko tokį francūzų pasiprieši
nimą, kad turėjo bėgti palik
dami 30,000 užmuštų ir su
žeistų. Francūzų gi tąine 
mūšy užmušta ir sužeista 
15,000. Dabai’ francūzai ve
jasi vokiečius, eidami gilu- 
mon Vokietijos.

Vokietijos kaizeris išvažia
vo ant karės lauko.

Vokietijos kaizeris išgir
dęs, kad francūzai sumušė 
jo kariumenę ir užėmė du 
miestu,sėdo į automobilių ir, 
perkūno greitumu, išsinešė 
ant karės lauko ties Alt- 
kirch. Sako, kad jis pats 
vadovausiąs kareiviais.

\

bet tas pasirodė atbulai: 
Lježą vokiečiai visai apleido 
palikdami apie 8,000 lavonų. 
Ten dabar jokio mūšio nėra.

38,000 darbininkų dirba die
na ir nakti. c <

Po didelio mūšio po Lježu, 
vokiečiams atsitraukus pa
lu-1 susilauks daugiau jiegų,

Vokiečiai paėmė 
Varšavą.

V o ki eči ų. k ariu men ė, 
\ didelio iš rusų pusės pasi
priešinimo, paėmė didžiausį 

miestą Varšavą, 
buvusią sostinę, 
as išgirdo, kad

18 Austrijos traukiniai 
veža kareivius.

Rymas, 9 d. rugp. Austri
ja išleido Į Vokietiją 48 trau
kinius kareivių, kad pagel
bėjus su fraucūzais kariau
ti. Jie važiuoja j Baden, ne
toli Šveicarijos,

Francūzai užima Afrikoj 
Vokietijos kolionijas.

Londonas, 9 d. rugp..” Iš 
čia praneša telegramos, kad 
Francūzijos kariūmenė už
ėmė Afrikoj Vokietijos ko
lionijas. Anglijos kariūme
nė irgi traukia į Afriką.

Austrijos laivynas atsisako 
Vokietijai gelbėti.

Austrijos laivynas atsisa
kė Vokietijai eiti pagelbon, 
kuri rengiasi užpulti ant 
Anglijos laivyno. Mat, nei 
Anglija Austrijai, nei Aus
trija Anglijai dar neapskel
bė karės . Austrija yra ap
skelbus karę tik Serbijai ir 
Rusijai. Iš tos priežasties 
Austrija negali kariauti su 
Anglija.

Serbija apskelbė Vokietijai 
karę.

Iš Viennos praneša, kad 
Serbija oficijališkai apskel
bė Vokietijai karę ir išvijo 
iš Belgrado Vokietijoj amba
sadorių.

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga

i

Jeigu męs perskaitytume 
laikraščiuose, jog tokią ir

mokės pasakyt visuomenei 
teisybės žodį.

Paul Eldrige.

KLIERIKAS
PRIE MENAMŲJŲ KA

RĖS PRIEŽASČIŲ.
Jau daugelis Amerikos so-’ 

cijalistų išreiškė tą mintį, 
kad Vokietija todėl taip 
smarkiai stvėrėsi už ginklo,! 
kad kokiu nors būdu nuslo
pinus socijalistišką judėji
mą, kuris savo vilnimis pra
dėjo visiškai griauti Hohen- 
zollernų dinastijos rūmą.

Raudonasis pavojus Vo
kietijos kapitalistams buvo 
nebe vaikų išmislas, bet rea- 
lis pavojus, ypač pastaruoju 
laiku, kuomet taip plačiai 
pagarsėjo byla Rožės Lux
emburg. Juk Rožės Luxem
burg byla žadėjo pavirsti di
džiausia demonstracija 
prieš Vokietijos kazarmių 
tvarką.

Liepos 22 d. New Yorko 
dienrašty “The Sun" tilpo 
įdomi korespondencija iš 
Berlyno. Ten aiškiai buvo 
pabriežta, jog Vokietijos 
valdžia nutarė apskelbti 
kryžiaus karę prieš socija- 
Tistus ir, kad galutinai už
gniaužus socijalistus, reng- 
ties karėn.

Vokietijos atžagareiviška 
spauda jau seniai reikalavo, 
kad valdžia pradėtų smaug
ti socijalistišką judėjimą ir 
pastaruoju laiku valdžia, iš- 
tiesų, pradėjo daug agresy- 
viškiau elgties su socijalis- 
tais.

Dabar, kada Hohenzoller- 
nai nutarė “kraują nulieti", 
jie, tuomi pačiu, taria galė
sią paskandinti socijalistiš
ką pavojų zoologiško patri- 
jotizmo vilnyse.

Ateitis parodys—ar jiems

D A RBININ K Ų R E VOLIU- 
CIJA PO NACIONA

LIZMO AUDROS?
Daug kas tvirtina, kad vi- 

sasvietinės karės baisenybės 
priartins valandą socijalis- 
tiškos revoliucijos. Plačioms 
minioms turės paaiškėti, 
koks pavojus gręsia žmoni
jos kultūrai, kuomet prade
da staugti ir baubti kanuo- 
Ičs. Žmonija negalinti žydė
ti, kuomet ant jos galvos 
amžinai kybo amžinas Da- 
mokleso kardas.

Suprantama, kad šiuomi 
tarpu dar peranksti yra pra
našauti, ar ant krauju aplie
tos žemės ir brako kils pro- 
letariškos revoliucijos aud
ra.

Jeigu laimėtų vienos ar ki
tos pusės kariaujantis naci
onalizmas, tai, galimas daik
tas, jog geležinis militariz- 
mo čebatas dar labiau pri
smaugtų žmonijos dvasios 
būvį ir tuomet išsiliuosavi- 
mo diena taptų atitolinta.

Sakome, galimas daiktas...

New

TAKTIKA BELGIJOS 
SOCIJALISTŲ.

Keli pirmeiviški
Yorko dienraščiai pranešė, 
jog žinomas Belgijos socija
listų vadovas drg. Emile 
Vandervelde tapo valstijos 
ministeriu dabartiniame ka
rės laike, kad užtikrinti, jog 
socijalistai gins . savo šalį 
nuo vokiečių užplūdimo.

Tiesa, Belgija nenorėjo 
karės. Ji išsykio apskelbė 
neutralitetą, bet ant jos už
puolė, o nuo užpuolikų rei
kia ginties.

Platesnių informacijų 
apie Belgijos socijalistų tak
tiką neturime.

r

LIETUVIŠKI POLITI
KIERIAI.

Jau pakvipo žmogiena. 
Juodvarniams tai paran
kiausias laikas, kad iškelti 
sau puotą.

Štai, kaip pereitame “Lai
svės” N-ry jau rašėme, vadi
namas Paryžiaus “ambasa
dorius" jau rašo rezoliucijas 
ir renka balsus, kad pasiun
tus savo ištikimybės jaus
mus carui.

Laimėjimas carizmo reik
štų ddižiausią pralaimėjimą 
visos Rusijos demokratijos

ir visų tų tautų, kurios turi I 
nelaimę būti po caro jungu.

Su didžiausia panieka rei
kia žiūrėti į pirštiniuotus di- 
pliomatus, nes ne kas kitas, 
kaip jie yra įkvėpėjais tos 
pragariškos karės.

Darbininkų šauksmas te
būnie — šalin karė! Męs, 
lietuviai darbininkai, nieko 
neturime prieš vokietį, fran- 
cūzą, rusą ar anglą darbi
ninką. Todėl męs ir turime 
būti principialiais karės 
priešais.

DIENRAŠČIŲ EPI
DEMIJA.

Kol nebuvo dienraščių, tai 
nebuvo nei vieno, o dabar, 
kad atsirado, tai jau net čie- 
li keturi.

Mums prisiuntė iš Wor- 
cesterio lapelį, kurį leidžia p. 
Paltanavičius. Tame lapely 
lietuviu, lenku ir rusu kalbo- 
mis pranešama paskiausios 
karės naujienos ir imama už 
tą lapelį net tris centus...

Chicagoje, kaip mums 
praneša, išdygo net trįs 
dienraščiai: “Lietuva", “Ka
talikas" ir “Naujienos". Ko
kiais dienraščiais yra“Kata- 
likas" ir “Lietuva"—męs ne
matėme. Trumpą jų cha
rakteristiką suteikia mūsų 
Chicagos korespondentas.

“Naujienų" N. 1 męs ga
vome. Veik perdėm visas 
N-ris užpildytas žiniomis iš 
karės lauko ir keliais straip- 
niais apie karę.

Su “Naujienoms" mus vi
suomet jungė tikras drau
giškumas ir męs simpatiškai 
žiūrime į “Naujienas", bet 
šiuo žygiu męs turime ap
gailėti, jog visiškai nebuvo
me painformuoti anie per
mainas, nors prigulime nrie 
bendros laikraštininku San
doros; męs tuomi neįsižei- 
džiame, bet mes manėme, 
kad dideliems darbams at
likti reikia pasitarimo ar 
bent informavimo.

Męs, laisviečiai, irgi svar
stėme apie patankinimą 
“Laisvės" ar extra išleidi
mus ir tt.. bet męs priėjome 
nrie išvedimo, kad laikinis 
kariškas ūpas ir interesavi- 
masis kare yra nermenkas 
fundamentas dėl stambių 
permainų.

NORI, KAD RUSAI 
PRALAIMĖTŲ.

New Yorke išeina rusų 
dienraštis “Russkoje Slovo”. 
Tame dienrašty skaitome:

“Nereikia būti pranašu, 
kad permatyti, jog vokiečiai 
su kirs rusus. Pasipūtęs pa
triotizmas ir kariškas ūpas 
tik priartina sumušimo va
landą.

Pavojinga eiti į kareivius. 
Kiekvienas vyras, einąs ka- 
riumenėn, turi žinoti, kad 
pusę caro armijos laukia be
laisvė, mirtis ir ligos. Ge
riau nerizikuoti gyvasčia ta
me pašėlusiame tautų susi
kirtime. Geriau sau gyventi 
Amerikoj..."

LIETUVIAI SOCIJALIS- 
TAI IR KARĖ.

“Laisvė" kadaise pasakė, 
kad Lietuvių Socijalistų Są
junga esanti gyviausias ner
vas mūsų tautiškame orga
nizme.

Gyvenimas jau daug sy
kių patvirtino šį pasakymą.

Štai ir dabar: tik kilo ka
rė, o lietuviai socijalistai jau 
rengia visą eilę prakalbų, 
kad paaiškinti žmonėms 
apie karę, apie jos priežas
tis, jos kenksmingumą ir tt.

Štai Brooklyno L. S. S. 19 
kuopa turėjo prakalbas 7 d. 
rugp., kur kalbėjo J. Šukys 
ir L. Pruseika.

So. Bostono socijalistai 
rengia prakalbas, kur kalbės 
S. Michelsonas ir L. Prusei
ka.

Chicagoj, kaip mums pra
neša, irgi bus visa eilė pra
kalbų.

Phial delphijon kviečiama 
drg. J. Šukys. Neabejoja
me, kad mūsų draugai visur

RAUDONOJI SAVAITĖ.
Veikiantysis Lietuvių So

cijalistų Sąjungos Komite
tas nutarė, kad raudonoji 
savaite būtų surengta, pra
dedant nuo rugsėjo mėnesio 
pirmo nedėldienio. Iš tos 
priežasties L. S. S. sekreto
rius rašo “Kovoj":

“Toj savaitėj “Kova” išeis 
daug padidinta; joje tilps 
daug įvairių, ypatingai agi
tacijai pašvęstų straipsnių, 
daug paveikslų, daug įvairių 
socijalizmą gvildenančių 
raštų. Kiekvienas draugas 
gali užsiimti pardavinėjimu 
atskiru numeriu “Kovos", oC L 7

kitur, kur kuopos turtinges
nės, ir veltui išdalinti.

“Ta savaitė gali padauginti 
mūsų organizaciją dvigu
bai; gali atnešti mūsų laik
raščiam daugybę skaitytojų, 
gali paskleisti socijalistišką 
inintį ir ten, kur ji dar nebu
vo pasiekusi! Tik reikia 
darbo. Todėl, visos kuopos 
ir draugai, pasiimkime ant 
savęs užduotį per savaitę 
laiko kas vakaras, o jei rasis 
nedirbamu dienu, tai ir die-L t. 7

nomis, dirbti labui savo or
ganizacijos.

“Kuopos, pasirodžius šiam 
pranešimui, tuojaus sušau
kite susirinkimus; paskirki
te komisijas darbui ir skir
kite taip, kad visi kuopos 
draugai galėtų ne šiuo, tai 
tuo prisidėti prie apvaikš
čiojimo šios pirmosios lietu
vių darbininkų istorijoje 
Raudonosios Savaitės”.

Raudonosios Savaites 
šventė turi būti vienybės ir 
solidariškumo švente ir to
dėl darban turi stoti visi; 
“Laisvė" . tatai jau seniai 
nurodė.

Bet... pavelykit pasakyt 
žodį . Ar laike raudonosios 
savaitės bus taip-pat burno- 
iama prieš kitus socijalistiš- 
kus laikraščius, kaip kad tū
li žmonės dabar daro per 
“Kova"?

Kiek męs žinome, tai vo
kiečiai, olandai ir francūzai 
platino visus socijalistiškus 
laikraščius. Taip-pat elgsis 
ir Amerikos socijalistai. Žiū
rėsime, kaip bus elgiamasi 
pas mus.

PRIEKAIŠTAI.
Pastaruoju laiku nekurie 

draugai socijalistai perdaug 
jau karščiuojasi.'

Kasžin kodėl toks ūpas už
ėjo.

Vienam, padėkime, pasku
tiniame N-ry “Kovos" prisi
sapnavo, kad “Naujienos" 
norinčios panaikinti “Ko
vą", kitas draugas įtaria 
Sandorą kokiuose tai nebū
tuose prasižengimuose.

“Vilnis" ir “Rankpelnis", 
nežinodami tikro ' dalykų 
stovio “Naujienų" redakci
joje, net nepatyrę apie tai, 
rašo enciklikas, kurių gali
ma būtų išvengti, jeigu būtų 
tikras draugiškumas ir no
ras informuoti vienas kita.

Kad tik ką nors užmest, 
kad tik kame nors įtart sau 
nepatinkamą redakciją.

“Dilgėlės" įtaria “Laisvę" 
pasigyrime, kad ši gauna iš 
Vilniaus korespondencijų. 
Pranešimą apie viešnias iš 
Lietuvos gavo be “Laisvės” 
dar “Naujienos" ir “Tėvy
nė". “Laisvėj" apie tai tilpo 
dvi korespondencijos su 
priedais, kokių nebuvo Viln. 
laikr.

Ar “Dilgėlės" kaltins ir 
“Naujienos su “Tėv." pasi
gyrime?

Taip-pat męs gavome pra
nešimus apie tautininkų te
legramą carui, Dem. Parti
jos konferenciją.

Kur apie tai rado “Dilgė
lės" kituose laikraščiuose ?

Tie įtarimai šlykštus ir 
tinka tik “Ryg. Naujie
noms”. Jie dar šlykštesni, 
kuomet prisimenam, kaip 
draugiškai męs visuomet at
sinešam į “Dilgeles”.

Vienas kareivis ta
po užmuštas.

žudė 300 žmonių, męs labai 
susirūpintume ir pasakytu
me:*^ tai nelaimingieji! Tai 
ką nors reiškia, tai verta pa
sigailėjimo". Neužmirškime 
tat savo jausmų, kuomet 
męs skaitome žinias iš karės 
lauko: užmušta trįs žmonės! 
Net juokai! Koks tai men
kas buvo mūšys! Ar gi tai 
vertėjo tas mušys pradėti?

Taip daugelis galvoja.
*

* *

Bet pamėginkime pamis- 
lyt, kuomi buvo tas vienas 
kareivis? Be abejo, tai bu
vo jaunas vyras, nes senų 
karėn nebeima. O gal būt, 
tai buvo skurdžius, kuris, 
neturėdamas kuomi vers- 
ties, pasisamdė, kaipo lais- 
vanoris. Išvažiuodamas iš 
Londono (straipsnis rašyta 
1899 laike karės buerų su an
glais), veikiausia, galvojo: 
“O vis tik, gal būti, sunkų 
vargą pakeisiu geresniu gy
venimu. Ar pataikys kul
ka — tai dar klausimas, 
bet skurdas tai jau tikrai pa
taikys. Tiriu viltį, kad ne
žūsiu, o po karei gausiu vie
tą kur nors uoste, kasykloj 
ar dirbtuvėje". Ir nuvažia
vo karėn. Pirmame mūšyje 
bomba nutraukė jam kojas. 
Alpdamas, jisai dairėsi klai
kiu žvilgsniu aplinkui ir 
mislijo: “Ko aš čia atvažia
vau? Ko! Juk aš galėjau 
ir namie prisigirdyt ir pasi
kart Hyde Parke! Tai kogi 
aš čionais atvažiavau? Te
gul bus prakeikti tėvai, ku
rie mane pagimdė!” — sušu
ko tas vienas kareivis ir mi
rė.

O gal tuo vienu buvo kas 
nors kitas ir jam rodėsi, kad 
už savo laimę jisai turi būti 
dėkingas tėvynei, kuri ant 
vaikų išskėtė maloningus 
sparnus. Ir štai jisai nuta
rė padėt savo tėvynei. Mo
tina verkia, numylėtinė blaš
ko rankomis, tėvas susijudi
nęs, bet jisai,be apgalvojimo, 
bėga karėn ir žūsta. Jo mir
štančio lūpos šnabžda: “O, 
kaip aš dar noriu gyventi!"

Tuo vienu kareiviu galėjo 
būti dar kitas. Sunkiu pasi
stengimu dasigavo turtelio. 
Turi pačią ir vaikutį, ku
riuos baisiai myli. Kuomet 
pagarsino karę, jisai stojo į 
eiles. Jisai pilnai buvo įti
kėjęs, jog sugržš iš karės 
lauko. Ir ar galėjo tikėti, 
kad nesugrįžš? Juk jisai 
taip mylėjo pačią ir vaiku
čius. Bet kokia tai pasiutu
si kulka jį pakirto. Prieš 
mirsiant, tarytum, miglose 
pamatė savo pačią ir vaiku
tį, kuriems nusiuntė atsi
dūsėjimą. Tik paskutinėj 
minutoj pamatė visą karės 
baisumą ir jo širdies pasta
rasis suvirpėjimas buvo di
džiausiu protestu prieš ka
rę.

O gal tai buvo bueras, ku
ris nutarė ginti savo tėvynę. 
Jisai apleido savo sodybą, 
namelius, šeimyną ir pasiė
mė ginklą. Savo kasdieni
niame gyvenime buvo lai
mingas. Jisai gyveno sau 
ramiai Afrikos užkampyje 
ir jam nerūpėjo, kokios aud
ros siaučia Europoje. Kuo
met išgirdo, jog turi nustoti 
nepriklausomybės, ėmėsi 
ginklo. Antrame susirėmi
me su priešu — krito.

“Kodėl aš žūstu?" — klau
sė pats savęs. O jisai taip 
mylėjo gyvenimą, taip norė
jo gyventi.

O gal tuo vienu buvo jau
nas vaikinas, kuris tik vakar 
persiskyrė su savo numylė
tine. Gyvenimas jam žadėjo 
tiek laimės, tiek gerovės, o 
šiandien jisai, sumindžiotas 
arkliais, sumindžiotas mirti
nai, nespėjo pasakyti savo 
paskutinio nusiskundimo...

Neužmirškite apie tai, 
kuomet skaitote pranešimus 
iš karės lauko.

Al. Swiętochowski.

(Pabaiga).
“Tėvo mirtis yra baisus 

dalykas". Toliau sekė ilgas 
aiškinimas apie mirtį ir ne- 
mirtinumą. Vaikinas vėl 
pats savy užsidarė. Jisai 
negalėjo nieko daugiau iš
aiškint.

Kuo toliau, .tuo labiau jo 
kūnas silpo kovoje su nauja 
lyties jiega. Jo dvasios jie- 
ga pasidavė; jisai daleido 
mintims pinti keisčiausias 
fantazijas. Jisai perskaitė 
keletą romanų, kurie pakliu
vo jam po ranka. Tas dar 
labiaus jį uždegė. Jisai iš
ėjo į miestą pasivaikščiot ir 
moterys,einančios ar kalban
čios, sėdinčios ar stovinčios, 
jį tiesiog galvanizavo. Jis 
pats nežinojo, kaip jis susi
laikė nepagriebęs kurią mo
terį, kad išbučiuot, pri
spaust prie krūtinės. Viena 
moteris prisiartino prie jo, 
klausdama kaž kokios gat
vės. Jis suuodė jos kvepalų, 
apsvaigo ir atsakė kokius- 
tai lotyniškus žodžius. Mo
teris nusišypsojo ir paliko jį 
stovint atsirėmus} į lempos 
stulpą, bijantį pasi judint. 
Tą dieną jisai nusipirko kve
palų bonką, o sekančią die
ną, išgirdęs šilkinio sijono 
šlamėjimą, tūlai gražiai mo
teriai praeinant, jisai nusi
pirko sijoną. Užsidaręs sa
vo kambary, jisai uostė kve
palų ir šlamino sijoną.

Seminarijos vartininko 
pati buvo toli-gražu nedaili 
ir nepatraukianti. Jos šlau
nis buvo perdaug atsikišu
sios, o pilvas pusėtinai apva
lus. Jinai buvo nešvari ir 
jos rankos buvo raudonos ir 
šiurkščios. Bet Robertas 
negalėjo atskirt vienos mo
teries nuo kitos. Jis tiek ži
nojo, jog jinai moteris. Jį 
traukė prie jos. Ištisas va
landas, kada tik progą gau
damas, jisai ją sergėjo. Jam 
jinai išrodė gražiausia. Ji
nai buvo paprasta sunkiai 
dirbanti pati, kuri stengėsi 
prigelbėti vyrui užlaikyt 
ketvertą juodviejų vaikučių. 
Jinai turėjo artimus ryšius 
su visais studentais, apart 
Roberto. Pastarąjį jinai go
dojo ir vadino “tėvu". Jinai 
tankiai pasakodavo savo vy
rui, kokiu geru jaunikaičiu 
buvo Robertas. Kaip jisai 
mandagus, kiltas, šventas. •

Robertas ją sapnavo. Ji
nai jį pabučiavo. Jisai pa
budo. Tą bučkį jisai jautė 
keletą dienu.

Vieną rytą atsikėlus jinai 
rado pas savo duris kvepalų 
bonką ir šilkinį sijoną. Ji
nai jokiu būdu negalėjo su
prast, kaip tie daiktai ten 
atsirado. Naujiena paplito 
tarp visų studentų ir moky
tojų, ir visi jie apie tai kal
bėjo, juokavo, pridėdami 
įvairius abejingus klausi
mus. Keletas studentų pa
pasakojo apie tai net Rober
tui. Jisai supyko.

“Na, ar tas jums turi rū
pėti?" — jisai jų paklausė.

“Ar tamsta jau nei juoko 
negali suprast?"

“Ne visi juokai, juokais 
yra".

“Aš einu iš laižybų, tai jis 
juos padėjo", — tarė vienas 
linksmas studentas.

“Nustok, tu, kvaily", — 
atšovė Robertas ir nuėjo ša
lin, degdamas piktumu.

“Kas jam pasidarė?" — 
studentai vienas kito klausi
nėjo, traukydami pečiais.

Sekantį nedėldienį, eida
ma bažnyčion, vartininko 
pati, nemažam vyro pajuo
kimui, išpylė ant savęs visą 
bonką kvepalų ir apsivilko 
slaptingąjį sijoną. Rober
tas, kuris tarnavo prie mi
šių, suuodė kvepalų ir išgir
do šilko šlamėjimą, kaip tik 
jinai įėjo bažnyčion. Jisai 
pradėjo svaigti ir darė klai
dą po klaidos. Kunigas la
bai supyko ir žadėjo duoti 
jam gerą pamokslą.

Po mišių paniuręs ir ne
laimingas Robertas sėdėjo 
savo kambary. Urnai durįs 
atsidarė ir jisai pajautė kve
palų ir išgirdo šilko šlamėji

mą. Jisai manė, jog tai sap
nas, ir atsigrįždamas nesiti
kėjo nieko pamatyt. Bet ji
nai buvo tikrai įėjusi!

“Atsiprašau, tėve, aš at
nešiau tamstai skirtingus 
pietus, kaip tai išpažinties 
klausytojas įsakė. Jisai ma
no, kad tamsta nesijauti ge
rai".

Jinai padėjo indus ant sta
lo ir paklausė:

“Ar tamstai, tėve, ištikro 
negerai?” Jos balsas taip 
maloniai skambėjo. Nieka
dos nieks nepaklausė jo apie 
tai tokiu pat balsu.

“Ji mane myli!" — žybte
lėjo jo galvoj mintis ir jis 
greit atsistojo, lyg elektros 
užgautas.

“Taip — ne", — ištarė 
mikčiodamas. — “Sėskis". 
Jinai sakėsi neturinti laiko, 
bet jis mandagiai ją pasodi
no. Tada jinai pradėjo kal
bėti apie jo tėvą, apgailesta
vo jo mirtį, kartojo tuos pa
čius žodžius, — ką girdėjo 
išpažinties klausytoją kal
bant.

Robertas negirdėjo iš jos 
kalbos nei žodžio.

“Štai kaž-koks vynas", jis 
tarė. “Aš niekad jo nege
riu".

“Bet tėvas mano, jog vy
nas tamstai naudingas".

“Ne, meldžiu tamsta jį 
gerti!"

( Ją nustebino jo malonė. 
Jinai neįstengė atsisakyt, iš
gėrė, biskį užsikosėjo ir pa
manė: “Stebėtinas jisai 
žmogus". Jinai norėjo iš
drįsti jam tai pasakyt ir vy
no įtekmė privertė ją ištart 
žodžius, kaip greit to jai už
sinorėjo.

“Stebėtinas tamsta žmo
gus".

“Ar tamsta myli mane?" 
— jis paklausė.

jinai atsakė “taip", turė
dama omenėj meilę, kokia 
kiekvienas privalo mylėt ku
nigą.

Tasai atsakymas pervir
šyje visas jo susilaikymo pa- 
jiegas. Jis apkabino ją. Ji 
kovojo, ji rėkė, bet kvepalai 
pridavė jam milžino spėką— 
ir ji pasidavė.

Ją šaukė jos vyras. Ji iš
bėgo iš kambario. Jinai bu
vo labiaus nustebinta, negu 
įžeista. Faktiškai, jai atėjo 
mintis, jog gal-būt bus gali
ma tankiai pasivelyti tokį 
užsiganėdinimą, ir jinai pie
navo, kaip apsisaugojus, kad 
vyras nieko nepatėmytų. 
Niekad jinai nebuvo girdė
jus tokių jausmingų žodžių. 
Jos gyvuliškoji . prigimtis, 
kuri buvo apmirusi rūpes
čiuose apie šeimyną ir parei
gas, dabar vėl atgijo. Nie
kad jinai nejautė prie savo 
veido tokio tyro kvėpavimo. 
Jos vyras labai mėgo dešras 
su česnakais, degtinę, lim- 
burgo sūrį ir pigų tabaką— 
ir visi tie dalykai dalyvavo 
jo kasdieniniame gyvenime.

Jinai parėjo savo kamba
rin. Jos vyras ją iškoliojo. 
Jisai buvo piktas, o ji dar 
taip ilgai neatėjo. Ji nieko 
neatsakė. Jos širdis tapo 
vėl atjauninta. Jinai jautė
si taip, kaip pirmoj savaitėj 
po šliubo. Ji žvalgėsi į vei
drodžius, taisėsi plaukus, 
kraipėsi ir sukinėjos.

“Nustok, Molly", — pra
tarė ją tėmydamas vyras,— 
“ar tau protas maišosi, ar 
ką?".

Jinai pradėjo jo neapkęst.
“Ne",—ji atsakė, “tu pats 

proto netekai ir visai manęs 
nepaisai. Man rodos aš vi
sai ne taip jau blogai išžiū
riu".

“Duokš man ką-nors val
gyt, aš alkanas. Neverskis į 
kvailę. Jug esi keturių vai
kų motina!”

“Ar tu manai, kad keturių 
vaikų motina jau neišsiilgs- 
ta biskio meilės?"

Jis negalėjo jos suprast.
“Eikš jau eikš, aš tave pa

bučiuosiu”, — jisai tarė, už
raudęs. Jisai nebuvo jos bu
čiavęs nuo pat savo sugrįži
mo iš New Yorko. Jiedu bu
čiuodavos tik persiskiriant, 

artri tūlų švenčių laike, ka
da tas buvo priimta.

Ji atstūmė jį šalin. Jinai 
negalėjo pakęst jo kvėpavi
mo. Jis bloškė jai.

“Tu kvailė; eik duok man 
valgyt".

Jinai nuėjo virtuvėn ir 
mechaniškai prirengė pie
tus. Visą laiką jis mąstė 
apie tai, kas atsitiko.

“Kas būt galėjęs tikėti, 
jog tėvas Walters yra šio 
svieto žmogus!"

Bet tėvas Walters nebuvo 
šio svieto žmogus. Jis buvo 
ne tik nustebintas, bet mirti
nai įžeistas. Jis troško su
griaut savo kambario sienas 
ir išlėkt toli anapus gyveni
mo, anapus mirties. Jis jau
tė, jog visoj amžinastėj ne
buvo jam dovanojimo. Ką 
jis padarė? Jis gėdinosi 
klaupt ant kelių. Jis slėpė 
savo veidą, kaip tai būk da
rė pirmieji žmonės savo pa
niekos agonijoj. Jam girdė
jos balsai, kurie jį plakte 
plakė, jautėsi kumščių smū
giai. Visas pasaulis susi
vienijo piktume, kad jį nu
baust.

Jis pavojingai susirgo. Jis 
nustojo sąmonės, kalbėjo vi
sokias kvailystes, prašė at
siust vartininko pačią, kal
bėjo apie pleštekias ant žie
dų, apie sijonus ir kvepalus. 
Kunigai ir studentai nuolat 
buvo prie jo. Gydytopai ne
turėjo vilties. Jo smegenįs
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Vieną naktį * jis uždengęs 
veidą suriko kančiose: “Te- 
rionas, terionas mane per
galėjo !” — ir numirė.

Visa mokykla apsidengė 
geduliu. Visi bandė išaiš
kinti jo paskutinius žodžius 
ir galop nusprendė, jog “te
rionas" reiškė “mirtis".

Pats vyskupas atląikė ge
dulingas pamaldas, ir pasa
kė pamokslą apie mirusiojo 
stebėtiną sūnišką meilę, 
kaip tėvo mirtis jį užgavo ir 
nukankino. Visi verkė. Var
tininko pati taipgi verkė.

Katalikiški laikraščiai ra
šė apie tą keistą vaikiną, ku
riame tiek daug buvo pir- 
mykščios meilės. Daugel 
metų Roberto Walterso 
vardą minėdavo su nemažu 
pasigrožėjimu ir pagarba. 
Dar ir šiandien viename se
minarijos ‘ kambarį matosi 
maža vaikino stovyla su se
kančiu lotynišku parašu:

“Jis mirė iš meilės prie tė
vo. Iš meilės prie sūnaus, 
didysis tėvas paims jį savo 
prieglobon".

Vertė J. Stropus.

>

“LAISVĖS" SKAITYTOJŲ 
ATYDAI.

Sekančiame “Laisves" 
N-ry plačiosiose skiltyse 
pradėsime spauzdinti Leo
nido Andrejevo veikalą 
“Raudonas Juokas". Tai 
puikiausias vaizdas, kuris 
parodo visą karės baisumą.

L. Andrejev parašė “Rau
donąjį Juoką” Rusijos su Ja
ponijos karės metu. Tuomet 
tasai veikalas tapo išleistas 
veik viso pasaulio kalbose,

Meldžiame “Laisvės” skai
tytojų atydžiausia skaityti 
“Raudonąjį Juoką”.

Greitu laiku pradėsime 
spauzdinti ir daugiau apy
sakų ir vaizdų iš karės lau
ko. Red.

t

Atsargiau su žiniomis iš 
kares lauko.

Perspėjame savo skaityto
jus, kad aklai netikėtų dien
raščių pranešimams iš karės 
lauko. Štai nuo šios karės 
pradžios jau daug melagin
gų žinių buvo paskleista.

Buvo pranešta apie užmu- ' 
Šimą Austrijos imperato
riaus. Tą žinią pagarsino 
daugelis New Yorko dien
raščių. Pasirodė esanti pra
manyta .

Buvo pranešta, jog Aus
trijos kariumenė užėmė Bel
gradą. Ir ta žinia pasirodė 
esanti pramanyta.

Ypač tokių sensacijų pra- .dįŲ 
nešimu užsiima Hearsto lai- 
kraščiai.

“Laisvė” stengsis vengti 
sensacijų ir praneš tik pasi
tvirtinusias žinias.
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Apie dešimts tūkstančių 
šveicarų ketina vykt namo.Žinios delei kares ir 

apie karę.
dorių Paleologą.

Pabaigoje audencijos ca
ras apkabino ambasadorių 
ir sušuko: “aš glaudžiu prie 
savo krutinės jūsų ypatoje 
visą jūsų brangią šalį, visą 
Franci ją”.

Tai susivienyjo republi- 
koniška Francija su patval-

Lenkai.
Visiem rūpi ką darys len

kai.
New Yorko Austro-Ven

grijos konsulate sako, kad 
apie aštuoniasdešimt tūks
tančių Amerikos lenkų nori 
gelbėti Austrijai karėje 
prieš Rusiją.

Austrijos konsulate New 
Yorke drąsiai tvirtinama, 
kad lenkai pasinaudos šia 
proga, kad atsiskyrus nuo

\

LAISV®
P™

CROWN PRINCE 
FREDERICK WILLIAM-
šis-tas apie Vokietijos 

kronprincą.
Apie tą vaikėzą reiktų vi

suomenei daugiau žinoti. Jo 
vardas Wilhelm as ir jisai 
yra Vokietijos trono įpėdi
nis. Tai nepaprastai karin
gas žmogutis, kuris savo 
karštakošiavimu žymiai 
pralenkia ir tėvą.

Kaip tik prieš karės ap
skelbimą Vilius, tėvas, bu
vo išvažiavęs ant vakacijos j 
Norvegijos pajūrį. Likosi 
namie tik sūnus, kronprin- 
cas Wilhelmas, kuris su savo 
karingąja partija būtinai 
manė įtraukti Vokietiją į 
karę.

Kuomet Vilius pargrįžo 
namo, tai sūnus buvo jau 
įpainiojęs Vokietiją i karės 
kilpas ir pasitraukti buvo 
jau pervėlu.

Pasakoja, kad susiėjęs su 
sūnum, tėvas rėžęs jam į 
žandą ir iš įpykimo parvir
to ant kėdės.

Tokios šnekos dabar pla
čiai pasklido Paryžiuj.

Karė ardo šeimynas.
Paryžiuje gyveno daug 

vokiečių, taip apie kokia 50- 
000. Daugelis jų jau visiš
kai apsiprato su Francija ir 
sutvėrė sau čia šeimyniškus 
lizdus, įgijo turto ir įtekmės. 
Bet daugelis iš jų netapo 
Francijos piliečiais.

Štai apskelbė karę. Juos 
pašaukė namo, Vokietijon. 
Patrijotiški francūzai į juos 
šnairuoja. Ir daugelis tokių 
vokiečių apleidžia savo nau
ją tėvynę. Jų laimė suardy
ta. Jie keikia Prūsų kara
lių Wilhelma, kuris iššaukė

Tai kas darosi!
Anglijoj gyvena apie 100- 

000 vokiečių. Ligišiol jų dar 
neišvijo. Valdžia neišleido 
jokio paliepimo.

Bet daugelis laikraščių 
reikalauja išvyjimo tų, kaip 
jie sako, nepakviestų svečių.

Iš fabriku, iš visu firmų 
Anglijoj vokiečius atstatė.

Pamislykite, kiek žmonių 
gyvenimų bus suardyta!

prasiliejo astuoniose, viešpa
tystėse kraujo ir aš^rų upe
liai, pasmirdo oras ; dūmais 
ir žmogiena, spirgančia po 
degančiais griuvėsiais, suar
dytais kanuolėmis. Tėvų, 
moterų, vaikų, brolių ir se
serų dejavimai, sužeistųjų 
vaitojimai, tie visi balsai 
nešasi į padanges ir perve
ria kiekvieno žmogaus sielą.

O metai atgal, taip buvo 
ramu, taip linksma ir gražu 
žiūrėti, kaip tris karūnuotos 
“asabos” sėdėjo ir kalbėjosi 
apie meilę, apie santaiką, 
apie žmonijos gerovę!

Pirmiau ir dabar.
Metai tam atgal, Rusijos 

caras Mikė, Anglijos kara
lius Jurgis, užsimovę ant 
galvų karališkas karūnas, it 
puodus, važiavo į svečius pas 
Vokietijos kaizerį Vilių, 
kuomet jo dukters buvo ve
stuvės. Visos tris ypatos, 
apk a r ū n av o t o s k ar ai i šk om 
karūnom, gėrė, valgė, links
minosi, linkėjo vienas kitam 
kogeriausios kloties ir prisi
žadėjo būti ištikimais drau
gais.

Visi džiaugiasi, visi links
minasi, visi užganėdinti. Ir 
kaipgi nesidžiaugti, ir kaip 
gi.nesilmksminti, kad tokios 
tris asabos augštesnes už 
dangišką šventą traicę, susi
giminiavo ir padarė žemišką 

; traicę.

A. Strindberg.

MEILE IR DUONA
Vertė V. Čibiras.
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dą — pasirodo, kad jie irgi turi pačias ir 
vaikus.

Artinasi įžymi diena; sulaukia vakaro. 
Jam prisieina apsisiaust kuom papuolė ir 
bėgti kogreičiausia pašaukti akušerę! Nuo 
ligonės lovos jis turi kas minutą bėgti prie 
durų ir atsikalbinti nuo skolininkų. Ant ga
lo, jis laiko glėby dukterį!

Tuomet jis pradėjo verkti, nes suprato 
atsakomybę — atsakomybę didesnę, negu 
jo jiegos. Jis pradėjo rūpinties. Tarnys
tę jis gavo augštesnę, bet negalėjo ja už
siimti, nes turėjo diena iš dienos bėgioti 
su savo reikalais. Nervai jo pradėjo irti.

Jis nubėgo pas savo uošvį ir pranešė 
jam linksmą naujieną:

— Aš tapau tėvu!
— Labai gerai, — atsake uošvis. — O 

duonos turi dėl kūdikio?
— Kol kas neturiu. Jūs turite man pri-

(Pabaiga).
— Matai, mano mielas, kada rengiesi 

tapti tėvu, tai turi ir apie kišenių pasirū
pinti, turi ir išlaidas permatyti! — pasakė 
Liudvikas.

— Tikrą teisybę pasakei, mano mielas, 
nes ir aš tą patį manau, — atsakė jam drau
gas, — iš tos priežasties aš ir negalėjau ap
sivesti; bet tu esi laimingas, tu turi pinigų!

Liudvikui pasidarė gėda. Pas jį nete
ko drąsos prašyti pagelbos dėl savo kūdikio 
pas nevedusį žmogų, — prašyti pas tokį, ku
ris negalėjo įgyti nuo savo kūdikio. Jis pa
sikalbėjo ir išėjo.

Kada jis parėjo namo, tai jam pati pa
sakė, kad buvo kokie tai du ponai, jieško- 
dami jo.

— Kaip jie išrodė? Jauni? Su aki
niais? A, dabar žinau, tai mano seni drau
gai, leitenantai, iš Vaksgolmo.

— Na ne, ne leitenantai, bet pagyvenę 
vyrai!

— Dabar žinau: seni draugai iš Upsa- 
lio; turbūt docentas P. ir adjutantas K., ku
rie panorėjo pamatyti, kaip jų senas drau
gas Liudvikas gyvena šeimyniškame gyve
nime.

— Ne iš Upsalio,bet iš Stockholmo. Pa
šaukė tarnaitę. Jai pasirodė paišinais ir tu
rėjo lazdas.

— Lazdas! Hm.., — Jis jokiu būdu ne
galėjo suprasti, kas jie per vieni. — Na, vis- 
tiek, paskui išsiaiškins, juk jie turės ateiti.

Dabar jis ėjo pro šalį, užėjo ant rinkos 
ir nusipirko puoduką žemuogių. Bet gėdi
nasi ir sakyti, nes visai už dyką gavo!

—Tik tu pamisTyk, puodas žemuogių už 
pusantros kronos dabartiniame laike!

— Liudvikai, Liudvikai, tik tu pagal
vok., prie ko męs prieisime taip gyvendami?

— Viskas bus kogeriausia! Šiandien 
aš gavau geresnę tarnystą.

— Bet kiek męs turime skolų, Liudvi
kai !

— Niekai j Patis niekai! Parauk, aš
4- Z

tuojaus gausiu nemažą paskolą!
— Paskolą! Reiškia naują skolą!
— Taip, bet tu nežinai ant kokių išlygų! 

Na, nekalbėsim apie tokius niekus! Na, 'sa-
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— Taip, kol kas nėra! Ir tik tiek! Juk 
aš irgi turiu vaikų !

Pačiai reikalinga vištiena — jis pats bė
ga ant rinkos, — taipgi reikalinga vyno bon- 
ka už šešis kronus! Teisingo vyno, o ne ko
kios maišelienės!

Akušeriai reikia užmokėti šimtą kronų. 
— Męs negalime jai duoti mažiau už kitus! 
Juk ir kapitonas užmokėjo šimtą kronų!

Greitu laiku vėl pati pradėjo vaikščio
ti. Jinai tapo kaip mergaitė, laiba, kaip žil
vičio šaka, biskį išblyškus, bet tas jai pri
tiko.

Ateina uošvis, pasišaukia Liudviką ir 
kalbasi jiedu vienudu.

— Šį sykį tu dar išsisukai, bet su kūdi
kiais iki laikui turi būt užbaigta! — sako 
uošvis. — Kitaip tu pražūsi.

— Ką tamsta kalbi! Ar gi aš nevedęs? 
Argi męs nemylim vienas kitą? Argi mums 
nevalia turėti vaiku?

— Galima, tai galima, bet reikia turėti 
ir duonos dėl jų! Visi jauni mėgsta lovoj 
raivyties ir naudoties — viskas malonu; bet 
ir atsakomybė!

— Ir tamsta tapot materijalistu! O, 
'■ kokie prakeikti laikai. Pražuvo visi idealai!

Jo gaspadorystė laikėsi, kaip ant vištos 
kojos. Meilė tarp jų gyvavo, nes jinai bu
vo galinga, o širdįs jaunųjų švelnios. Bet 
teismo pristavas neapkentė švelnumų. Jis 
rengėsi aprašyti ir išparduoti visą jo turtą 
už skolas. Lai jau ir išparduoda! Atvažia
vo uošvis su dideliu vežimu, pasiėmė dukte
rį su kūdikiu ir uždraudė žentui pas jį atei
ti, pakol nesuras darbo ir neapmokės skolų. 
Senis dukteriai nieko nesakė, bet, veždama- 
sis ją, jautėsi, kad jis grąžina auką, kuri bu
vo suviliota. Jis paskolino savo nekaltą kū
dikį jaunam vyrui ant metų ir dabar atsiė
mė su nuplėšta “šlove”.

Tokiu būdu prisiėjo Liudvikui vienam 
pasilikti ir žiūrėti, kaip jo turtą išnešioja į 
visas puses. Bet tas turtas ir ne jo, nes jis 
už jį nemokėjo. O! Atėjo kokie tai du po
nai, su akiniais ant nosies, ir išsinešė abi
dvi lovas ir patalus; viską išrinko iš valgo
mojo kambario, virtuves — visus puodus, 
bliūdus, stiklus — viską, viską išsivežė! Ko
kis jis nelaimingas jautėsi pasilikęs vienas 
tuščiuose kambariuose. Kad nors jinai bū
tų kambariuose! Bet ką jinai veiktų tuš
čiuose kambariuose? Ne, lai geriau būna 
taip, kaip yra. Jai dabar neblogai!

Dabar tik jis suprato visą gyvenimo 
žiaurumą! Jis gavo vietą korektoriaus re
dakcijoj rytinio laikraštuko. Vidurnakty 
reikėdavo ateiti redakcijon, o po trijų eiti 
namo.

Galų gale, jis išgavo leidimą pasimatyti 
su savo žmona ir dukteria vieną sykį į sa
vaitę, — vienok, po priežiūra trečios ypatos. 
Subatvakariais jį paguldydavo atskiram 
kambarėly greta uošvio. Nedėldieniais jis 
turėdavo išeiti miestan, nes panedėlio ryte 
turėdavo būti laikraštis atspaudintas.

Atsisveikindamas su savo pačia ir duk
teria, kurios palydėdavo jį iki pat vartų, jis 
jausdavosi tokiu nelaimingu, tokiu nu
skriaustu ir paniekintu, kad nei žodžio ne
galėdavo ištarti... O jinai!...

Jis apskaitliavo, kad prie dabartinio 
uždarbio jau reikės per dvidešimts metų 
skolos mokėti. O paskui? Paskui irgi jis 
negalės užlaikyti pačią su vaikais. Viltis 
ant ateities? Jokios! Jeigu uošvis numir
tų, tai jo pati su kūdikiu atsidurtų ant gat
vės ir turėtų badauti.

O, koks begailestingas tas gyvenimas, 
kuris neduoda žmogui duonos, bet maitina 
už dyką visus kitus gyvius!

Kokios baisenybės, kokios paniekos! 
Kaip baisu, kad gyvenimas negali visiems 
lygiai suteikti kurapkų ir žemuogių! Koks 
jis begailestingas, koks begailestingas!...

Tarpe serbų.
Kada Serbijoj gauta žinia, 

kad Francija su Anglija eina 
prieš Vokietiją, tai žmonės 
baisiai nudžiugo. Visas pa
dėjimas ant Balkanų stebuk
lingu būdu persimainė.
Mažoji Serbija nutarė per

eiti nuo apsigynimo prie 
užpolimo.

Kareiviai apkaišė kanuo- 
les ir šaudykles gėlėmis ir 
drožia į Bosniją ir Hercogo- 
Viną^kad paėmus tas šalis, 
kur gyvena serbai, bet ku
rios ligišiol priklausė Aus
trijai. . _ .. . .

Serbai tikisi laimėti. Tik i . * ra.sLinko ^etai laiko.Kas 
jie bijosi, kad prie karės ne-l^1 pasitiko tarp tos traicės? 
prisidėtų Turkija, kuri gali PaPltido tarp tos traicės 
užimti Balkanus. |kraujas upeliais. Tos trai

cės. nariai, tuojaus išsiskyrs- 
tę iš puotos, pradėjo galąsti 
ginklus ir rengties viens ant 
kito užpulti.

. Praslinko metai laiko, 
ginklai išgaląsti, net žėri, il
giau laukti negalima, nes ga
li aprūdyti ir atšipti, reikia 
jie aplaistyti žmonių krau
ju. Suprantama, kuomet

x -----------V4VI I ui,

tuomet ^negalės daugiau rū- 

džia rūdies !
Prasidėjo. žmogžudystės, 

prasidėjo miestų deginimas, 
prasidėjo šalių naikiriimas,

Amerikos Darbo Federacija 
prieš karę.

Amerikos Darbo Federa
cija išleido atsišaukimą, ku
riame kviečia viso pasaulio 
darbininkus protestuoti 
prieš karę.

Iš Amerikos.

Tris Suvienytų Valstijų 
ambasadoriai: 1) Herrick— 
Francijoj, 2) Marye—Rusi
joj ir 3) Gerard—Vokietijoj. 
Jie dabar rūpinasi apsaugo
jimu tose šalyse Suv. Vai. 
piliečių.

Caras ir Francija.
šioje karėje ypatingai pa

žymėjimo verta, jog pusiau 
barbariška Rusija eina iš- i 
vien su laisva Anglija ir re-1 , . . ..
publiKoniška Francija. i atsisako vežti pasažierius.

Caras rodo didžiausi pri-l
jautimą Francijai. j yitis” ~ sako tos lini.ios vir

is Peterburgo praneša, i šininkai. . ..
jog caras buvo pasikvietęs’ Cunar.d linija, rodosi, vežš 
pas save Francijos ambasa- nasąžierius._____ ________

Francijos garlaivių linija apsitrauks žmonijos krauju.
-— f j n—

|“Męs vežame tik savo karei- dvtil Juk kraujas neprilei-
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Amerikaečiai Europoje.
Pora mėnesių atgal, o gal 

ir mažiau., Amerikos milijo
nieriai, jų moteris ir duktė-' kyk, ar negražios žemuoges? * A? Bet prie 
ris, pasipuošę brangiausiais jų gerai būtų, ir stiklas gero vyno išgerti.
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šilkais, apsikaišę deiman
tais, ■apsimaustę pirštus 
auksiniais žiedais, važiavo Į 
Vokietiją, į Francija, į Aus
triją paviešėti ir patuštinti 
savo klšenius, nes perdaug 
Amerikos darbininkai aukso 
į juos prikrovė. Jie visi iš
važiavo speclališkuose trau
kiniuose, pagamintuose tik 
dėl milijonierių; vandeniu 
važiavo geriausiais laivais, 
puikiausiose kajutose. Tų 
valstijų valdžia, i kurią jie 
važiavo svečiuotis, pasitiko 
juos ko n omai on i ausi ai ir su
teikė konopuikiausius pa
tarnavimus, kaipo myli- 
miausiem svečiam.

Ar tai ne puiku? Ar tai| skutimai ere. 
galima sėdėti čia, ant vietos, i 
kuomet tos viešpatystės 
taip duosnios ir taip rūpina
si pribuvusiais svečiais? 
Niekados!

Pereina menuo laiko, pa
sigirsta šūviai, sužeistųjų 
vaitojimai, kankinimai. Mū
sų milijonieriai ir milijo- 
nierkos bėga prie tos pačios 
valdžios, kuri taip duosniai 
priėmė ir reikalauja tų pa
čių traukinių, tų pačių laivų, 
kad atgal sugrįžus.

Ir kas gi atsitinka? Ta 
pati valdžia, kuri rūpinosi 
priimti, atsisako nuo visko, 
nepriima nuo jų pinigų ir 
reikalauja atiduoti auksi
nius žiedus, deimantus ir 
brilijantus ir už tą viską su
teikia traukinį su speciališ- 
kais vagonais, ant kurių už
rašyta: “8 arkliai, 12 karvių, 
40 kiaulių, 200 žąsų” ir tt ir 
sodina mūsų milijonierius j 
tuos vagonus ir veža atgal į 
Ameriką.

Nespėjo pora mėnesių lai
ko praslinkti, o tokios per
mainos įvyko!

Ir kas ta viską padarė?
Niekas kitas, kaip tie pa

tįs milijonieriai, tik, supran
tama, ne Amerikos, kurie 
buvo svečiuose, bet Europos, 
kad padidinus savo milijo
nus.

Kaip manai ? Klausyk, mano miela, nueik 
į vyninę krautuvę ir parnešk buteli gero vy
no! Balto! Teisingo!

Po pietų jis atgulė. Kuomet išsimie
gojo, tai pati paprašė pavelyjimo pasakyti 
jai keliatą žodžių. Tik perspėjo, kad jis ne
pyktų.

( —Pykti’! Viešpatie išgelbėk nuo to! 
Turbūt jau pinigų prašysi dėl šeimininka
vimo?
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— Suprantama! Už vyną nemokėta 
keli mėnesiai ! Mėsininkas reikalauja pini
gų ! Vežėjas jau net grūmoja, — iš visų pu
sių apsiausti skolininkais, sunku, labai 
sunku!

— Ir tik tiek? ! — Rytoj jie gaus iki pa- 
Aš jiems apmokėsiu. Ir ko

kie nachalai — lysti dėlei tokių smulkmenų! 
Rytoj jie viską gaus, bet užtai neteks kli- 
jento! Bet paliksime šaly tokius niekus ir 
apie juos nekalbėsime. Eime geriau pasi
vaikščioti. Vežėjo neimsime, iki Zoologiš
kam sodui nuvažiuosime tramvajum, o ten 
pėsti pavaikščiosime ir dar geriau išsimank- 
štinsime.

Jie nuvažiavo Į Zoologišką sodą; kuo
met įėjo Į salę ir nusisamdę atskirą kamba
rį, tai vidury jaunimas tarp savęs pradėjo 
šnabždėtis. Jam tas labai patiko ir pradėjo 
pačiai pasakoti, kad jaunimas apie juos 
šnabždasi. Bet pati visai tuom nesiintere- 
savo. Ji pasakė:

— Ir kas iš to žingeidaus? Jeigu męs 
būtum namie pasilikę, tai kiek mums būtų 
pinigų atlikę?

Laikas ant vietos nestovi; mėnesiai, 
tartum pašėlę, lekia. Reikia apsirūpinti 
lopšeliu, drobulėm ir kitais mažmožiais. Iš 
tu visu mažmožiu susidaro didžiausia krū
va. Liudvikas per kiauras dienas bėgioja 
su reikalais. Ant grūdt^ pakilo kainos. 
Ateina sunkus laikai! Nėra nei vertimų, 
nei korektų taisymo! Žmonės pasidarė mo
terį jalistais! Jie jau paliovė skaitę knygas 
ir už tuos pinigus perka duoną. Ir kokiam 
prakeiktam laike prisieina gyventi! Visi 
idealai žūsta ir kurapkų pora negalima pi
giau gauti, kaip už dvi kronas. Vežėjai ne
nori notarijų vežioti skolon į Zoologišką so-
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AMŽIAUS KOVA
Pagal M. M. Mangasarian.

Lovoj* guli moteris;
Josios veidas tiek išgeltęs, 
Akįs lyg tamsi naktis.

Palei lovą mažulytė
Spaudž’ jos ranką prie širdies;
Akįs ašaroms paplūdę, 
Veidas be jokios vilties.

“Kelk, mamyte, ak, kaip baugu”, 
Ji kartojo neramiai.
“Bijau vėtros, ak kaip šalta, 
Stingsta mano sanariai”.

Ta esybė viena ranka, 
Lyg palaimą teikdama, 
Siekia galvą mažutėlės, 
Skaudžiai, liūdnai verkdama.

“Likkie, vargkie, mažulyte”, 
Skamb’ jos balsas verkiantis. 
“Gyvenk dorai... neužmirškie... 
Mane šaukiasi mirtis”.

Gi mažytė tuoj pravirko, 
Apkabino kaklą jos
Ir lūpytėmis siek’ bučiuoti 
Veidą mamos mirštančios.

“Sveiki-

Savo minties akimis aš matau įdomų 
budinką, panašų į senovės Romos kolisėjų. 
Galerijos juoduoja » nuo nesuskaitomos 
daugybės žmonių; eilė po eilei dygsta, lyg 
bangos, minios žiūrėtojų, kurie atėjo pama
tyti didžiausios kovos. Didžiausios kovos iš
tiesę ! Kovos, kuria visas svietas ir visi 
praeities metašimčiai buvo užinteresuoti. 
Tai yra kova — kova iki mirties — tarpe 
Teisybės ir Neteisybės.

Prasivėrė durįs ir lengvas, mažas, 
spingsantis ir nežymus tvarinys stoja ant 
arenos. Tai yra Teisybė. Milžiniška publi
kos minia linksmybėje kvatoja. Ar čia Tei
sybė? Tas drebantis skuduriuotas ir beveik 
nuogas tvarinys? Ir vėl kįla pamėgzdžio- 
jimai išjuokimai bei švilpavimai.

Ir vėl prasivėrė durįs, per kurias įžen
gė Beteisė — linksma, aukso rūbuose, pilna 
išdidumo ir augštybės, spindanti brangak
meniais, pilna ir milžiniška, sunki, sudrebi
nanti budinką iki pamatų savo žingsnių 
dundėjimu. Publika ant valandėlės apkvai
to tyluma, paskui pasigirdo ilgas, platus ir 
nesustojantis apliodavimas. “Sveikiname!” 
“Sveikiname!” — Kartojo minia, 
name!” skambėjo tūkstančiai balsų.

Ir stojo du priešininkai aky vaizdo je 
viens kito. Beteisė, pilnai apsišarvavusi — 
apteikta publikos simpatija, sveikinama 
triukšmingais šūkavimais spektatorių; ir 
Teisybė, paniekinta, išjuokta, visų kojomis 
sumindžiota ir neapkenčiama. “Vienas susi
tikimas reiškė jai galą”, sumurmėjo plati 
publika. “Beteisė sumins Teisybę po savo 
kojomis”.

Mūšys tęsėsi. Dvi esybės spaudžia vie
na antrą prie krutinės, tai vėl atleidžia, tai 
vėl spaudžia. Teisybė laikosi. Spektato- 
riai persigąsta. Didis neramumas apsireiš
kia jų veiduose. Jų balsas eina silpnyn. Ar 
ištiesų ? Žiūrėk! Matai! Ten! Beteisė 
šalinasi! Tai bijosi žvilgių Teisybės! Tai 
bėga nuo jos puikiųjų akių! Beteisė nori iš
trukti iš Teisybės rankų. Ji stumia ją prie 
pražūties durų. Beteisė dingo.

Spektatoriai nutyla; kiekvieno liežuvis 
sustingsta. Žmonės kramto savo lūpas iki 
kraujui. Jie negali išaiškinti, ką jie matė. 
“Kas gali tikėti?” “Ar ištiesų?” — jie šau
kia . Bet jie negali abejoti, ką savo akimis 
matė. Tas menkutis, neaiškiai išrodantis 
tvarinys, vadinamas Teisybė, turėjo nuveik
ti tą sengadynišką Beteisę, išaugštintą fro
ntu aukurų, kareivijos, spaudos ir dievų!

Jieškojimas teisybės: Ar neverta gy
venti dėlei to? Sutil: i Teisybę, mylėti tei
sybę, gyventi teisybėj;j ? A r gali nors kokia 
religija daugiaus žade u

. . Saulės Brolis.

BAISI NAKTIS.
pūga dūksta, vėjas kaukia., 
Sniegą blaško į šalis.
Dangus rūsčiai apsiniaukęs, 
Visur t k akla naktis.
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Pavyzdžiai iš šeimyniš
ko gyvenimo.

(Pabaiga).

Kūnas nsta jau visai, 
širdis dreba, baisiai liūsta 
Varsto ją didi skausmai.

Kad pastogę kur suradus, 
Prisiglausčiau prie sienų, 
Gal nebjausčiau baisios audros 
Akis lipdančių,sniegų. >

Ten ištolo štai juoduoja 
Tamsus taškas tolumoj: 
Žiburėlis mažas spingso 
Tamsios nakties ūkanoj.

Ir paleidžiau kojas darban, 
Žengiau iš visos jiegos, 
Tariau, gausim pasislėpti 
Nuo bedūkstančios audros

Gi priėjęs bailiai slinkau 
Ir įieško jau, kur durys, 
Tuoj išvydau per langutį — 
Dega silpnas žiburys.

Plėčiau akis, arčiaus slinkdams, 
Ką išvysiu aš tenai: 
Ar gyvena viduj žmogus, 
Ar gal taip tušti namai.

Ir išvydau vienam’ kampe

Susipynė jųjų rankos, 
Susiliejo lūpos jų...
Rami tyla viešpatavo, 
Tarp gražiausiųjų jausmų.

Vienas jaunas vaikinas, 
sveikas ant kūno, dorai pra
leidęs jaunas dienas, apsive
dė iš tikros meilės su dora 
mergina. Vienok, kaip vie
nas, taip ir kitas buvo ne- 
normališki lytiškai ir jų gy
venimas pradėjo griūti. Jau
na moteris neapsakomai 
troško kūdikių, bet tos lai
mės atsiekti negalėjo be ope
racijos. • Pagaliaus, vyras 
buvo pradėtas paprastu bū
du gydyti, o moteriai tapo 
operacija padaryta. Po to 
abudu laimingai gyveno, su
silaukė kūdikių ir naudojosi 
šeimyniška laime.

Ir man žiūrint, širdis siautė 
Baisias liūdnumo bangas, 
Sudrebėjo mano kojos, 
Klaupiau greitai prie sienos.

* *

Dabar kada prisiminus
Krečia baisus šiurpulys,
Skausmo jiega verksmą veržia, 
Ak, baisi buvo naktis!
VI—14. Saulės Brolis.

NORĖČIAU AŠ SKRISTI.
Norėčiau aš skristi vien tiktai tenai, 
Kur žydi kvietkeliai, žaliuoja laukai;
Kur švelnus vėjalis veidan pabučiuoja,
Kur paukšteliai linksmai giesmeles čiul-

buoja.

Tenai atsisėdęs po medžio pavėsiu, 
Klausyčiau minkštučio lapelių šlamesio 
Rokuočiau mirgesį ten jųjų kiekvieną 
Ir džiaugčiaus,gėrėčiaus ii’ naktį ir dieną.

Galėčiau žiūrėti į gėlių daugybę
Ir jąsias bučiuočiau su sielos saldybe...
Skinčiau tuos žiedėlius su minties jausmais 

* Ir pinčiau į širdį, prislėgtą skausmais.

Žiūrėčiau į erdvės tą tyrą platybę 
Ir sielą vien siųsčiau eterų augštybėn, 
Skrajočiau po jąją, lyg maža dulkelė 
Ir nubučiuočiau kiekvieną žvaigždelę.

Ak, kad ten nuskrisčiau, galybę įgaučiau 
Ir vargų sunkiųjų nei kiek nebejausčiau;, 
Tik svajonių gelmėn sielą pasinertų £ 
O mintis tvarinius kodailiausius tvertų.

! 25—VII—1913. Saulės Brolio J

KO GI NUTILAI?
Kogi nutilai, kogi nuliūdai 
Tamsi žalioji giružė?...
Tavo pavėsiu, medžių šlamėsiu 
Nebesidžiaugia širdužė.

Tavo lapeliai puikus žalieji
Slėniuose slepias nuo vėjų,
Ir ten krūvomis šnabžda, lyg verkia...
Širdžiai jausmingai gaila jų.

Ir pasilikęs stuobris be lapų 
Liūdnai svyruoja su verksmu... 
Plėšo jį drasko vėjas pašėlęs, 
Skrisdamas kaukia tarp šakų.„

♦
* * &•,

Kogi nutilai, kogi nuliūdai
Tamsi žalioji giružė?
Tavo pavėsiu, lapų šlamėsiu 
Nebesidžiaugia širdužė.

1—X—1913. Saulės Brolis.

MOTERIMS 
NAUJIENOS

ir abudu su tuom seniu pasi
slepia. Reikia pastebėti, 
kad tas senis neturėjo jokio 
turto, o mergaitės tėvai bu
vo gana turtingi. Reiškia, 
čia materijališki išrokavi- 
mai nieko bendro neturėjo, 

švenčioniškis.

Vyručiai, nesikarš- 
čiuokit!

Vienas jaunas vaikinas 
pasižymėjo silpnumu proto 
ir neturėjo jokio patrauki
mo prie šeimyniško gyveni
mo. Vienok jo giminės pri
kalbino apsivesti. Jis apsi
vedė su mergina, kuri buvo 
ne pilnai dora. Apsivedęs 
jis dar labiau pradėjo neap
kęsti šeimyniškos laimės. 
Kuomet pati pradėdavo gla
monėtis, tai jis ją kiaule va
dindavo. Praslinkus pusme
čiui, jis nakčia miegoda
mas pradėdavo šaukti: 
“Kiaule, ko tu lendi prie ma
nęs !”

Pati pradėjo draugauti su 
kitu vyru. Jis tą pajuto ir 
bandė savo pačią nunuodyti, 
bet tapo pagautas ir nuteis
tas katorgom

Šis atsitikimas reikia pa
vadinti teismo užmušėjyste. 
Aš teisme energiškai prieš 
tai protestavau, bet nieko 
negelbėjo. Mat, teisėjai irgi 
nėra su tokiais dalykais ga
nėtinai susipažinę. Nors jis 
buvo nenormališkas, bet 
teismas jį pripažino norma- 
lišku. Reiškia, į lytišką ne- 
normališkumą nepaisė.

Vienas jaunas vaikinas la
bai anksti pradėjo paleistu
vauti ir onanizmu užsiimi
nėti. Taip besielgdamas, 
greitai neteko fiziškų jiegų 
ir pasidarė trumpapročiu. 
Buvo pradėtas gydyti vien 
tik įkalbinėjimu ir nuo to 
greitai pasitaisė. Paskui jis 
apsivedė iš tikros meilės, su
silaukė kūdikių ir visą am
žių laimingai išgyveno.

XII.
Labai geras ir doras vai

kinas apsivedė su pilnai at
sakančia jam mergina ir gy
veno kolaimingiausiai kelia- 
tą metų ir turėjo jau keliatą 
vaikų. Pagaliaus, jo žmona 
apsirgo. Kubmet jinai pasi
taisė, tai daktaras užgynė 
jai gimdymą vaikų. Vyras 
pradėjo nuo jos atšalti; juo 
tolyn jų gyvenimas ėjo, juo 
labiau vyras nuo jos šalino
si. Nežiūrint į tai, kad vyras 
pirmiau į prostituciją žiūrė
jo su didžiausia panieka, da- 

' bar pats pradeda su prosti
tutėmis užsiiminėti. Nors 
jie nepersiskyrė, bet jų gy
venime meilės nebuvo, jų 
širdįs viena kitai buvo sveti
mos.

XII.
Senis, 60 metų amžiaus, 

turintis pačią ir vaikų, pra
deda sekioti paskui 19 metų 
mergaitę, dorą ir inteligen
tišką. Mergaitė išsyk visai 
į jį nežiūri; bet jis nepaliau
ja ją persekiojęs. Pradeda 
jai siuntinėti nemorališko 

į turinio knygų, paveikslų, 
? pradeda ją kur tik susitikda
mas perkalbinėti. Pagaliaus 
mergaitė, taip į tą senį įsimy-

pabėga nuo savo

Per “Laisvę” ir “Kovą”, 
kad drožia vaikinai mergi
noms pamokslus, tai drožia, 
rodos, teisybės archaniuolai 
iš dangaus. Kuomet skaitai 
jų tuos pamokslus, tai atro
do, kad jie toki teisingi, toki 
nekalti, kad geresnių ir rei
kalauti negalima. J tuos jų 
pamokslus gal kas ir tiki, 
bet aš netikiu, nes žinau, 
kad vaikinams reikia geres
nių pamokslų , negu mums, 
merginoms. Bet čia tuoj M. 
Titiškis sušuks:“kur faktai? 
Kodėl nerausti iš gėdos, ra
šydama apie vaikinus?”

Nagi, “panie dobrodzieju”, 
man rodosi, kad jau toli nu- 
važiavot. Iš grynai para
ginančio straipsniuko M. 
Titiškis nori nutašyti fak
tus prieš vaikinus. Aš
patarčiau M. Titiškiui nesi
karščiuoti, nes kuomet bus 
kritikuojami vaikinai, tai 
bus ir faktai. Jūs norit fak
tų tuomet, kuomet jų nerei
kia. O jeigu jau taip norit, 
tai klausykit.

Jūs, vaikinai, matote mer
ginų gana didelę klaidą ta
me, kad jos, norėdamos 
jums patiems patikti, nusite- 
pa veidą, ar kitką padaro. 
Bet jūs mus užtai smarkiai 
kritkuojat ir barat, kad męs 
leidžiam pinigus ant nieko. 
Jūs mums nuolat prikaišio
jat, kad. męs neapsišvietę. 
Jūs mus barat, kad męs nei- 
nam į prakalbas, teatrus ir 
paskaitas. Tas jau buvo ne 
vieną kartą per laikraščius 
atkartota. Aš ypatiškai 
prieš tai nieko neturiu. Tas 
yra gerai, kad neduodat 
merginoms ramumo, bet 
kartu-reikėtų ir patiems pa
sižiūrėti į save, ar jau per- 
toli nenuėjot. O čia kaip tik 
taip ir yra. Jūs mūsų ma
žiausias ydas pamatot, bet 
savųjų ne. Todėl aš čia no
riu ir jūs, vyrų ir vaikinų, 
ydas parodyti, kurios yra 
gana biaurios.

Aš manau,- kad klaidos ne
padarysiu sakydama, kad 
pusė, jeigu dar nedaugiau, 
vyrų rūko. Rūkymas, man 
rodos, kad kiekvienas su
pranta, jog yra bjaurus 
daiktas, o naudos ir pačiam 
pypkoriui nėra nei ant nago 
juodimo.. Bet vyrai traukia, 
kaip maži vaikai papą ir at
liktas kriukis. Nebūtų taip 
bloga, jeigu jie, rūkydami, 
nekenktų kitiems. Bet da
bar pažiūrėkim, kas iš to iš
eina.

Ant kiek man teko patirti 
New Yorko ir Pennsylvani- 
jos'valstijose pas lietuvius 
vyrus yra labai bjaurus pa
protys rūkyti laike prakal
bų, teatrų, šokių ir balių sve
tainėse. Žiūrėk, kad užsirū
kys po cigarą koki 6 — 7 vy
rai, kad pradės leisti dūmus, 
kaip iš kokio inžino. Už 
penkių minučių svetainėj 
mažai matos ir šviesų už dū
mų. Pas juos, rodos, nėra 
nei proto, kad toj pačioj sve
tainėj yra ir nelaikančių ir 
moterų. Jiems neapeina, 
kad kiti turi kentėti už jų 
kvailybes. Jie, turbūt, ne
supranta, kad per jų tokius 
bjaurius palinkimus daug 
gerų žmonių negali lankyti 
teatrų, prakalbų ir tt. Aš 
tikrinu, kad gana didelis 
skaitlius merginų ir moterų 
neina ant prakalbų vien tik 
pertai, kad joms nuėjus į _   1 • • f • 1 i m t • <• •

trejatą valandų" pypkių dū-. tai panaudojo tokį kovos bu
muose, nuo kurių paskui tu-| dą.
ri sirgti. Bravo, kad taip smarkiai.

Taigi, vyručiai, jūs ta kovoja su girtuokliais! 
viena rūkymo klaida atsve
ria dešimts ^merginų mažes
niųjų klaidų, bet jums dar 
iki šiam laikui niekas nieko 
nesakė. Aš esu patyrus, 
kad vienas vyras surūko per 
dieną 6 cigarus, už kuriuos 
jis užmoka 50c. — reiškia 
jis per vieną savaitę išmoka 
už cigarus $3.50, o per metus 
maždaug $180.00.

Todėl, tegul man pasako 
M. Titiškis, ar tai nebjauri 
kvailybė per metus tiek pi
nigo išmokėti ant tokio daik
to, kuris netik jo paties svei
katą naikina, bet dar ir ki
tų, kurie su tais pypkoriais 
gyvena? Gal tą norėsit už
ginčyti? Gal sakysit, kad 
ne faktas, kad taip nėra?

Tuom tarpu užteks, kitą 
kartą gal daugiau pakalbė
siu apie vaikinus. Aš ma
nau, kad ir kitos merginos 
netilęs.

MERGINOS AREŠTUOJA 
VAIKINUS.

Rumford, Me.
'Pas mus labai įėjo madon 

areštavimas vaikinų. Šią. 
vasarą jau trįs merginos a- 
reštavo vaikinus ir,su pageL 
ba policijos, apsivedė. Mat, 
čia laisva šalis ir policmanas. 
suvinčiavoja, tik, nelabasis, 
nelabai mandagiai patar
nauja: pagriebia už sprando- 
ir velka nuovadam

Jaunas Vaikinas.

X

ŽINIOS
Ofisai samdymo tarnaičių.

Kiekviename mieste ran
dasi daugybė privatinių ofi
sų samdymui tarnaičių. 
Ypatingai tokie ofisai atsi
žymėjo pastaruoju laiku, 
kuomet dauguma merginų 
be darbo: tie ofisai “sten
giasi” joms suteikti “dar
bą”. Bet ar pamislijot nors 
vienas, su kokiomis įstaigo
mis tie ofisai turi ryšius? Aš 
manau, kad iš jūsų nei vie
nam neatėjo ta mintis, kad 
tie ofisai turi ryšius su slap
tais paleistuvysčių namais ir 
visokiais būdais vilioja į* 
juos bedarbes merginas, o 
ypatingai taip vadinamas 
“grinorkas”.

Čia gal daugelis pasakys, 
kad ne tiesa ir tik socijalistų 
išmislas, kaip ir visados, pa
sako panašiuose dalykuose. 
Bet ant laimės ne socijalistai 
taip pasakė, o vienas iš bur- 
žuažiškiausių elementų — 
pirmsėdis reforminio kalėji
mų komiteto ponas Klelen- 
das. Jis ištyrė 27 tokius ofi
sus Jersey City ir surado, 
kad 19 ofisų turi ryšius su 
paleistuvystės namais ir į 
juos siunčia merginas. Tie 
ofisai visokiais būdais agi
tuoja merginas, apgaudinė
ja ir siunčia į tuos namus. 
Ponas Klelendas dabar rei
kalauja, kad federališka val
džia aštriau prižiūrėtų visus 
tokius ofisus, nes jis tvirti
na, jog visose Suv. Valstijoj 
se pusė tų ofisų užsiima to
kiu darbu.

Bet, kasžin, ar valdžia at
kreips į tai atydą? Tokie 
dalykai jai nelabai apeina.

Kaip Rusijos darbininkes 
kovoja su vyrais gir

tuokliais?
Jau nuo seniai Rusijos mo

teris darbininkės veda smar
kią kovą su vyrais girtuok
liais,bet dar tokios kovos ne: 
sigirdėjo, kai neseniai buvo 
Peterburge. Subatos vakare, 
kuomet vyrai gauna algas ir 
eina į karčiamas, kad ten pa
likus sunkiai uždirbtus ska
tikus, susiorganizavo apie 
50 moterų ir jos pradėjo 
vaikščioti po karčiamas, tik, 
suprantama, visai su kitokiu 
tikslu. Užeina į karčiamą, 
išlieja nuo stalų alų, kurį 
darbininkai pasistatę geria, 
sudaužo stįklus ir išveja iš 
karčiamos vyrus. Taip jos 
perėjo per kelias karčiamas 
ir iš visų išvijo vyrus. .Vy
rai gi niekur nepasipriešino 
moterims ir visur nuolan
kiai apleido karčiamas.

Matomai, moterįs neteko 
kantrybės bekovodamos žo
džiu su. vyrais

MOTERIS RŪPINASI SU- 
ŠELPIMU.

Paterson, N. J.
25 d. liepos moterų šv. 

Onos draugija turėjo paren
gus balių, nuo kurio pelną, 
skyrė beturtei našlei Zda
nienei. Jos vyras neseniai 
nusinuodyjo ir jinai pasiliko 
vargingame padėjime. Ba
lius buvo gražus ir pelno pa
siliko apie pora desėtkų do
lerių. Vaikas.

Worcester, Mass.
2 d. rugpjūčio Marijos 

vardo draugystės buvo pa
rengtas piknikas. Publikos 
buvo gana skaitlingai. Da
bar visos klerikališkos drau
gijos subruzdo veikti. Kuo
met buvo šaltesni orai, tail 
rengė balius ir teatrus, o da
bar išvažiavimus.

Sapsgas.

Moterįs ir kare.
Lenkų moterų draugija iš

leido atsišaukimą į plačią, 
visuomenę. Tame atsišau
kime jos karštai agituoja už: 
Lenkijos neprigulmybės rei
kalą ir sako, kad visi lenkai 
turi eiti išvien, kad su pagel- 
ba sukilimo įkurti neprigul- 
mingą Lenkiją.

Amerikoj žadama rinkti 
aukų kovai už: Lenkijos ne- 
prigulmybę.

Francūzės moterįs.
Francijos pirmasai minis- 

teris išleido atsišaukimą į 
moteris, kviesdamas jas pa
čias vienas apvalyti laukus, 
kadangi vyrai turi stoti kai
rėn.

MRSUWOODROW WILSON
© P4ARCCLAU
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Mirė prezidento Wilsono j 
žmona.

Washingtonej 7 d. rugpjū
čio mirė prezidento Wilsono 
žmona po gana trumpos li
gos.

B ai tam jam Name gauta 
daug apgailestavimo tele
gramų.
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Rumford, Me.
Liepos 30 d. čia buvo toks 

atsitikimas: vienas jaunas 
vaikinas prieš kelias dienas

jie susipras ir paliaus taip 
darę.
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KORESPONDENCIJOS J. A. Kalvietis.

“Nau-

mūsij 
marių 
karės

PATRIJOTAI IR KARe.
Chicago, Ill.

Tik ir navatni tie 
patrijotai: jie ir už 
būdami stengiasi iš 
pasinaudoti.

Štai pan Olszewski išleido 
lapelį savo apgarsinimų, į- 
dėjo kelias žinutes apie karę 
—na ir lupa po 3 centus. 
“Naujienos” sumanė dien
raštį išleisti. — “Katalikas” 
užuodė ir išleido lapelį, kurį 
taipgi dienraščiu vadina, 
nors ten tik jo apgarsinimai 
tesi randa. Anot lietuvių pa
tarlės, žydas ir iš pelų moka 
pralobti. Žinoma, vienas 
dienraštis Chicago j galėtų 
pasilaikyti, bet du... vargiai. 
Pažiūrėsim, ką ateitis paro
dys. O kol kas lai patrijotai 
į Lietuvą lietuvių respubli
ką steigti keliauja, o neuž
stoja kelius socijalistams. 
Patrijotų lapelius vistiek tik 
vieni jų redaktoriai ir kores
pondentai teskaitys.

* * *

Patrijotai nekentė
jienų” nuo pat pirmo nume
rio. Jie iš “N.” darbininkus 
viliojo, teismu grasino ir vi
sokias plynias darė. O da
bar pastatė galutines spė
kas. Mirštantis ar skęstan
tis ir už britvos griebiasi.

* * *

Kasžin kur Chicagos svir- 
liai-anarchistai pasidėjo, 
ad jau jokio triukšmo ne

pakelia?
Mister Jurgis.

Iš LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
GYVENIMO.

Peacock, Mich.
Begyvenant lietuviams ū- 

kininkams Mich. valstijoj iš
siblaškius, pats gyvenimas 
parodė, kad reikalinga susi
organizuoti į kokią nors or
ganizaciją, kad geriau aprū
pinus savo reikalus.Susispie- 
tus į krūvą, pradėjus bend
rai svarstyti dalykus, gali
ma būtų daug daugiau nu
veikti ir pasekmingesnis 
darbas būtų. Apart to, ir 
jiegos sustiprėtų. Apie tai 
jau nuo seniai kalbama ir 
net per laikraščius buvo mi
nėta, bet iki šiol dar niekas 
nepradėjo tą svarbų ir būti
nai reikalingą darbą pirmyn 
varyti.

Kad įvykdžius tą sumany
mą gyvenimai! ir užmezgus 
tarp lietuviškų ūkininkų 
mazgą šioj valstijoj, nutarta 
sušaukti suvažiavimą kuris 
atsibus 16 d. rugpjūčio (au- 
gusto) ant Big Bass ežero. 
Tame suvažiavime bus ap
kalbama, kaip ir ant kokių 
pamatų suorganizuoti lietu
vius ūkininkus.

Suvažiavimas bus neį
prastas, bet su pasilinksmi
nimais, arba, geriau sakant, 
piknikas. Nors dar progra
mas galutinai neišdirbtas, 
bet jau šis tas yra pažymėta, 
kaip tai: prakalbos, dekla
macijos, muzika, šokiai ir ki
tokie įvairus pasilinksmini
mai. Ant šio susirinkimo 
yra kviečiami visi ūkininkai, 
kad aptarus viršminėtą 
klausimą, o pašaliniai, bei 
miestelėnai, kad sykiu pa
skui pasilinksminus. Tokiu 
būdu yra užkviečiami visi 
lietuviai ir lietuvės bei lietu
vaitės be skirtumo amato ir 
pažiūrų. Męs gi, sumanyto- 

. jai to visko, pasirūpinsime 
patarnauti, kaip galėdami. 
Ant tos dienos męs turėsime 
užkvietę keletą automobilių, 
ir kurie atvažiuos iš toliau, 
tai nuo stoties nuvešime į 
vietą pasilinksminimo ir pa
skui vėl atvešime ant stoties. 
Taigi, gali moterįs važiuoti 
su kūdikiais, nes męs patar
nausime ir nereikės pės
čioms vaikščioti. Kas norės 
riakvoti, tai ir nakvynę pa
rūpinsime pas ūkininkus.

Susirinkimas prasidės 12 
vai. dieną ir trauksis 
vėlai nakties..

Važiuojanti svečiai iš to- 
•I' liaus, turi išlipti ant Pea- 

cock stoties, kur męs lauksi
me su automobiliais.

...

Užkandžių meldžiame pa
siimti, o minerališkų gėry
nių męs užsakysime, kuriais 
galės moterįs su vaikais pa
sinaudoti.

Prakalbos bus temoj: 
“Kaip pagerinti ūkį, mūsų 
reikalai” ir t.t. Prie visų pa
silinksminimų bus trauki- 
masis virve ūkininkų su mie
stelėnais ; pažiūrėsime, ku
rie bus stipresni.

Taigi visi ant ūkininkų 
susivažiavimo, nes, rodosi, 
dar pirmą sykį čionai jis į- 
vyksta.

. Walter V. Strygas.

Lewiston, Me.
2 d. rugpjūčio Mylėtojų 

Lietuvos (ar tik, ne T.M.D.? 
—Red.) atsibuvo 34 kuopos 
piknikas. Tai dar pirmas 
šiais metais toks pasilinks
minimas. Buvo įvairių žais
lų ir dalinamos dovanos. Bet 
užvis geriausią “dovaną” 
padovanojo tautiškas dievas 
Perkūnas: vakare pradėjo 
smarkiai lyti, o Perkūnas 
pradėjo spardytis, tranky
tis. Mūsų gi jaunimui rei
kėjo šešias mylias keliauti 
peštiem į namus A. P.

Worcester,
Pas mus laukiamja atsibu

siant dviejų seimų: “Blaivi
ninkų” ir “Moksleivių”. Da
bar bažnytinis choras moki
nasi veikalą “LitvOmanai”, 
kurį statys scenoj laike blai
vininkų seimo.

Šią savaitę žada pasirody
ti “Worcesterio Naujienos”. 
Kokios pakraipos bus tas 
laikraštis, tai nei pats leidė
jas nežino. Ypatiškai pasi
kalbėjus su leidėju, jis pasa
kė, jog plačiai rašysiąs apie 
socijalizmą, mokinsiąs mote
ris, kaip išvirti kumpį, deš
ras ir t.t., nes politika mote
rims esanti nereikalinga ir 
jos apie tai nieko nesupran
tą.

Žingeidu žinoti, iš kur J. 
Masiuliukas gavo žinias,kad 
bus “Klebono” monologas ir 
“Džian Bambos” spyčiai? 
Kas buvo garsinta ir kas 
stovėjo ant programo, tai 
viskas buvo ir išpildyta. Ma
tomai, J. M. girdėjo bobeles 
pasakojant apie “spyčius”, 
tai ir parašė. Jeigu J. M. 
nori, tai ir dabar galima at
rasti programą ir pažiūrėti, 
kas ten buvo garsinta.

Reikėtų daugiau teisybės 
prisilaikyti. M-s.

Nuo red.—Nors. šis atsa
kymas turėjo tilpti “Kelei- 
vyj”, bet autoriui nusiskūn- 
dus, kad “Keleivis” sugrąži
no, tai, vardan bešališkumo, 
talpiname.

VIS NERAMUMAI. 
Westville, Ill.

Pas mus vis neramumai. 
Jau buvo rašyta, kad mūsų 
lietuviška parapija skilo į 
dvi dalis: viena pasiliko prie 
senosios bažnyčios, o kita 
sutvėrė naują, neprigulmin- 
gą parapiją ir užvardijo“Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapija”. 
Dabar jau ji nusipirko ir 
bažnyčią. Žmoneliai darba
vosi išsijuosę: vieni varpą 
nupirko, kiti altorių įtaisė, 
treti kitokius daiktus parū
pino ir, kuomet jau bažny
čia buvo gatava, kunigą ga
vo. Kunigu yra J. Jankaus
kas. Jeigu kurį nedėldienį 
jis negali pamaldų atlikti, 
tai atvažiuoja lenkų kunigas 
ir atlieka.

Dabar kunigas senosios 
parapijos nežino nei kas da
ryti. Man teko girdėti abie
jų pamokslai. Naujosios 
bažnyčios kunigas sako: 
“Mums reikalinga šviestis, 
reikalinga meilė ir vienybė. 
Jūs matot, kad senieji kuni
gai nori jus tamsybėj ir re
težiuose laikyti, jūs matote, 
kad jie turi farmas, automo
bilius ir gyvena pertekliuj. 
Kristus pasakė: “Mylėk ar
timą savo, kaip pats save”. 
Ar jie myli taip artimą? Jie 
lupa iš jūsų už palaidojimą 
po $40—$50 ir nepažiūri, ar 
jūs galite užmokėti” ir t.t. 
Antrasis gi sako: “Aš girdė
jau, kad praėjusį nedėldienį 
tas kunigužis savo bažnytu- 
žėj laikęs pamaldas—neva 
mišias. Žmonės lenkia prieš 
tą klecką galvas. Girdėjau, 
kad ir išpažinties buvę. Jo 
išpažintis neturi jokios ver
tės ir jūs, kurie buvote, ne
galite gauti griekų atleidi
mą. Ar jūs jam savo grie- 
kus pasakojot, ar muilui bū
tut pasakoję, tai lygi vertė 
būtu buvus”, ir t.t.V 7

Taigi, kaip matot, vis ko
va ir kova. Jeigu darbinin
kai nekovoja su kapitalis
tais, tai pradeda tarp savęs 
kovoti. Suprantama, jeigu 
j u dvasiški vadovai veda ko-

Mano nuomonė, jeigu darbi
ninkai dar visai negali atsi
kratyti nuo tikėjimiškų dog
mų, tai geriau eiti prie to, 
kuris mažiau išnaudoja—pi
giau viską atlieka.

Westvillietis.

Newark, N. J.
2 d. rugpjūčio D.L.K. Vy

tauto draugystės atsibuvo 
piknikas. Publikos susirin
ko apie 200 ir, matomai, visi 
pasiliko užganėdinti. Šis 
piknikas atsižymėjo daugu
mu dovanų už įvairius žais
lus, kaip tai lenktynes mote
rų ir vyrų, virvės traukimu 
ir t.t. Daugelis atsižymėju
sių,- kaip vyrų, taip ir mote
rų, gavo įvairias dovanas. 
Nors dovanų buvo skiriama 
gana daug, bet dar ir pelno 
liko apie $10.00. Taigi, pik
nikas visapusiškai pavyko.

Mūsų pažangioji jaunuo
menė kas nedėldienis su so- 
cijalistais parengia išvažia
vimus į girias, kad praleidus 
linksmai laiką ir pakvėpa
vus tyru oru ir, vakare, grįž
ta namo pilni smagumo. Bet 
didžiuma lietuvių prasėdi 
troškiuose kambariuose be- 
mieruodami, kiek iš bačku
tės išeina stiklų, arba kar- 
čiamose prie baro prastovi 
visą dieną. Su laiku gal ir

Lawrence, Mass.
Nedėlioję; 2 d. rugpjūčio, 

ant Common gatvės, atsibu
vo vestuvės. Per visą dieną 
gerta, linksmintasi. 11 va
landoj vakare susipešė. Vie
nas iš svečių išsitraukė pei
lį ir vėrė krūtinėn savo 
draugui. Sužeistasis tik 5 
minutas gyveno ir mirė.Kal- 
tininkas suareštuotas ir pa
sodintas kalėjimam

Tai, mat, prie ko girtuok
lystė priveda.

Mažoji Varguolė.

Paterson, N. J.
23 d. liepos pasimirė Pet

ras Ganelis. Jis pirmutinis 
čia iš lietuvių apsigyveno ir 
vienas iš lietuviškų biznie
rių. Per 12 metų užlaikė 
valgomų daiktų krautuvę. 
Visuomeniškais reikalais jis 
nesirūpino ir per visą savo 
amžį negalėjo suprasti, kaip 
tai darbininkai galėtų apsi
eiti be ponų bei darbdavių. 
Šiaip žmogus buvo geras. 
Mirė 48 meti! ir paliko pačią 
su keturiom dukterim. Ka
dangi jis buvo pusėtinai pa
siturintis, tai jo kūną į kapi
nes lydėjo net trįs kunigai, 
tik, suprantama, visi už pi
nigus. * * *

Pereitoj savaitėj tapo pa
gauti 4 lietuviai bežvejojant 
su tinklu žuvis ir visi likosi 
nubausti po $25.00. Mat, 
žvejoti užginta. Visi betur
čiai ir ne pilną laiką dirban
ti. * * *

Po didžiojo streiko kapi
talistai pradėjo visokiais bū
dais persekioti darbininkiš
ką judėjimą ir varyti savo 
agitaciją. Jie susiorganiza
vo į taip vadinamą pramo
nės draugiją, ir nutarė par
sikviesti žinomą pamoksli
ninką Billy Sonday. Tuom 
tarpu, kas subatvakaris kal
ba nusamdytas kapitalistų 
tūlas Harban, buvęs pirmiau 
socijalistas, o vėliaus I.W.W. 
unijos organizatorius. Da
bar jis jau parsidavė kapita
listams ir kviečia socijalis- 
tus į diskusijas. Socijalistai 
atsisakė su juomi diskusuo- 
ti, tai tuomet išėjo Socialist 
Labor Party vadovas Jagėr 
ir, per porą valandų, taip 
vargšą sukritikavo, kad pu
blika ko steičiaus nenuver
tė.

* * *

Čia randasi daug olandų, 
turi savo bažnyčią, eina į ją 
tris sykius į savaitę ir skai
to už didžiausį grieką prie- 
šinties darbdaviams. Per 
visą streiką jie streiklaužia- 
•vo. Dabar sumanė statyti 
namą ir pradėjo rinkti au
kas. Pirmiausiai aukavo 
kompanai, kurie sudėjo apie 
$5,000. Mat, dabar apmoka 
už jų purvinus darbus, ką jie 
per visą streiką dirbo.

Vaikas.

Lietuvių Washingtone 
randasi 6 familijos vedusių, 
o pavienių tris kartus tiek, 
bet apšvieta stovi ant gana 
žemo laipsnio. Laikraščius 
mažai kas skaito. ’ Tankiai 
laiką praleidžia prie stiklo 
alaus.

Darbai čia daugiausia 
prie kriaučių, bet tuom tar
pu darbai sumažėjo.

Tūli dirba prie dailydžių, 
o dar tūli koteliuose.

Miestas gyvenimui gana 
patogūs, nes visos gatvės 
medžiais apsodintos J. S.

Sapugas.
Nuo red.—Redakcija jau 

gavo iš Worcesterio “laik-, 
raštį”,bet nežinia, kaip jis 
geriau pavadinti: ar “lietu
viškai - lenkiškai - rusiškas 
grašgaudis”, ar “rusiškai - 
lenkiškai - lietuviškas” graš
gaudis.

So. Manchester, Conn.
“Laisvės” N57 ponas Vie

tinis užsipuola ant Reporte
rio, būk tas neteisingas ži
nias paduodąs apie D.L.K.V. 
draugystę. Visas Reporte
rio suklydimas, tai neteisin
gos skaitlinės paduota apie 
draugystės iždą. Vietinis 
nurodinėja, būk D.L.K.V. 
draugija nuo 10 d. gruodžio,
1911 m. nieko bendro netu
rinti su T.M.D. 103 kuopa. 
Tas ne tiesa. 14 d. sausio,
1912 m. D.L.K.V. draugystė 
atskyrė tik mitingus laikyti 
sykiu. Pirmiaus su T. M. D. 
kuopa laikydavo kas pirmas 
nedėldienis kiekvieno mėne
sio,o dabar D.L.K.V.dr-stė— 
antrą nedėldienį. Bet įsta
tuos D.L.K.V. draugystės, 
skyriuj 5, pasakyta: “Šita 
Draugystė Did. Liet. Kunig. 
Vytauto yra pašelpos sky
rius 103 kuopos T.M.D. ir po 
jos čarteriu gyvuos”.

Ar dabar aišku?
Vėl Vietinis pyksta,kad aš 

apvaikščiojimą “Homeland 
Day” pavadinęs tarptautiš- 
ku. Kaip gi jį galima pava
dinti? Socijalistišku?. Juk 
ne socijalistai dalyvavo, bet 
12 įvairių tautų. Reiškia ir 
buvo tarptautiškas. O kas 
sumanė tą apvaikščiojimą, 
tai reikėjo pasiklausti pas 
generališkąj ą apvaikščio ji- 
mo komitetą.

Aš daugiau ant jokių už
metimų neatsakinėsiu ir vi
sados bešališkas žinias iš 
lietuvių gyvenimo suteiksiu.

Reporteris.

VAISIAI ALKOHOLIO.
Newark, N. J.

Čia atsitiko du nepaprasti 
atsitikimai. Tūlas lietuvis, 
pusėtinai įkaušęs, parėjo na
mo, pasiėmė revolverį ir pa
leido vieną šūvinį į pačią, o 
kitą į kūdikį, bet, ant laimės, 
nepataikė. Pati spėjo iš
bėgti per duris ir pašaukti 
policiją, kuri ir suareštavo. 
Kuomet jis išsimiegojo, tai 
pasakė,kad jokio piktumo su 
pačia neturįs ir neatsime
nąs, ką daręs. Jis tapo pa
statytas po $500 kaucijos.

Antras atsitikimas, tai J. 
Mockus dirbo Rolback Smel
ting Co. dirbtuvėj ir, gavęs 
algą, gerokai nusišnapsavo. 
Nuėjo dirbtuvėn girtas. At
sisėdo ant lango pasilsėti. 
Langas buvo ant Passaic u- 
pės. Besėdėdamas ir apsnū
do. Po pusvalandžio atras
ta ant lango tik pypkė. Ma
nyta, kad jis nuėjo karčia- 
mon. Bet sulaukus vakaro, 
neparėjo ir namo. Pradėjus 
jieskoti, atrasta upėj jo kū
nas.

Velionis neprigulėjo prie 
jokių lietuviškų draugysčių.

Tai matot, prie ko priveda 
girtuoklyste.

miau gyveno; nurodė vietą 
ir valandas. Žmogus išpildė 
jo prašymą. Paskirtoj va
landoj atėjo jo buvęs gaspa- 
dorius ir rado stovintį pa- 
kranty upės. Kuomet tik 
pamatė gaspadorių, tai su
šuko: “Sudiev, gaspado- 
riau!” ir šoko į upę. Gaspa- 
dorius dar bandė sulaikyti, 
bet jau vėlu buvo. Tuomet 
jis pradėjo šaukti j pagelbą 
daugiau žmonių. Atbėgo 
policijos ir pašalinių, bet 
vaikinas, iškilęs ant viršaus, 
pradėjo plaukti ir nesiduoti 
policijai gelbėti. Vienok, ta
po ištrauktas iš vandens ir 
nugabentas policijos nuova
dam Ten daktaras uždavė 
vaistų ir jis užmigo. Ant 
rytojaus, kuomet išsimiego
jo, tapo nugabentas teisman. 
Policmanai parodė, kad tas 
vaikinas buvo truputį įkau
šęs. Teisėjas nusprendė 
jam užsimokėti $12.00.

Taip ir nepavyko nusi
skandinti.

Jaunas Vaikinas.

Philadelphia, Pa.
L.S.S. 1-mos kuopos susi

rinkime, laikytame 2 rug
pjūčio, nutarė raudonosios 
savaitės visas septynias die
nas išnaudoti, t.y. nuo 6 iki 
12 rugsėjo š.m. Įvairiose 
miesto dalyse rengs prakal
bas, paskaitas, diskusijas ir 
kt. Kalbėtojai nutarta kvie
sti iš Brooklyno ir New Yor- 
ko: drgg. Šukys, Perkūnas, 
Neviackas ir Prūseika, kuris 
iš jų vienas apsiims.

Per tą patį suširinkimą L. 
S.S. Turtų Kontrolės Komi
sijos nariui, V. Borysui, nu- 
siskūndus, kuopa nutarė sa
vo pirmiaus išleistą nutari
mą atnaujinti, kad L. S. S. 
Turtų Kontrolės Komisijai 
už jos darbą būtų atlyginta 
iš L.S.S. iždo.

Triksas.

Providence, R. I.
Mūsų miestas yra nema

žas pagal gyventojų skaičių. 
Taip-pat ir iš gamtiško at
žvilgio neblogai stovi: pa
puoštas medžiais, parkais ir 
pasivaikščiojimo vietomis. 
Čia lietuvių gyvena pusėti- 

į frakcijas: tikrus lietuvius 
ir lenkus lietuvius. Pirmu
tiniai gyvena santaikoje ir 
stovi jau ant geros papėdės 
apšvietoje, nes jie yra susi-

išvažiavo į Lewistoną, bet nas būrelis; bet jie skirstoti 
tuojaus vėl sugrįžo. Atva
žiavęs ant Rumfordo stoties, 
pamatė vieną pažįstamą ir 
paprašė, kad tas užeitų pas 
tą lietuvį, pas kurį jis pir-

organizavę jau į kuopas, 
kliubus ir draugystes, o pas
tarieji yra perdaug įsitikėję 
į senąsias tradicijas ir gir
tuokliavimą, iš ko padėjimas 
jų pasirodo apverktinas.

24 d. liepos, tūlas K. Luko
ševičius jau buvo gerokai 
įkaušęs rudžio namieje su 
“kūmuškom” (pas juos tokis 
draugiškumo vardas), bet to 
jam neužteko ir, 11 vai. nak
ties, nuėjo į saliuną “užsi- 
garduoti”, ir, kaip geras ka
talikas, pradėjo niekinti so- 
cijalistus; gi buvęs tam sa
liu ne tūlas lenkas “socijalis
tas” ir, neiškentęs tos “pa
niekos”, sviedė K. Lukoševi
čiui stiklu į galvą apsvaigi
nęs žmogų, norėjo pabėgti, 
bet nesuspėjo ir tapo nuga
bentas į belangę. Mušeika 
vadinasi Wladislaw Savicky, 
prigulėjo prie lenkų socija- 
listų vietinės kuopos. Kuo
pa, dagirdus savo narį mu- 
šanties saliunuose, prašalino 
iš organizacijos. - *

Antras atsitikimas.
5 dieną rugpjūčio Čia 

pasimirė Petro Nalivaikos 
moteris. Gyvendami prieta
ruose ir skurde Nalivaikai 
taupė centus, kad, užėjus 
“juodai dienai”, turėtų už 
ką nusipirkti pavalgyti. Vy
ras, pasitikėdamas moteriai, 
davė jai visą valią turėti ar 
padėti pinigus. Jo moteris 
visuomet ramino jį, kad 
pinigai esą bankoj. Prieš 
pat moteries mirtį, vyras 
pradėjo klausinėti, ar daug 
jie turi susitaupę pinigų? 
moteris atsakė $900.00; vy
ras matydamas, kad jo mo
teris guli ant mirties patalo, 
ir ketina keliauti pas Abra
omą, pareikalavo bankos 
knygutės parodyti, bet mo
teris ir mirdama pasakė, 
kad “tu nueisi ir issiimsi vi
sus pinigus ir pabėgsi nuo 
manęs”. Kada po jos mir
čiai, vyras visur išjieškojo 
pinigų ir knygučių, bet vis
kas buvo veltui, ir niekas ne
žino, kur ji tuos pinigus pa- 
kavojo. Jokiu budu apsi
švietę žmonės nemokės taip 
“gudriai” pinigus kavoti, 
kaip kad bažnyčioje kunigas 
išmokina.

M. V. V—skas. 
•*'"1 ii.

DeKalb, III.
Kaip jau buvo pranešta, 

7 d. gegužės pas mus uždarė 
smukles. Buvo manyta,kad 
sumažės girtuokliavimai, 
ypatingai taip lietuvių, ku
rių čia randasi nemažas bū
relis. Bet kur tau! Užsi
darė oficijališkos karčia- 
mos, tai atsidarė stubinės ir 
girtuoklyste po senovei eina. 
Dabar atsiranda dar ir tokių 
iš lietuvių, kurie vaikščioja 
gatvėmis ir klausinėja, ar 
nenori“rojaus skystimėlio?”

Pas tokius lietuvius susi
renka vyrai, pradeda gerti, 
o paskui ir peštis. Taip be
geriant vienoj lietuviškoj 
stuboj tokios iškilo mušty
nės, kad vienus nugabeno į 
ligonbutį, o kitus į kalėjimą. 
Ant rytojaus buvo teismas 
ir nekurie užsimokėjo po 
$56.60.

Ar tai dailu taip elgties? 
Aniuolas Sargas.

Racinc, Wis.
Ilgai tylėjau ir maniau, 

kad vietos korespondentas 
J. Masiuliukas nustos šmei- 
žęs S.L.A. 100 kuopą,bet kur 
tau! Jis vis savo varo. Štai 
“Keleivio”N10 jis rašo:“S.L. 
A. 100 kuopa buvo parengus 
scenišką perstatymą ir buvo 
garsinta, kad bus “Klebono’’ 
monologas ir “Džian Bam 
bos” spyčiai, bet kaip reikt 
jo, tai nebuvo. Mat, mūsfc 
biznieriai papratę plačiai 
garsinties, kad daugiau pub
likos pritraukus. Toks 
gaudinėjimas žmonėms 
patiko”.

e-
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l.E.P.BlGKNELL-2- Counsellor of State Dept ROBERT LANSING 'S Assistaht 
oeNavy RO05EVELT -4-CAPT.DECKLR-5-U.5.CRUI5ER TENNESSEE.

Šis paveikslėlis parodo Suvienytų Valstijų karišką laivą Tennessee ir jo kapito
ną Decker su direktorium “Raudonojo Kryžiaus”»Bicknell, Councellor of^ State 

WDept. Robert Lansing ir laivyno sekretoriaus asistentu Rooseveltu. Ant šio laivo 
jie išvežė Europon 5 milijonus dolerių pagelbėt ten gyvenantiems amerikonams.
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JUOKŲ KĄSNELIAI

I KRIAUCIAI

ORAKULO PATARIMAI.

I

Vyras:—Bet ir skolos au
ga, mano miela.

Parapijono išpažintis.
Jaunas vaikinas, gero pa

rapijono sūnus, kartą nuėjo 
išpažintin. Kada jis pabai
gė pasakojęs savo griekus, 
kunigas jam uždavė šitokius 
klausimus:

— Ar keikiai ką nors?
— Taip, kunigėli.
— Ar girtuokliavai?

SCHNEIDER BROLIAI

Klausimas: —
Sei, Orakule! Perčitojus 

“Laisvėje” tavo spravedly- 
vus patarimus, pastanavijau 
tavęs užklausti, kas reikia 
daryti su Philadelphijos sen
berniais? Jų šiame mieste 
priviso tiek daug, kaip pas 
geros atminties išnykusią 
panelę Tvardauskiutę mei
lingų gromatų, kurias ji ga
vo nuo jieškojimų kavalie
rių.

Turbūt nekurie Philadel
phijos senberniai ėmė lekci- 
i’as nuo panelės Tvardaus- 
iiutės, kad seka jos pėdo

mis. Vienas savo gromato- 
mis ir “poltratais” jau bai
gia apklot visą Ameriką. 
Kitas, Marytės andarokėlių 
apsisegęs nori pagarsėt ga- 
zietose. Trečias, armonikos 
profesorius, limpa prie mer
ginų, kaip čiūgumis prie 
šiūšio pado, 
ketvirto nei 
visviena jų 
guskaityt —

— Ar vogei?
— Taip, dvasiškas tėveli.
— Ar mušdavaisi su kuom 

nors?

’ — Mano sūnau, jeigu tik 
gailėsies iš tikros širdies, tai 
dievas atleis šias tavo nuo
dėmes. O gal eini ant kokių 
nors susirinkimų?

— Einu, kunigėli.
— Ant kokiu?
— Kartais ant socijalis- 

tų.
— Ant soc.... Kaip tave 

šventa žeme neprarijo. Ne! 
Už šitokį nusidėjimą tau 
dievas neatleis per amžius...

ANT UOLOS PAMATŲ
Stovi Šitas Chicagos Milžinas - Bankas

Liepos mėnesio pYanešimiis Valstijos Revizoriui parodo, 
kaip tvirtai stovi šitas ve State Bank of Chicago. Insteig- 
t«s 1879 m. bankas suaugo in tvirčiausią bankinę instaigą. 
Sudėtu čia pinigu dabar yra daugiau kaip 25 milijonai dole
rių, su 40 tūkstančiu depozitdriu.

Pamatinis kapitalas ir perviršis 
$4.445.000.00.

Čia sudėti federates valdžios, Illinois valstijos ir Chica- 
gos miesto fondai. Bankaa yia po tvirta priežiūra Valstijos 
vyresnybės ir Cbicagos Apskaitų Buto.

Moka 3 nuošimčius metams. Kas nori pervesti snvo pi
nigus iš kitu banku in šitą, tegul atneša nvo bankinę kny
gelę. Bankas iškolektuos be,jekiol klijentui klaj nto. Kal
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 gera s ir prekės pigios.

LIUTKUS
131 Grand St..

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

hibeL fi-

Ketvirtas... na, 
neminėsiu, nes 
visų negalėsiu 

protas neišne-

! ^Taigi, mielas Orakulėli, 
patark mums, ką męs, mer
ginos, turim daryt su tų 
senbernių meile? Jeigu ge
rą atsakymą duosi, tai iš vi
sų savo plaučių sušuksiu •.♦te
gul tris šimtus tūkstančių 
kartų būna pašlovintas var
das tavo su visais spravedly- 
vais ištlumočijimais tavo. 
O jei tavo rodą nepamačys, 
tai, kaip matai mane gyvą, 
pasikarsiu ant tavo oraku- 
liško kaklo! ' „

Ant f ar mos.
Jurgis nuėjo pas farmer j 

ant službos. Iki pietų pa
dirbėjo sunkiai, už tai pietus 
valgė už du. Smarkiai bery
damas net papsringo.

— Kas tau pasidarė, Jur
gi? — klausia farmerys.

— Nieko, ponuli, valgis ne 
į tą gerklę pataikė.

Atėjus vakarui farmerys 
atleido Jurgį iŠ darbo,

— Už ką, ponas, mane iš
varai, kibą aš negerai dir
bau? — klausia Jurgis.

— Už darbą nieko nega
liu sakyt. Dirbi gerai. Bet 
visa bėda, kad tu turi dvi 
gerkles ,tai aš negalėsiu tave 
išmaityt.

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA.
9

Čia galima apsidrausti gyvastį, 
laimėje ir senatvę.

"... nuo $1,000 iki $3,600.
Priimųipl gy?jki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos laba! 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.

ne-

■

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.

Preke 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.

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 
brangiaus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi | 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
ailium ir apvažiuoslm visas tas far- 
mas, iš kuri^. 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.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JUSU 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- 
jnetinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas perėjo 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.£ Landes
Jis jums be pinigti 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, širTttės, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

D-RĄ U1ANDES 
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!

“Laisves” advokatas g!
Morris HILLQUITH |

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

‘KOVA 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”.

Telefonas[885 Greenpoint
Svirplys. t

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS
t

A. SHRUPSKI

1Na-

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

Klausyk,

du
o

Klausau, jū-

žentas.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Pas mane galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

73 Grand St
Palei Wythe Ave.

D ISIS E. Moyamensing Avė.
IwVj V <Z4. PHII A IM-’ I OHIA PA

a

I^HMI

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

Atsakymas: —
Vostumare vat ju! 

bašnykė Tvardauskiutę jau 
moteris ir turi boisą, kokio 
tamista neturi ir neturėsi. 
Boisas, kaip avinas.

Philadelphijos senberniai 
orait! Jie dabar nelimpa 
prie merginų, nes visą laiką 
jie maudosi Atlantic City. O 
Kaip užsimano valgyt, tai 
gaudo krepsus ir kepa ant 
karštų smilčių.

Pagaliaus, jeigu tamistai 
nepatinka senberniai, tai 
p risi rašyk prie Jaunimo Ra
telio. Jų valdyba šitokia: 
T. Astramskas, Phialdel- 
phia, Pa., Šernas— Chicago

Nesutiko.
Stepas: — Na, Pilypai, ar 

plauksim į aną pusę to stul
po?

Pilypas: — Eik tu j peklą. 
Aš aną dieną nei -iki pusei 
nedaplaukihvų o taip sušilau, 
kad net visas šlapias pali
kau.

Painus klausimas.
Grėvaitis: — Taigi, sakyk 

tu man, koks didelis skirtu
mas yra ant svieto tarp žmo
nių; vieni toki laimingi ir 
tokią turi įtekmę ant gra
žiosios lyties, kad ne tik liue
sai gali naudotis mergaičių 
meile, bet daeina net li
gi to, kad jau nežinodami, 
kaip džiaugtis su savo mei-pma, ra., bernas— vnicagu,] r —mv.1-

III., Sirvydas — Brooklyn, lės angelu, ima gyvą ant ka-
N. Y., Račkauskas — New 
York ir “Vėžio” daraktorius 
— So. Boston, Mass. Gal su 
tais jaunikaičiais jums ge
riau seksis.

Sumanus denščikas.
Aficieris:

Vanka, nubėgk į monopolį ir 
parnešk man kvortą stala- 
vos.

Denščikas: — Klausau, 
jūsų didybė. Bet duokit pi
nigų.

Aficieris: — Tu žioply! 
Už pinigus gali kiekvienas 
durnius pamest. Ot, par
nešk tu be pinigų, tai busi 
molodec vyras.

Denščikas 
sų didybė.

' Už pusvalandžio denšči
kas parneša tuščia bonką, 
pastato ją ant stalo ir sako:

— Jūsų didybė! Malonė
kite gerti.

Aficieris (pažiūrėjęs į 
bonką): —' O tu, parše, kaip 
drįsti liepti gerti, kad ji tuš
čia?!

Denščikas: — Jūsų didy
be ! Iš pilnos kiekvienas dur
nius pataikys gerti. Bet jūs 
pabandykite iš tuščios...

valkų pjaustyti. O tu, žmo
gus, alpsti, žiūrėdamas į 
merginas ar moteris, bet 
meilės nuo jų, kaipir tyčia, 
nei pauostyti negauni... Kas 
tai gali būti?...

Mulkevyčia: — Taigi, bro
lau, ir aš sau vienas tankiai 
apie tai permislinu.

Geras ženklas.
Ant gatvės susitiko 

draugai. Vienas pastebėjo, 
kad jo draugo kišeniai išver
sti ir tarė.

— Juozai, pasitaisyk kiše- 
nius, nes išversti kabo, kaip 
šuns ausys.

— Tai nieko. Aš tyčia 
juos išverčiau, kad apsisau
gojus nuo bomų užkabinėji- 
mo. J. širšukas.

30 Church St. 
New York City.

i Dr. F. Matulaitis
495 Broadway 

South Boston, Mass.
Valandos:

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

pietų. 109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y
M

Viskas auga.
Pati: — O, kaip aš myliu 

vasarnamy gyventi. Viskas 
aplinkui auga..

TELEGRAMA.
Worcester, Mass. Pas mus 

pasirodė didele, beveik dvie
jų colių gazieta, vardu “In
ternational Durak”. Ją lei
džia didelis lietuvių patrijo- 
tas ponas Pakulevičius. Ka- 
dangi tasai garsus tautietis 
lietuvius myli geriau, negu 
lenkus, lenkus — geriau, ne
gu rusus, rusus — geriau, 
negu lietuvius ir tt.,. tai 
jiems visiems savo gazietoj 
įvedė po lygų skyrių. Da
bar tai šiur Worcesteris pa
kils !

TEISINGIAUSIA 4 T'lT’ir’TZ 1 
IR GERIAUSIA API IKK A

LIETUVIŠKA 1 llulVrl

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

A SO. I3OSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas

F>. DRAUGELI.
Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salo dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėd-inti.

Brooklyn, N. Y.

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 laikrašti ir paremsi 
darbininkų reikalus.

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

Geriausia Lietuviška

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis nuo 5 iki 
12 vai. nakties.

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

“VESTUVES”
Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 

1914. Kas prisius 3 dolerius, 
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 Money Orderiais

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 Bastilija”, tai ten 11* atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkančia pakliuvę 
Šli&selburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, ries ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

“LAISVfi”
18S Roebling St., Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIETUVIŠKASlNEMlYORKE

UŽEIGOS NAMAS arba^HOTELIS
LIETUVIAI, (KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patėmijom. kad būtinai yra reikalingas lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir insteigėm ta užeigos namą, kuris randasi 
po numeriu 408 W tt irt arto ri 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu mieatu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus ii 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant dručiauriu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sią kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
ifctnainoin pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

čių kainu, pažymčdamas. iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums offisą ypatiškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir .1. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Y. S0UTH B0ST0N- MASS
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

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

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

Kaina 10c.
Kas ims daugiau — nuleisime didelį nuošimtį./* 
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE 183 Roebling St Brooklyn, N. Y
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“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
gi jos, kuopos ir biznieriai, jeigu jūs norit, 
kad jums reikalingi apskelbimai būtų at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems suprantamoj, letuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

Pajieškau draugų, Jono ir Motie 
jaus Puzneckų 
bernijos 
gmino, Sapegiškių kaimo 
bu reikalą 
adreso:

Važiuojantiems į Lietuva arba norin
tiems parsitraukti gimines bei pažįstamu* 
iš Lietuvos, geriausia yra kreiptis į

“LAISVES” AGENTŪRĄ
Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 

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

Severa’s Gothard Oil. 
(Severos Gothardiškas Aliejus) 

Nuo skausmų ir dieglių. 
Paviršutiniam vartojimui 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

tomai, skirtingą su ponu Ka
tilium ir “birutiečiais”. Tai
gi, įdėjus jūsų tuos straips
niukus, iškiltų tarp chorų 
ginčai ir bereikalinga būtų 
“Laisvės” skiltyse polemika. 
Nors dailė skaitoma bepar- 
tyviška, bet negalima daleis- 
ti, kad progresyviški chorai 
eitų ir giedotų bažnyčioj. O 
juk ir ten giedama vien tik 
dėl dailės. Reiškia, turi būt 
ir party viškumas. Dėlei 
virš minėtų priežasčių ir ne- 
talpinam.

Wm. Urbonas, 
Eldorado, III

“LAISVE
183 RoebHng St,

Triksui. Apie svečius ne
buvėlius talpiname anksčiau 
gautą korespondenciją. At
leiskite, kad negalėjom su
naudoti.

paeina iš Vilniaus gu- 
Trakų pavieto, Nedzingių 

Turiu svar- 
Meldžiu atsišaukt ant šio

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

~ ’ “LAISVĖ”
183 Roebling St., Brooklyn

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 
kre:pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

Draugijos 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

Skaitykite ir platinkite 

“Laisvę”
Tik $2.00 metam*

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.

S. Diliui, Chicago, Ill. Ta- 
mista, rašydamas apie cho
rus du straipsneliu, pats sa
ve kritikuoji: vienam griež
tai priešinies pono Katiliaus 
politikai ir nurodinėji, kad 
daila turi būti visai beparty- 
viška, o antram, rašydamas 
apie “Birutės” choro pasiel
gimą, vadini jį tautiečių 
choru ir visai pasmerki. 
Reiškia, tamista irgi pripa
žįsti partyviškumą, tik, ma-

DR AUGI JOSr 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 kaip1 dvasiškai, taip 
ir materijališkai.

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

B. M. ’’Gena Vaikas” — 
netinka. Tokius juokus bei 
pasakėles pasakoja Lietuvoj 
bobutės dviejų ar trijų metų 
kūdikiams, b jūs sumanėt 
juos visiems papasakoti.

VOKISZKAS LEGAL1SZKAS
BIURAS

(Vokiečių Advokatų Ofisas) 
Telefonas 3847 Worth

Apsiima vesti visokius reikalus ir bylas
Yorko ir New Jersey Valstijų teismuose, o taiptri 

ir Vokietijoje.

51 Chambers St. Ruimas 325
Vakarais nuo pusfl septintos ir Nedaldieniais

488 E. 139 St. TeL Melrose 7453

J. P. Preinis. Neapsimo
ka su “Kataliko” korespon
dentais vesti polemiką. Sy
kį atsakėt ir užtenka. Lai 
jis neriasi iš kailio.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas V. Januška, 281
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.

Aš,Juozapas Sakalauskas, pajieškau 
savo tikro brolio Stanislovo Sakalau
sko, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Kalainių volos., Slabados dvaro. 
1 metai, kaip gyveno Oglesby, Ill., 4 
metai kaip iŠ Lietuvos. Jis pats, arba 
kas žino jį meldžiu pranešti ant ant
rašo:

P. Gadelionis,
36 Snow Street, Fitchburg, Mass.

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

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

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

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

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

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

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
PAMATAI, kaina......... 20c

PASAULIŲ RATAS, 
kaina....'........................ 25c

MEILĖS KARŠTLIGE, 
kaina ..;......................... 20c

DARBAS, kaina................................... 75c
AUDĖJAI, kaina............................... 50c
KERŠTINGĄ MEILE, kaina......... 10<

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nesenesnės kaip 25 metų. Aš esu 
jaunas ir blaivus vyras ,todėl mylėčia, 
kad ir mergina būtų blaiva ir laisva 
nuo prietarų.

Mylinčios merginos blaivų gyveni
mą malonės atsišaukt ant žemiau pa
duoto antrašo, o paskui susižinosime 
plačiau.

Juozas Beliackas, 
3019 So. Union Ave., Chicago, Ill.

“Laisves” Knygos:
SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. Arnerin- 

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 socija- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

V. Paukštys. Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdejo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny- 

j gėlę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

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

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kriš- 

.. taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. 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 gyveninio 
purvyne. Kas myli skaityti gražias

j apysakaitės, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik............ 15c

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Parašė Kelmutis.

Ši knygele atidengia stebuklingų
• klioštorių purvą. Ji aiškiai parodo, 

1 kaip zokoninkai, po priedanga šven
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo
kliavimu, . paleistuvavimu ir net

' žmogžudystėmis. Kaina......... 15c
LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 

gražiausių lietuviškų dainelių ir de
klamacijų. Kas nori išmokti dekla
muoti gražias eilutes bei išmokinti 

:i savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę.
Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai- 

, čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po- 
I etų. Kaina tik.............................. 15c
GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.' 

Tai vienai iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im- 

! ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo.
' Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 

, * pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lt 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 B)arabošius. 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

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.

Paskutiniai žmogėdos.
Kultūrai besiplėtojant, 

laukiniai papročiai — pir
mykščio gyvenimo liekanos
— atsitolina praeities srytin 
net ir pas labiausiai lauki
nes—atsilikusias žmonių gi
mines. Ypač kannibalizmas
— žmogėdystė jau baigia sa
vo gyvenimo dienas. Atski
ri žmogėdystės atsitikimai, 
teisybė, dar ir dabar pasitai
ko, paveizdan, tarp Naujo
sios Gvinėjos papuasų, pas 
Kongo salos gyventojus, vi
durinės Australijos lygu
mose ir, gal, pas tūlas indi- 
jonų gimines Brazilijoj. Bet 
tyrinėtojai tvirtina, jog tie 
atsitikimai negali skaitytis 
papročiu, o greičiau nepa
prastu nuotikiu. Tuo įdo
mesnė užtai žinios apie 
vieną žmonių gentę, kur 
kannibalizmo paprotis iki 
šiol ne tik nepersekiojamas, 
bet turi vietą net gyventojų 
teisių kodekse.c Ta gentė — 
tai batakai, kurie gyvena 
■Sumatroje. Vokiečių geo
grafas, Erlangeno universi
teto profesorius Vilhelm 
Folc, kuris neseniai tyrinėjo 
tos tautos gyvenimą ir pa
pročius, štai ką apie tai pra
neša. Batakai valgo ne vien 
sužeistus ir užmuštus prie
šus, bet ir savo vientaučius
— prasikaltėlius; pastaruo
sius jie valgo sulyg savo tei
smo nusprendimo. Patsai 
teismo procesas, nežiūrint 
kaip baisios jo pasekmės ap
kaltintam, atliekamas stebė
tinai ramiai ir bešališkai: 
teisme iškilmingai apskel
biama prasižengėlio kaltė, o 
paskui prasideda nagrinėji
mas, laike kurio kaltinama
sis gali gintis nuo užmetamų 
.jam kaltinimų. Jeigu kalti
namasis lieka nuteistas mir- 
tin, tai teismo nuosprendis 
tuojaus ir išpildomas. Tame 
•dalyke batakai žymiai ski
riasi nuo Naujosios Gvi- 
ney’os papuasų, kurie nu
teistus mirtin, pirm nužu- 
dysiant,įvairiais būdais kan
kina. Nužudžius prasikal
tėlį, pagal teismo nuospren
džio, visi batakų kaimo gy
ventojai priverstinai turi 
dalyvauti jo suvalgyme; 
taipgi ir artimi nuteistojo 
gimines. Jeigu kas atsisako, 
tą priverčia spėka, o jei kas 
priešintųsi, tai gali ir pats 
gyvastį palydėt. Vienas va
dovas tikrinęs profesoriui, 
jog jis savo gyvenime daly
vavęs nemažiau kai penkiose 
dešimtįse tokių pokilių. Pro
fesorių biskį nuramino tik
tai to paties vadovo tvirtini
mas, jog baltųjų žmonių mė
sos Sumatroje nevalgo, nes 
draudžiama religiškais įsa
kymais.

Hollandijos valdžia dabar 
energiškai naikina kanniba- 
lizmą, tarp batakų ir jau ne
toli tas laikas, kada ir čia ta
sai baisus paprotys pasiliks 
tik atminty.

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)

į Akušerkaf 
į Pabaigų si kursą Woman* Medical ' m 
“ CoHege, Baltimore, M d.1 g
S? Pasekmingai atlieka ■ savo darbą pridfi 
jA gimdymo, talpai suteikia visokias rodąs Ir 9 

pageltą invalidose moterų ligose. L

| F,Stropieire^X«V.«. I 
■ SOi BOSTON* MASS. 9

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko

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

nansų raštininkas.
J. šereikis, 616 Market St., iždinin

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave.J. Sukelis, 712 Park Avė.

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

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

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

50 Newell St. ir P. Beišis, 173 N. 
Premont Ave.

Už $1.50 vertes knygų dovanai!
Kas užsirašys per mane “Lasivę” 

ant metų ir atsiųs $2.00, tam duosiu 
už $1.50 knygų. Tas dovanas duosiu 
tik iki 30 Rugs. š.m.

J. Klikunas 
Lake View Hospital, Danville, TU.

(63)

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo Ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu <•••» hent vieną mi
nėtų simptomų, tai ne«liuv11u~...«.u, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

Pajieškau pusbrolio Vincento Bols- 
kio, paeina iš Kauno gub., Raseinų 
pav., Kelmės parapijos, Nirplių so
džiaus. Meldžiu atsišaukti arba jei 
kas žino pranešt ant žemiaus paduoto 
antrašo, nes labai svarbų reikalą tu
riu.

R. Powell,
( Alex Stasillaitis 

Pleasant Prairie

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

N. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la. <

(Severos Gyvasties Balsatną).
Ir grįžkite j sveikatos kelią. Kiti, kurte taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimą Ir^prašalina užkietėjimą.
Tatai yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas.
Jisai sustiprina anėmiškų 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. Vaikams ir suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Jurgis

Raseinių
Turiu svarbų reikalą kas link 
Meldžiu atsišaukti greitai.

Jurgis Vaslovas,
25th St., Chicago, Ill.

Vaslovas, pajieškau Jono 
Pakutinsko, kuris paeina iš Kauno 

pavieto, Kunigiškių
kaimo, 
vaisko

SEVERA'S
BALSAM OF LIFE



VIETINES ŽINIOS

Prasidėjus karėms, patri-
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Policijų
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vių viešas

u m-

mušti vokiečius.

£

DYKAI DIEL VYRU
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.).
Vokietija užėmė Kibartus.

Vokietija išvijo rusus veik 
iš visos Lenkijos ir užėmė 
didžiausius miestus, tarp 
kurių ir Kibartai paimti.

Dūma jau sušaukta.
Rusijos extra dūmą jau 

sušaukta. Caras pasakė 
prakalbą, šaukdamas visus į 
kovą ir užbaigdamas pra
kalbą sušuko: “Augščiau- 
sias viešpats ateis į pagelbą 
mūsų tėvynei!”

Serbija užpuolė ant 
Austrijos.

Pirmiau Serbija tik gynė
si, o Austrija ant jos užpul
dinėjo, dabar gi jau Serbija 
pradeda ant Austrijos už
puldinėti.

New Yorko District At
torney Whitman pasakė, jog 
visi tie pardavėjai, kurie 
pakels kainas ant produktų, 
bus baudžiami metais kalėji
mo arba $500. Kasžin, ar jis

palikdami savo pačias su 
vaikais be jokios priežiūros 
ir maisto. New Yorke Fran- 
cijos konsulis pranešė, kad 
500 Franci jos rezervistų iš
važiavo palikdami savo pa
čias ir vaikus be maisto. Sa
koma, kad tas šeimynas su-

draugijos, kuriu Naujojoj 
Anglijoj randasi ganą 
skaitlingai. r'

?at- 
apie 

karę ypatingai tuose kvarta
luose, kur gyvena serbai, au- 

kiti.strijiečiai, vokiečiai ir 
Mat, iš to kįla riaušes

New Yorke dailydžių 
ja apskelbė streiką, 
streikan 14,000 dailydžių,ku
rie, daugiausia , dirbo prie 
grabų. Jie reikalauja 9 vai. 
darbo dienos ir 20%, pakėli
mo mokesties.

Pėtnyčios vakare, 7 d. 
rugpjūčio, L.S.S. 19 kuopa 
parengė prakalbas tautiška
me name. Kalbėjo L. Pru- 
seika ir Šukys. Abudu kal
bėtoją! aiškino apie karių 
blėdingumą. Publikos buvo 
susirinkę pusėtinai ir pra
kalbos pavyko gerai.

Nedėlioję, 9 d. rugpjūčio, 
New Yorke pravoslavų 
nigai laikė pamaldas,

ku- 
kad

8 vai. vakare, atsibus susi
rinkimas Tautiškame Name 
101-3 Grand St. Todėl visi 
draugai atsilankykite ir 
naujų draugų atsiveskite.’

Pereitą utarninką Scenos 
Mylėtojų choro atsibuvo mi
tingas. Nutarta užsiprenu
meruoti “Veidrodį”. Taip
gi buvo svarstoma apie ko
kią tai ypatą už negerus pa
sielgimus. Ta ypata yra 
bent iš išvaizdos pažįstama 
ir galima pavadinti diploma
tu. Vardas ne visai blogas 
ir ta ypata prisiskaito prie 
inteligentų. Bet ji dėl ge
resnio “draugiškumo” vadi
na kitus “špicais” ir L. G.K. 
4‘špicų” įstaiga. Man rodo
si, kad tokiai ypatai, kuri 
skaitosi inteligentu, never
tėtų užsiimti panašiais daly
kais. Po ištyrimui net tre
čiųjų teismo reikėjo.

Reporteris iš 
Zakupiškio.

Prakalbos prieš karę.
Pereitą subatą Union 

Square atsibuvo socijalistų 
prakalbos prieš karę. Kai-

be to jais buvo G. R. Lunn, 
buvęs Schenectady majoras, 
Anna Malley, kandidatė 
1912 m. ant gubernatoriaus 
Washingtono valstijos ir de- 
sčtkas kitų kalbėtojų. Visi 
nurodė, kokią baisią blėdį 
atneša karė ir išreiškė di
džiausią panieką tiems, ku
rie trokšta kraujo pralieji
mo. Žmonių buvo susirin
ku suvirs 3500. Viskas nusi
sekė gerai — be riaušių, tik 
liko areštuotas vienas fana
tikas, kuris pradėjo burnoti 
visokiais žodžiais socijalis- 
tus ir mėgino suardyti pra
kalbas.

Kalbėta angliškai, francū- 
ziškai, vokiškai, žydiškai, 
ungariškai, rusiškai ir ispa
niškai.

Visose New Yorko bažny
čiose atsibuvo “extra pamal
dos”,kad dievas duotų“ dva
sią šventą” Europos krauge
riams - karaliams ir kad jie 
susitaikytų. Kraugeriai gi 
kiekvienas visa gerkle šau
kiasi prie to paties dievo, 
kad jiems padėtų išskersti 
ju priešus. Kurių dabar tas 
dievas paklausys?

Pa j ieškau storo su rui
mais dėl grosernės, kur ran
dasi apgyventa lietuviais ir 
lenkais, netoli nuo New Yor
ko. Aš noriu išsikraustyti į 
mažesnį miestelį. Todėl, 
kas žinote, malonėkit pra
nešti. Už pranešimą gaus 
$5.00.

Atsiliepkit ant šio adreso: 
“Laisvė”, 183 Roebling st., 

V. M., Brooklyn, N. Y.

Michigano Ūkės.
GEORGE W. SWIGART. savinin

kas SWIGARTO ŽEMĖS ploto nori 
apgarsint, kad A. Kiedis nedirba jo 
įstaigoje. Lietuviai visų Suvienytų 
Valstijų žino p. Swigarto žemę Michi
gan valst. Daug iš jūsų jau turi ma- 
pas. Tos mapos parodo kaimus 
Wellstono ir l’eacock’o per p. Swigar- 
tą užimtų žemės sklypų. Jis valdo 
daugiausia vietos dėl kaimų Pea- 
cock’e, ir dabar pasidarys lietuvišku 
kaimu. V/ellstonas, 12 mylių į šiau
rius l’eacock’o ir jojo svarbiausia Mi
chigano vietą ir užtvirtinimo offisas 
ir astuoni automobiliai dėl parodymo 
žemės. P-nas Swigart nusprendė 
pardavinėt savo žemę tiesiai lietu
viams, kad nereikėtų pirkėjams jokių 
commission’^} agentams mokėt.. Kada 
pirksit nuo jo, jūs pirksit tiesiai be 
jokių tarpininkysčių. Jis daro didžiau
sią žemės biznį Michigane ir ima pir
kėjus į automobilius dėlei žemės ap
rodymo kas dvi savaiti. Klausk eks- 
kurisijinių datų ir kainų. Nieko ne
reikalaujame už automobilius. Jis 
turi 50,000 akrų, iš kurių gali pasi
rinkt. Jojo lietuvių kolionijos: Mason, 
Manistee ir Lake pavietuose yra di
džiausi visose Suv. Vai. Jis yra par
davęs šimtus ūkių lietuviams, kurie 
apsigyveno čionai ir gyvena gerai ant 
žemės. Jeigu tu neturi mapos, tai 
rašyk dabar, taip-gi, (lažinosi apie šitą 
naują Lietuvą Amerikoj, kur lietuviai 
yra laisvus ir neprigulmingi. Žemė 
nuo $10 iki $25 už akrą, arti gražių 
ežerų ir upių ir genj kaimų. Lengvi 
išmokesčio terminai, nuo $50.00 iki 
$200.00 įnešant ir po $10.00 į menesį. 
Kada tavo žeme 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 pramonijoj 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 t.t. yra, ir 
dabar jau pasirengė lietuvišką bažny
čią statyti. Lietuviai augina čia vi
sokių želmenij 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 į 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. SWIGART, Owner 

G 1217 First National Bank Building 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.00
Kraujo Valytojas.......................... $1.00
Vidurių Reguliatorius.......................50c
Trojanka.................. r..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.
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Ar žinai, kaip dvasiškija 
buvo “kankinama99?

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

“IŠ DVASIŠKŲ 
TEVELIU GYVENIMO’

tį,

Joje atrasi dvasiški jos visus “smutkus’ u link
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir 
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių

Pinigus galite siusti ir stampomis.

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

išgydau Vyras Greitai
V F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, a
v HRJLULLLL. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su- 1 

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubegimai su- S 
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- « 
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.

A TITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba I 
U fAvO " AH Z hj. tampymo. Mano gydymas prašalina visus i 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso- < 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu-1 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū- i 
no daliai, kuri buvo apimta ligos. I

m Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 1 
mI* rio spalvos plotinai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 1
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- ® 
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. No
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo. 

SLAPTOS LIGOS. »

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

50,000
KNYGŲ

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ii* ką rei
kia daryti apsirgus, talj>-pat 
ir kur greit 
glai ta įmyga

AIM f IS I bLIdS Naujos ir senos, bjaurios ir įsisenėję,kaip 
uLAl A v/M lulkJ’U'iJ. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
5>TI2 ICTl išlydau pan tuos, kuriuon daktarai jau buvo atsisakė išgydyti. Gy-

c dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio. 
Tuoj nu b duodamo Palengvinimu. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°u<la8 chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, k»i užtikriname, jog visada atneša geras, 
pn«°kmc8. Gydau Ausu, Galvos, Širdies’ Gerkles, Plaučiu, Kratinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų. Inkstu, Šlapinimosi organti, Sme*enu, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, t xl0l neklauskite manės patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mano ant vienos dienos,o aš jums tikru teisybę pasakysiu, ar‘galiu išgydyk

DR RVRNR 208 W- 42nd St > arti Broadway UR. DIIMIE, ' NEW YORK CITY, N. Y.

LIETUVIŲ ATYDAI!
Kosti/merių skaitliuj bt'sididinant 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 visokių papuošalų; MU- 
į ZIKALIŠKAM SKYRIUJ — viso- 

. kios rųšies muzikališkų instrumen- 
‘‘tų: armonikų, smuikų, klarnetų, 

’pianų, vargonų; gramofonų, fono
grafų ir tt.; visokių rekordų — su naujausioms lietuviškoms dainoms; 
ABELNAM SKYRIUJ — visokios rųšies žaislų, magiškų įrankių; skus
tuvų, peilių ir tt. Laikau daugybę puikiuose apdaruose MALDAKNY
GIŲ; gražios popieros laiškams. Turiu taip-gi pusėtiną skaitlių MAGIŠ
KŲ (Monų) KNYGŲ, iš kurių galima patirti tamsiausias paslaptis apie 
monus arba burtus. Visi mano tavorai pirmos klesos; parduodu viską 
kmopigiausia; orderius — ar Iš Suvienytų1 Valstijų, arba Kanados — iš
pildau kuogreičiausia. Pataisau pigiai, gerai ir greitai visokius auksi
nius daiktus, laikrodžius ir muzikaliŠkus insvrumenVus.^ Girdės kortos di
deliame pasirinkime. Pirkusius pamokinamai kaip pažinti kortas iš vir
šaus. Reikalaukite katalogo, kurį išsiunčiamįe dykai.

J. GIRDĖS, \ 
103 GRAND STREET ROOKLYN, N. N

Išsigydyti, ly-

“DAKTARAS” 
jn įrodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

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 "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdes- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą 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 knj- . 
goję atrasite tikrą rodą.

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie

■ Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 1013 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnio- 

: ke ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos k n pu r ės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

VIDURAMŽINI VYRAI
&

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti-4- vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lė tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodijlma kraujo, arba syflll. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

’Tuketančiai vyru atxava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą i>cr pakibą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
Žinoti. Netrotikiot sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dytt Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYK AL 
Męs užmokam ir pafta. Išrašik aiitkeie 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. 30B 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinter<*euotas jusu pariulitninui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knyga.

Vardas ir jmvardė......................................................................

Adresas

Steitas

SPECUALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBL’VO

ab^d-iXGRAFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00, 
Atiduodafne tik už.....................$ 1Q.SO

Tą grufafoną srvarantuojani e ant 10 metų.

Labai puikus
Venskie Armonikai

bu 21 perlo klevišiu, 8 basai?
Vertes $18.00, tik už $7.150

Toks pat Armonikas 

21 plieninių klapanų, 12 basų 
Vertes $25.00, tik už $l-4.2rt

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

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
MuzikaliŠkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

r. Richter’ 
“P AI N- 
EXPELLER

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas Rankamu Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suberšt i atneš Jum tuoj 

4 palengvinimą ir prašalins priežastį 
skausmų. ft.nm.ml u-f ,’.?«• Ir aoe

F. Ad. Richter & Co.

PEARL 6T., NEW YORK.

Teini kit ant Ankcro
Ženklo apsaugoimo

5 W 
CTQ O

CO‘

© m CL »
N<

g.5 3OXCTI

IŠsiųsdink Šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

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

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

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

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

Tik 1 doleris

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

GIMDYTOJAI INESIKAINKVKIT
Kada jus kudykis turi sunkų kosulį. Už $1.15 męs parduodame dide

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

Gold. Medal Novelty Co.
63 Main Street Brockton. Mass'

NEUŽMIRŠKITE SAVO
VAIKUČIUS. '

Męs tfk ką aplaikeme iš Vilniaus 
puikią vaikams knygelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

svės’' Redakciją, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.




