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LAUKIAMA DIDELIO MŪŠIO. VOKIEČIŲ ORLAIVIAI SKRAIDO VIRŠ KAUNO.
Belgijoj ir Alzas-Lotaringijoj.

Ant linijos, kuri turi ilgu
mo apie 300 mylių ir kuri tę
siasi veik nuo Brusselio 
(Belgijoj) iki Šveicarijos, 
jau prasidėjo dideli mūšiai, 
o laukiama dar didesnių.

Belgija knibždėte knibžda 
kareiviais. Lježo fortai dar 
neužimti. Vokiečių kariu
menė perėjo per upę Meuse Į 
Veikiausia, ištiks' didžiau
sias musys tarpe vokiečių iš 
vienos pusės ir belgų, fran
cūzų ir anglų iš kitos.

Vokiečių kariumenė jau 
randasi 20 mylių atstume 
nuo Brusselio, Belgijos so
stinės. Vokiečių kaizeris sa
ko sunaikinsiąs visą Belgi
ją už pasipriešinimą .

Didžiausias musys gali 
įvykti ant Waterloo laukų, 
kur prieš šimtą metų galu
tinai tapo sumuštas francū
zų Napoleonas.

Francūzai, kurie buvo už
ėmę dalį Alzaso ir tvirtovę 
Muelhauzeną, susidūrė su 
stipriom vokiečių spėkom. 
Įvyko didelis mūšys ,apie 
kurį vokiečiai sako, jog jį 
laimėję ir sugrąžinę sau at
gal Muelhauzeną. Prancū
zai užgina vokiečių laimėji
mą. Juodieji francūzų pul
kai iš Afrikos jau eina į Al- 
zasą prieš vokiečius.

šiomis dienomis galima 
laukti didžiausių mūšių Al
zase ir Belgijoj, kurie gali 
nusvert karės laimėjimą ton 
ar kiton pusėn.

Vokiečiams pagelbon eina 
40,000 Austrijos kareivių, 
kurie šiuo tarpu eina per 
Šveicariją.

Degina kareivių lavonus.
Iš Mastrechto, Olandijoj, 

praneša, jog lavonai, vokie
čių kareivių, kritusių ties 
Lježu, buvo sudeginti.

Tai mažiau darbo ir gali
ma išvengti prasiplatinimo 
epidemijų.

Paimti Rusijos pinigai.
Berlyno (Vokietijoj) ban- 

kose vokiečių valdžia konfis
kavo 25 milijonus dolerių 
Rusijos pinigų.

Šalin kaizeris! Šalin 
kronprincas!

Pabėgėliai iš Berlyno pra
neša, jog tame mieste ant 
vyriausių gatvių atsibūna 
milžiniški protestai- demon
stracijos. Minios žmonių 
šaukia: “Šalin kaizeris! Ša
lin kronprincas! Tegyvuo
ja republika!

Berlyno žmonės randasi 
ant vargo bedugnės. Viskas 
nesvietiškai pabrango. Po
pierinių pinigų nepriima.

Vokietijoj galima laukti 
revoliucijos.

Ar Rumunija įsikiš karėn?
Keli vokiečių laikraščiai 

padavė gandą, kad Rumuni
ja mobilizuoja savo kariu- 
menę ir prisidės prie Austri
jos ir Vokietijos.

Neaiškios žinios iš 
Lietuvos.

Ligišiol tiek težinoma, jog 
ties Eydtkūnais buvo mūšys, 
vienok kas laimėjo, negali
ma tvirtinti.

Aišku, jog tai buvo nedi- 
džiausias dar susikirtimas 
ir abidvi pusės renka išsijuo- 
susios savo spėkas.

Ties Kaunu vis tankiau 
rodosi vokiečių orlaiviai. 
Matomai, vokiečiams rūpi 
užimti Kauno tvirtovė.

Garas traukia dideles mi
nias savo kariumenės ties 
Baltstoge, Gardino guberni
joj;

Žinios iš vokiečiu šaltiniu 
tikrina, jog laimėjo vokie
čiai, rusai gi vis giriasi, jog 
vokiečius atmušę ii- užėmę 
net Stalupėnus (2 mylias 
nuo Eydtkūnų, Prūsų pusė
je).

Caras rengiasi apskelbt 
“šventą” karę.

Caras Mikė vyks Maskvon 
ir tenais istoriškame Krem
liuje apskelbs šventą karę.

Sveaborg tvirtoves ko
mendantas (Finliandijoj) 
liepė Gelsingforso gyvento
jams apleisti miestą, kadan
gi laukiama vokiečių bom
bardavimo.

Ant Rusijos ir Austrijos ru- 
bežiaus.

Havaso agentūra prane
ša, kad tarpe Austrijos ir 
Rusijos kariumenės buvo 
mūšys ties Počajevu ir jog 
austrijiečiai tapo atmušti. 
Daug austrijiečių paimta 
nelaisvėn.

Dalis Austrijos kariume
nės nuo Krakovo traukia į 
rusų Lenkiją linkui Kelcų. 
Tuomi pačiu laiku Rusijos 
kariumenė įėjo Austrijon ir 
eina linkui didžiausio lenkų 
miesto Lvovo. Manoma,kad 
ties Lvovu atsibus didelis 
mūšys.

Austrijiečiai, kurie buvo 
užėmę Radzvilavą, pasitrau
kė.

Užtat austrijiečiai užėmė 
rusų Lenkijos miestą Mie- 
chovą, 10 mylių nuo rube- 
žiaus. Mūšyje ties Miecho- 
vu nužudyta daug rusų ka
zokų.

* Lenkų legionai.
Anuomet buvo pagarsėję 

lenkų legionai, kurie kovojo 
Franci jos ir Italijos kariu
menė j.

Panašus lenkų legionai 
tveriasi Londone ir Pary
žiuj.

Londono lenkų draugijos 
yra nutariusios gelbėti An
glijai, kadangi toje šaly vi
suomet gaudavę apgynimą 
lenkų pabėgėliai.

Karės Kontrabanda.
Prie karės kontrabandos 

prisiskaito šie daiktai:

aplink Lježą ir nori prasi
mušt per pačią Belgijos šir
dį linkui Franci jos.

Iš kitos vėl pusės 250,000 
belgų,anglų ir francūzų ran
dasi tarpe Brusselio ir Na
mur. Priešingosios armijos 
susieis ant Waterloo lauko.

Kita vokiečių armija daro 
milžinišką pasistengimą 
prasimušt Franci jon ties 
Longwy.

Už kelių dienų galima 
laukti didžiausio mūšio.

karai, kuriuose radosi vokie
čių kareiviai, paimti nelais
vėn.

Austrijos valdžia uždrau
dė išeidinėti visiems slavų 
laikraščiams Bosnijoj.

šimtas Vokietijos šnipų 
nužudyta Belgijoj. Išviso 
suareštuota keli šimtai šni
pų.
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Viršutinis paveikslėlis parodo Vokietijos karišką laivyną, viršuje kurio skraido 
kariškas orlaivis.

Apatinis paveikslėlis parodo, su kokiu baisumu šaudo Anglijos kariškas laivas.

1. Visokių rūšių ginklai. Į
2. Parakas ir kitokios 

sprogstančios medegos, su
taisytos karei.

3. Armotų vežimai, kliz
mos, ir jų reikmenįs.

4. Drabužiai ir apautuvai 
dėl kareivių.

5. Kariški laivai, orlaiviai 
ir visoki įrankiai pataisymui 
ginklų.

Šie daiktai gali būti sulai
komi, kaipo kontrabanda:

1. Valgiai.
2. Pašaras ir grūdai.
3. Drabužiai, drabužių 

materija, čeverykai tinkanti 
kareiviams.

4. Auksas, sidabras ir po
pieriniai pinigai.

5. Visoki vežimai, kurie 
gali būti panaudoti karėje.

6. Laivai, laiveliai, luotai, 
plaukiojanti dokai ir viso
kios dėl minėtų daiktų dalįs.

7. Gelžkelio, telegrafų, be- 
vielinių telegrafų ir telefonų 
medega.

8. Žibintuvas.
9. Parakas ir sprogstan

čios medegos.
10. Naguoti dratai ir įran

kiai jų nukirtimui.
11. Padkavos ir pakausty- 

mo įrankiai.
12. Visoki žiūronai, krono- 

metrai ir kiti laivyno instru
mentai.

Kariaujančios šalįs, užti

kusios kontrabandą, konfis
kuoja ją.

Galas valdymo ka
raliams.

Londonas, 11 d. rugp. — 
Sir George Pragnell, pirmi
ninkas “Wholesale Textile 
Association”, pasakė ant 
vieno didelio mitingo: “ne
galima apskaityti, kokias 
pasekmes turės krikščioni
joj karė, bet aš manau, kad 
jai pasibaigus, jau ateityje 
joks monarchas, sveikas ar 
nesveikas, negalės užkurti 
tą liepsną, kuri gerovę ir lai
svę paverčia į vargą”.

Pulkai avių eina per 
Paryžių.

Paryžiečiai turėjo šiomis 
dienomis nepaprastą maty
mą. Pulkai avių slinko di
džiomis Paryžiaus gatvė
mis, o avis saugojo šunes.

Avis nupirko valdžia dėl 
kareivių, kurie kovoja ant 
rūbe žiu.

Lenkijoj sukilimas.
Labai mažai žinių ateina 

iš Lenkijos. Nekurie laik
raščiai praneša, kad Virša
vo j ir kitur prasidėjo sukili
mas.

Dalis lenkų nori pjasinau-

doti kare, kad atgaivinus 
savo valstybę.

Rusijos mobilizacija.
Sulyg žinių, kurios atėjo 

iš Kopenhageno, Rusijos ka
riumenės mobilizacija pasi
baigs 21 d. rugpjūčio.

Ant Baltijos jūrių Rusija 
suėmė apie 20 pirkliškų lai
vų, kurie šiuomi laiku randa
si Kronštadto uoste. Tų 
laivų žmonės paimti nelais
vėn ir nugabenti į vidurines 
Rusijos gubernijas.

Serbijoj.
Serbijos kariumenė jau 

nebsigina, bet užpuola. Da
lis Serbijos kariumenės jau 
užėmė Bosniją, šiame laike 
Serbijos kariumenė jau ran
dasi netoli Sarajevo.

Juodkalniečių kariumenė 
perėjo j Dalmaciją. Susirė
mimai su austrijiečiais ne
pasisekė Juodkalnijai.

Vokiečiai deda visas spėkas, 
kad prasimušt per Belgiją.

Vokiečiai manė, kad jiems 
tik juokai prasimušt per Bel
giją, kad atsistoti ant Fran- 
cijos dirvos. Bet jų dalgis 
užkliuvo už Lježo akmens.

Lježo drūtvietė bombar
duojama iš naujai atgabentų 
kanuolių, net žemė dreba. 
Generolas Emmich apėjo

Rusų popai karėje.
Daug rusų popų prašyte 

prašosi, kad jiems pavelytų 
stoti karėn. Vienu iš tokių i 
popų yra Bulatovičius, prio
ras Afono vienuolyno.

Jisai nori eiti pirm savo 
pulko kunigo drabužiuose 
ir su kryžium rankose.

Anglijos spėkos.
—.Sulyg pranešimu dienraš
čio “Times”, Anglija jau tu
rinti po ginklu 600,000.

Tautiškas gelbėjimo fon
das, iš kurio skirs pašelpas 
šeimynoms ir našlėms žuvu
siųjų kareivių, jau pasiekė 
pusketvirto milijono dolerių.

Popiežius gailinąs, jog jis 
negalįs kariauti.

Rymo popiežius yra labai 
susirūpinęs kare. Jisai, 
žmogus, gailinasi, jog nega
lįs stoti karėn. 4.

Musys Francijoj.
Paryžius, 13 d. rugp. (čet

vergo ryte).—Karės depart- 
mentas išleido pranešimą, 
kad netoli Givet, Franci jos 
provincijoj Ardenes, buvo 
mūšys tarpe francūzų ir vo
kiečiu. Vokiečiai atmušti 
atgal.

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS.

(13 d. rugp., četvergo ryte).
Anglija su Francija ap

skelbė karę Austrijai. Pa
siuntiniai tųjų šalių apleido 
savo vietas.

Vokiečių orlaiviai perdėm 
skrajoja Lietuvos pakraš
čiu, bet, kaip praneša iš Pe
terburgo, nuostolių nepada
rė dar. N or ir buvo prane
šama, kod Varšava jau pa
imta vokiečiais, bei ji vis dar 
tebesi randa rusų rankose. 
Apie Varšava gali kilti di
džiausi mūšiai, kadangi rusų 
valdžia ten koncentruoja 
daugiausia kariumenės.

Pasitvirtina žinios apie 
didžiausias prieškariškas 
demonstracijas Berlyne. Po
licija išvaiko minią.

Vokiečiai vis dar nepaėmė 
Lježo. Pranešama apie nau
ją belgų laimėjimą. Belgai 
išsprogdino visus tiltus ir iš
ardė gelžkelius, taip jog vo
kiečiams labai sunku eiti 
pirmyn.

Vokiečiai pradėjo bom
barduoti Franci jos miestą 
Pont a Mouson. Daugybe 
žmonių sužeista ir užmušta. 
Prancūzai sakosi betgi išgy- 
nę visus vokiečius iš Fran
ci jos.

Maskvos miesto viršinin
kas praneša, kad tenais at
vyksta caras su visa savo5,894 kanuolių.

Vokietijos armija, kuri 
šiuomi laiku yra Belgijoj,tu
ri 5,894 kanuoles.

Smulkesnės žinios iš 
karės.

Serbai sakosi turėję gana 
didelį laimėjimą ant austri- 
jiečių ties Sarajevu, Serbi
joj.

Jie tikisi greitai užimsią 
Sarajevo.

Apie vidurį augusio lau
kiama didžiausiu mūšiu, 
kaip Alzase, taip Belgijoj, 
taip Lietuvoje, Kauno apy
gardose.

Austrijos laivynas užblo
kavo Juodkalnijos pakraštį.

Visiems rūpi ar Japonija 
stos kariauti.. Jeigu stos, 
tuomet ji išvys Vokietiją iš 
Tolymųjų Rytų.

Didžiausia slaptybe pa
dengta visos kariškos opera
cijos Franci jos kariumenės. 
Apie kareivių spietimąsi ton 
ar kiton vieton laikraščiams 
draudžiama rašyt. Netgi 
nėra žinios, kur randasi vy
riausias Franci jos kariume
nės komanduoto j as, genero
las Joffre.

Pro Vilnių pravežta keli

desnėse Maskvos cerkvėse.
Su vokiečiais, kuriuos bel

gai paėmė į nelaisvę, labai 
gražiai elgiamasi. Jie yra 
labai užganėdinti belgų vai
šingumu ir jaučiasi esą kaip 
namie.

Eydtkunai (Prūsų Lietu
voj). šiuomi tarpu randasi 
rusų rankose. Vokiečių in- 
fanterija ir kavalerija norė
jo atimti Eydtkunus iš rusų, 
betgi nepajiegė.

Vokiečiai turėjo gana di
delius nuostolius. Apie tai 
pranešama iš Peterburgo ir 
išrodo ant pasigyrimo.

Visi stebiasi nepaprastu 
veiklumu vyriausiojo vado
vo Fra nei jos kariu menės, 
generolo Joffre. Nuo pir
mos mobilizacijos dienos ji
sai visur pribūna, kaip koks 
stebuklingas keliautojas. Ji
sai aplėkė jau visą Franciją.

Vokietijos didžiausių baž
nyčių varpinyčios panuado- 
jamos, kaipo apsigynima 
vietos. Visur įstatytos ka- 
nuolės ir bus dabojama prie
šų orlaiviai.

Bulgarija pasisakė bū
sianti neutrališka laike da
bartinių tautų susikirtimo.
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KAS DARYTI SU GYDYTOJAIS?

“PIRMYN” LIAUJASI 
ĖJĘS.

“Pirmyn” N. 31 buvo pra
nešta, jog tuo tarpu Balti
nio rėš socijalistiškas laik
raštis liaujasi ėjęs. Vienok, 
buvo manoma, jog pasiseks 
suorganizuoti naują bendro
vę ir varyti toliaus laikraš
čio išleidimą. Todėl “Pir
myn” administratorius drg. 
J. M. Jasulevičius meldė, 
idant skaitytojai turėtų 
kantrybės ir palauktų.

Betgi, šiomis dienomis 
męs gavome sekantį laišką 
iš drg. J. M. Jasulevičiaus:

Gerbiamoji “Laisvės” Red.
Malonėkite patalpinti jū

sų laikraštyj šį mano prane
šimą: 31 num. “Pirmyn” bu
vau pranešęs, kad senoji 
“Pirmyn” bendrovė atsisakė 
tolesniai leisti “Pirmyn”. 
Baltimoriečių buvo manoma 
suorganizuoti naują bendro
vę ir leisti “Pirmyn” toliaus, 
bet dėlei keleto svarbių prie
žasčių tas neįvyko, taigi, 
“Pirmyn” toliaus nebeišeis; 
meldžiu prenumeratos už 
“Pirmyn” daugiau nesiųsti. 
Kada aš tikrai sužinojau, 
kad Minersville j esančioji 
bendrovė nutarė “Pirmyn” 
sustabdyti, aš ypatiškai 
kreipiausi prie “Laisvės“ lei
dėjų, kad jie sutiktų siunti
nėti “Laisvę” “Pirmyn” 
skaitytojams, kaipo atlygi
nimą. “Laisvės” leidėjai su 
tuom sutiko, reikalavo tiktai 
atlyginti už popierą ir kra- 
sai, kitą visą darbą jie suti
ko atlikti veltui. Man pra
nešus apie tai bendorvei 
“Pirmyn”, jie (bendrovė) 
nei klausyti apie tai nenorė
jo, nesutiko daryti jokio at
lyginimo. Turiu viešai pa
sakyti, kad aš jokios atsako
mybės šiuose dalykuose ant 
savęs neimu, nes bendrovės 
pasielgimas buvo kaip tik 
priešai mano norus.

J. M. Jasulevičius.

jos niekados neturi būti už
mirštas.

Jeigu mūsų gyvepime bū
tų daugiau analogiškų atsi
tikimų, tikime, jog męs sa- 
vytarpy daug gražiau sugy
ventume ir, vienas kitą pasi
ragindami, daug didesnius 
darbus atliktume.

AMERIKOS DARBININ
KAI TURI PASIMOKINT.

Tūli pranašauja, jog se
kanti didžioji pasaulio karė 
įvyksianti tarpe Suvienytų 
Valstijų ir Japonijos.

Amerikos darbininkai, 
matydami karės baisenybes 
Europoj, turi augint savo 
organizacijų spėką, kad pa
vojaus valandoje galėtų ne
leisti karei įvykti.

Kitos spėkos, kuri būtų 
priešinga karei, nėra — tik 
darbininku klesa.c.

Kaip praneša mums iš 
daugelio vietų, tai lietuviai 
socijalistai jau pradėjo 
ruoštis prie raudonosios sa
vaitės. Visur rūpinamasi 
Savaitės bėgyje surengti 
bent kelias prakalbas, pas
kaitas, koncertus. Daugelis 
kuopų parsitrauks socijalis- 
tiškų laikraščių ir rūpinsis 
gauti socijalistiškiems laik
raščiams minias naujų skai
tytojų.

GRAŽUS DRG. J. ŠUKIO 
PASIELGIMAS.

7 d. rugpjūčio, Brooklyne, 
tautiškame name, atsibuvo 
lietuvių socijalistų prakal
bos prieš karę.

Mums ypač dėjosi galvon 
vienas dalykas. Drg. J. Šu
kys, išėjęs ant estrados, pa
rodė publikai “Naujienų” 
dienraštį ir karštai reko
mendavo publikai įgyti jį, 
užsiprenumeruojant.

Mūsų nuomone, tai buvo 
gražus pasielgimas ir štai 
dėlko. Dar visai neseniai 
drg. J. Šukys aštriai polemi
zavo su “Naujienom”. Jisai 
polemizavo taip, kaip liepė 
jam jo persitikrinimai, nors, 
gal būt, tonas ir turinys po
lemikos nebuvo toks, kaip 
turėjo būti. Męs žinome, 
kad buvo žmonių, kurie 
džiaugėsi, perskaitę drg. J. 
Šukio straipsnį ir gaivino 
save ta mintimi,jog niekas 
prieš jį, drg. J. Šukį, neatsi
laikys. Tūliems taip-pat ga
lėjo pasirodyt, kad tai esanti 
didžiausia agitacija prieš 
vadinamus privatiškus laik
raščius.

Bet kiekvienas, kuris aty- 
džiai skaitė drg. J. Šukio 
straipsnį, galėjo matyt, jog 
šalip nereikalingų priekaiš
tų, ten buvo teisinga pamati
nė mintis, jog reikia pasta
tyt organą ant kojų. Bet rū
pindamasis organu, drg. J. 
Šukys čia jau pabriežė di- 
džiausį reikalingumą kuo- 
uoliausia platint visus socij. 
laikraščius ir savo gražiu 
pasielgimu laike Brooklyno 
prakalbų, parodė, kad jisai 
ne tik žodžiu, bet ir darbu 
moka ir nori platint visą so
cij alistišką laikraštiją, nors 
ir veda su ja polemiką.

Tai parodo, kad žmogus 
moka pakilti virš ypatišku- 
mų, ir, norsir polemizuoda
mas su socijalistišku laik
raščiu, moka jį apvertinti ir 
rekomenduoti visuomenei, 
nes supranta, kad polemika 
gali eiti savo keliu, o platini-

linti visokie garlaivių kom
panijų agentai.

Pramonės ministerijoj no
rima įsteigti tam tikra tary
ba einančių į ne Europos ša
lis dirbti darbininkų reika
lais. Tos tarybos tikslas bus 
rūpintis tos išeivybės reika
lų ir išeivių būties išeivybės 
vietose tvarkymu, išeivių 
teisinių dalykų gynimu nuo 
svetimos šalies vyriausybės 
ir jų grįžimo Rusijon bei ry
šių su ja palaikymo lengvini
mu. Be to žadama sudaryti 
kapitalas išeivių į užsienį 
reikalams aprūpinti. Iš to 
kapitalo bus duodama pašal
pų išeiviams uostuose ir už
sienyj”.

Pažiūrėsime, kaip bus iš
tesėta.

Ar neturėtų gydytojai būt 
valstijos apmokami ir tar
naut visiems žmonėms, kaip 
mokytojai, policistai ir gat
vių valytojai? Ar negeriau 
būtų samdyt juos ligos per
spėjimui vieton vien-tik jau 
gydymui? — Ar nepuola ant 
gydytojų dalis atsakomybės 
už žmonijos ligustumą, nes, 
sulyg dabartinės .sistemos, 
jų ypatiškas lobis stovi prie
šais visuomenės sveikatą?

ĮSTATYMŲ SUMANY
MAS DĖL RUSŲ 

EMIGRANTŲ.
“L. Ž.” skaitome:
“Dėl rusų darbininkų ėji

mo uždarbiauti į ne Europos 
šalis, prekybos ir pramonės 
ministerija išdirbo įstatymų 
sumanymą apie tą dalyką.

Įstatymų sumanymas 
daug palengvįs pasportų ga
vimą tiems palubos pasažie- 
riams, kurie važiuos per ru
sų uostus ir rusų laivais, 
plaukiančiais į aną okeano 
pusę. Vieton pasportų to
kiems pasažieriams bus duo
dama “leidžiamieji liudiji
mai”, kurie kainuos tik 20 
kap.; nereikės daryti jokių 
išlaidų gerbinėms markėms, 
nei gubernatoriaus leidimo 
nereikės prašyti. Toks liu
dijimas bus duodamas no
rinčiam važiuoti į užsienį 
darbininkui, už kurį žodžiu 
paprašys jo gyvenamos vie
tos antstolis arba jam ly
gus policijos tarnautojas. 
Tas palengvinimas norima 
duoti tuo tikslu, kad su
traukti emigracijos judėji
mą į rusų uostus ir paskatin
ti keleivius važiuoti rusų ke
liais.

Bet be lengvesnio paspor
tų gavimo, emigrantai, va
žiuojantieji rusų laivais, tu
rės ir kitokių dar palengvi
nimų, kurių duoti turės tei
ses tiktai rusų garlaivių lini
ja. Rusijos pavaldiniai, 
grįžtantieji į rusų uostus 
valdžios leistu marių keliu ir 
rusų garlaiviais, įstatymų 
sumanymo paliuosuojami 
nuo pasportinės bausmės, 
imamos iš tų žmonių, kurie 
išbūna užsienyj daugiau, 
kaip 6 mėnesius. Gi tie Ru
sijos pavaldiniai, kurie bus 
išėję užsienin, kad ir su lei
dimo liudijimu, bet kurie 
grįš sausu keliu arba net ir į 
rusų uostą, bet svetimos ša
lies laivu, moka 15 rublių už 
kiekvieną išbūtą užsienyj 
pusmetį. Be to įstatymų su
manymas yra griežtai prie
šingas agentūroms, kurios 
renka darbininkus. Rusijoj 
draudžiama visokiems agen
tams rinkti darbininkų už
sienio šalimis, įvedama kalė
jimo bausmė visiems prasi- 
kaltusiems darbininkų įkal
binėjime važiuoti į užsienį. 
Bausmė bus didesnė tiems, 
kurie įkalbinėdami duos 
darbininkams dar netikrų 
dokumentų ir klaidingų ži
nių apie išėjimo užsienin ge
roves.

Garlaivio bilietai bus par
davinėjama tokiomis sąly-

EUROPOS SOCIJALISTAI 
IR KARĖ.

Dienrašty “The Call” už
einame pranešimą iš Vokie
tijos miesto Koelnč, jog fe
nais uždaryti visi socijalis- 
tiški kliubai, o socijalistų 
laikraščiai sustabdyti. Ta
me pačiame pranešime skel
biama, jog socijalistams už
drausta laikyti susirinki
mai ir taisyti demonstraci
joj .

Taigi, iš to pranešimo ga
lime spręsti, kad Vokietijos 
draugai atliko savo soči j a- 
listišką priedermę, agituo
dami prieš karę.

Kitame pranešime iš Bru- 
sselio (Belgijos) skaitome, 
kad vienas vokiečių aficieris 
ir dalis jo kareivių pasidavė 
ties Lježu belgams, kadangi 
jie yra socijalistai ir nebeno
ri kariauti.

Daktaras Paul L. Volg sa- 
<o: '

Prie dabartinės x sistemos 
gydytojo turtingumas pri
guli nuo visuomenės ligus- 
;umo.

Kadangi šiandien gydyto
jas gauna atlyginimą nuo 
gydomosios medikališkos 
praktikos dalies, tai jisai nė
ra prof esi jonališkai užinte- 
resuotas ligos perspėjime.

Publikai reikalinga medi- 
<ališka brolija, kuriai pati 
publika apmoka ir kuri būtų 
ygiai užinteresuota ligos 
perspėjime, kaip ir jos gy
dyme.

Kuo labiau gydytojams 
seksis ligą perspėti, tuo ma
žiau reikės darbo ją gydyti.

Dovani pagelbos namai ir 
ligonbučiai yra publikai ne
tinkanti, kadangi jie verčia 
neturtinguosius prašyti pa
gelbos ligose, kurių atsiradi
me jie gal būt visai nekalti.

Medikališka pagelba turi 
būt taip-pat dovana, kaip 
publiškos mokyklos. Sveikas 
ir gerai ištobulintas kūnas 
yra taip lygiai svarbus, kaip 
ir sveikas ir ištobulintas 
protas. Jiedu eina sykiu ir 
nei vienas, nei kitas negali 
be vienas kito būt tobulu.

NĖRA JOKIŲ ŽINIŲ NUO 
EUROPOS DRAUGŲ.

Karei prasidėjus mums 
nutrūko visi susinešimai su 
Europos draugais. Męs ne- 
begavome jokių laiškų ir 
pranešimų nuo drgg. V.Kap- 
suko, A. Baranausko, P.Svo- 
telio ir kitų. Taip-pat neat
eina jokios žinios iš Krakovo 
Lietuvos Socijaldemokratų 
Partijos biuro, su kurio na
riais gana tankiai susiraši
nėjome.
Iš Vilniaus nebegavome jau 

nei vieno lietuvių laikraščio.

SUKILIMAS LENKIJOJ?
Pabaigoj liepos mėnesio 

Varšavoj buvo didelis dar
bininkų sukilimas. Ant gat
vių įvyko kruvini susirėmi
mai darbininkų su policija 
ir žandarais.

Ar sukilimas tebesitęsia 
—nežinoma.

Respublika ant monarchi
jos griuvėsių.

Vienas iš žymiausių New 
Yorko advokatų pasikalbėji
me su laikraštininkais iš
reiškė spėjimą, kad ant mo
narchijos griuvėsių Vokieti
joj įsikurs respublika.

Žmonės Vokietijoj nori 
permainų; jie myli savo šalį, 
bet kaizeris vis mažiaus po- 
puliariškumo beturįs. Pir
mas pralaimėtas mūšys ka
rės laukuose parodė, kac 
Vokietijos valdžia, stodama 
karėn, ėjo ant didžiausios ri
zikos.

žmogaus vertybė.
“The Evening Mail” rašo:

Laike pastarosios karės 
tarpe Prūsijos ir Prancūzi
jos ekonomiška vertybė Eu
ropos darbininko buvo įkai
nuota ant $1,200. Žinoma, 
jo produktyviška vertybė 
buvo daug didesnė vidutinio 
gyvenimo bėgyje.

Penkios didžiosios karės 
nuo 1860 metų lėšavo tau
toms 3 milijonus žmonių.

gtUl U1U1 savu nuliu, u piavmi- uaviHCjama^ wmwuuo 
mas ąocijalistiškos laikrašti-1 gomis, kuriomis bus praša-

Dar tik pradžia.
Karė vos trįs savaitės te- 

sitęsia, o žmonių jau bus žu 
vę išviso apie 40—50 tūks 
tančių.

O kas bus toliau? Jukda 
bar dar tik pradžia, dar di 
dėlių mūšių nebuvo.

Kas daryt visuomenei su 
gydytojais?

Ar nėra jie kalti dideliame 
ligų išsiplatinime?

Ar būtų atsakančiai! pri
verst juos perspėdinėt ligas, 
o ne vien-tik jas gydyt?

Ar reiktų juos priskaityt į 
tą patį draugijos skyrių, kur 
priklauso mokytojai, polici
ja ir kiti visuomenės patar
nautojai?

Ar turėtų jie būt valstijos 
užlaikomi visų žmonių la
bui?

Šitie klausimai paskutiniu 
laiku buvo labai plačiai 
svarstomi. Į visus tuos klau
simus Miami universiteto 
profesorius P. L. Vogt atsa
ko patvirtinančiai.

Valstybė, geresniam pasi- 
laikymui ir progresui, paė
mė savo kontrolėn tūlus vei
kimus, kurie ankštai rišasi 
su kiekvieno piliečio gyveni
mu. Tarp tų veikimų randa
si užlaikymas publiškų ke
lių, pačtų ir jaunuomenės 
auklėjimas. Bet yra dar ne
mažai veikimų, kurie randa
si atskirų ypatų kontrolėje, 
o turėtų būt valstybės palai
komi visų žmonių gerovei. 
Vienas svarbiausių veikimų 
ir labiausiai atkreipiantis 
dabartinę visuomenės aty- 
dą yra rūpinimasis žmonių 
sveikata. Tas dalykas da
bar pavestas gydytojams, 
kurie už savo tarnavimą vi
suomenei gauna atlyginimą 
nuo privatiškų ypatų, o ne 
nuo visuomenės.

Visuomenės sveikatos ap
sauga stato sau du tikslu: 
vienas— perspėjimas, kuris 
privalo apsaugoti sveikatą, 
prašalinant ligos priežastis; 
antras — gydymas, kuris 
privalo sugrąžint sveikatą 
tiems, kuriems teko susirgt. 
Medikališkoji profesija, di
desnėj savo istorijos daly, 
veik išimtinai rūpinasi tik 
ligų gydymo klausimais. 
Gydytojas nebuvo tiesiai fi
nansiškai užinteresuotas ap
saugojime nuo ligų tų, kurie 
buvo sveiki. Jis turėdavo 
reikalus tik su sergančiais. 
Iki artimos praeities niekas 
nebuvo daroma prašalini- 
mui ligų priežasčių, bet visa 
gydytojų atyda buvo suvar
tojama suradimui būdų iš
gydyt arbą sumažint skaus
mą tiems, kurie jau užkrėsti.

Tai \ buvo visai logiškai, 
nes gydytojai gaudavo 
užmokesnį nuo ligonių,

nuo sveikų. Prie dabartinės 
tvarkos, kuo nesveikesnė 
draugija, tuo turtingesni 
gydytojai. Gydytojams dau
giausiai darbo ir pelno, ka
da daugiausiai ligų. Jeigu 
nebūtų ligų, nereiktų nei gy
dytojų. Tai būtų ideališkas 
būvis, ir žmonės džiaugtųsi, 
ne dėl neapkentimo gydyto
jų, bet dėl savo gerbūvio. 
Kadangi dabar gydytojams 
atlyginama tik už gydymą, 
todėl jie nėra prof esi jonališ
kai užinteresuoti ligų per
spėjime. Jeigu, gydytojai 
būtų valstybės apmokami, 
tai jie nebijotų nustoti įei- 
gos, dirbdami sveikųjų nau
dai ir sykiu prižiūrėdami 
sergančius, — nes sumažėji
mas ligonių skaitliaus neat
silieptų ant jų uždarbio. 
Priešingai, kuo daugiau li
gonių jiems pasisektų per
spėti, tuo mažiau liktų jiems 
darbo juos gydant.

Sulyg dabartinės sistemos 
daug, neužganėdinimų ir ne
sutikimų kįla iš gydytojų 
darbo apkainavimo. Ne tur
tingas ligonis vargais nei ga
lais sukrapštys $200 ar $300 
už operaciją arba eis dova
nai pas mokinius, turčius gi 
už tą patį darbą užmokės 
$1,000. Profesijonališka eti
ka verčia gydytoją skubintis 
ant bile kokio žmogaus pa
kvietimo, visai neklausinė- 
jant, ar žmogus galės užmo
kėt, ar ne, ir tankiai turi 
duot receptus ir gyduoles be 
jokios vilties gaut atlygini
mą. Jo gyvenimas priklau
so nuo teisingumo ir duos- 
numo tų, kurie gali apmokėt 
jo patarnavimus. Tokiu bū
du pasiturinti ligoniai pri
versti apmokėt už biednuo- 
sius, nes gydytojas turi imti 
nuo turtingesnių po tiek, 
kad pasidaryt tinkamą gy
venimą. Ta pati sistema 
veda prie atsiradimo visuo
menėj skirtingos klesos, va
dinamų beturčių — ubagų, 
kurių priežiūrai išdirbtos 
specijalės metodos. Iš šito
kio stovio išaugo sistema do
vanų dispensarių - ligonbu- 
čių, kuriuos gydytojai iš 
liuoso noro lanko ir į ku
riuos biednieji gali eiti gy
dytis. Gydytojas geriau ap
siima vaikščioti į tokios rū
šies ligonbučius, negu leisti 
pavargėliams vaikščioti į jo 
kontorą ir kenkti privatiš- 
kai praktikai. Biednas pa
či jentas gydytojo kontoroje 
tiek tik yra reikalingas, kiek 
ir buvimas juodo ligonio tar
pe jo baltų pacijentų. Ne
turtėliai verčiami suprast ir 
jaust visą biednystės naštą, 
ir jos gėdytis, o turtinges
nieji, kurie taip tankiai 
įpranta naudotis tais ligon- 
bučiais, prikurstomi meluot 
apie tai, buk jie ištiesų nega
li užsimokėt.

J. Stropus. 
(Pabaiga bus).

Tik pašvęskit su geru no
ru tą liuosą laiką, kurį taip 
eikvojate ant niekų praleis
dami prie alaus ir kortų, tai 
atsieksite sau geresnį pade-, 
jimą ir būvį. Nors ir sun
kiau reikėtų kokį laiką pa- * 
dirbti, bet reikia atminti,kad 
tik nekurį laiką ir tai dėl sa
vo labo.

Lapė iš Žalgirio.

i savo 
ligonių, o ne

Lietuviai ir jų 
klaidos.

Prisižiūrėjus gerai į lietu
vių gyvenimą Amerikoje, 
pirmiausiai krinta į akis jų 
vargingas būvis.

Pamatęs tai, manai sau, 
kame tai gali būti priežastis, 
kad lietuviai daug vargin- 
giau gyvena už kitas tautas, 
kaip va: vokiečius, finus ir 
kitus. Ilgai nereikia tėmyti, 
kol surandi priežastį lietu
vių skurdingo gyvenimo.

Nors gyvenimas darbinin
kų abelnai yra vargingesnis, 
sulyginus su gyvenimu tur
tuolių ir išnaudotojų darbi
ninkų luomos ir, žinoma, ta
me yra kaltė šio surėdymo, 
kuris remiasi ant išnaudoji
mo visų darbininkų, be£ vis
gi gyvenimas lietuvių yra 
daug žemesnis ir varginges
nis už darbininkus kitų tau-

Priežastis to vargo yra 
stoka apsišvietimo, kurio di
duma lietuvių neturi ir ne
mokėjimas amatų, nes lietu
viai paeina daugiausiai iš so
džių.

Bet yra ir kitos kliūtys,

kurios sulaiko lietuvius nuo 
apšvietos ir nuo įgyjimo sau 
geresnio būvio gyvenime, ir 
tai tos kliūtįs reikia praša
lint. O dėl prašalinimo tų 
kliūčių reikia tik gero noro.

Viena iš tų kliūčių, apie 
kurią aš tik ir kalbėsiu, kuri 
palaiko lietuvius varginga
me padėjime ir sulaiko nuo 
įgyjimo apšvietos—yra gir
tuoklystė.

Manau, kad nei vienas ne
bandys to užginčyti, nes tai 
yra gerai žinomas faktas. 
Užsiimant girtuokliavimu, 
eikvojamas yra laikas ir pi
nigai, kuriuos galėtų sunau
doti ant apšvietos ir išmoki
mo kokio naudingo dalyko 
arba amato, iš kurio galėtų 
naudotis.

Taipgi tie, kurie girtuok
liauja, neturi nei jokio noro 
mokyties, nes jiems rūpi tik, 
kaip išsigerti ir vėl išsipagi
rioti. Apie mokslą arba 
skaitymą jiems nekalbėk, 
nes tik pasijuoks. Bet varg
šai dejuoja, kad reikia sun
kiai dibti beveik už nieką, ir 
tai nevisada darbą turi.

Ko tai dejuoti, kad neno
rite skaityti ir mokyties?

Net gaila pasidaro, pama
čius lietuvišką jaunuomenę 
ankštuose, neapvalytuose 
kambariuose gyvenant, bet 
kad susieina—tai jau ir 
alaus ir degtinės atsiranda 
ir geriama tol, kol susipeša. 
Kitas dar ir kalėjiman pa
puola, arba teisme užsimo
ka savo sunkiai uždirbtus 
grašius.

Keli iš jų yra amatninkai 
arba mokslą šiokį bei tokį į- 
gyję? Nugi gal nei vienas.

Kad tą laiką ir tuos pini
gus praleisti ant apšvietos 
ir pasimokinimo, tai galėtų 
netik patįs, bet ir kiti iš to 
pasigėrėti.

Proga yra atdara dėl visų, 
kad įgyti sau mokslą arba 
pramokti kokį amatą, kad iš 
to turėti sau naudą ir geres
nį gyvenimą.

Jeigu lietuviai darbinin
kai imtųsi už mokinimosi 
kokio amato liuosame laike, 
taip kaip jie užsiima girtuo
kliavimu, tai jau galima sa
kyti, kad turėtų daug geres
nį padėjimą, negu dabar tu
ri ir galėtų susilyginti su ki
tomis tautomis.

Išmokti angliškai ir pra
mokti kokį amatą yra labai 
lengvas dalykas tam, kuris 
nori ant to pasišvęsti, ir 
daug nelėšuoja. Visur pub- 
liškose mokslainėse yra mo
kinama už dyką angliškai, o 
kaip kur ir amatai. Tas, 
kuris dar nemoka angliškai, 
per žiemos laiką gali gero
kai pramokti.

Žinoma, mokykloje neį
kals nieks mokslo į galvą,jei
gu liuosame laike namie ne
sistengs mokyties.

Kaip aš esu patyręs, tai 
daugumas tokių vakarinių 
miesto mokyklų turi užda
ryti kursus, nes būna stoka 
mokinių. Pradeda po vienos 
arba kitos savaitės nebsilan- 
kyti, nes pažangos nepada
ro, kadangi turėdami laiko 
namie, nesimokina ir liau
jasi lankęsi mokyklon, nes 
negali pasekti tuos, kurie 
mokinasi namuose.

Jeigu nori mokinties, tai 
reikia užmiršti rudį, šokius, 
merginas ir kortas ant ko
kio laiko ir atsiduoti su geru 
noru ir pasišventimu moks
lui. Tai tik tada galima su-

■ laukti gerų pasekmių.
Pramokus angliškai, gali

ma pagal norą mokyties,irgi kamerų šalįs apsegtos mink- 
vakarais, šiokio ar tokio a- v‘ ’ 1 * ’ *
mato arba kitokio kito užsi
ėmimo ir, progai pasitai
kius, galima bus perkeisti 
sunkųjį prasto darbininko 
būvį ant to, ką išmokai. 
Tuom ir gyvenimą jau gali
ma turėti geresnį ir apie 
merginas pamąstyti.

Kad taip yra galima,tai aš 
užtikrinu, nes ką sakau, tai 
sakau iš patyrimo,nes žinau, 
kad patyrimas yra geriau- 

, sias mokytojas, bet kaip ka
da dėl nekuriu pervėlus.

Ir tie, kurie yra paklausę/ 
tokio mano patarimo, yra . _ _. , . . ,
pilnai užganėdinti šiandien kokios daugiau niekur 
ir dėkingi už tokį jiems duO' ant nerasime.

, tą patarimą. J. Stropus,

Žinių-žineles
Kinematografas tarnauja 

chirurgijai.
Paryžiaus chirurgas Dua

ien per pastarus šešis metus 
rinko kinematografiškus 
paveikslus jo paties daromų 
chirugiškų operacijų. Da
bar jisai turįs nemažą tokių 
nuotraukų kolekciją, kuri

chirurgijos mokinimui, taip 
ir pačiam operatoriui. “Nuo 
tada, — sako Duaien, — ka
da aš pamačiau ant drobės 
savo paties chirurgiškų ope
racijų paveikslus, aš persi
tikrinau, kad nei vienas chi
rurgas nežino pats savęs. 
Tiktai kinematografas da- 
leido man kritiškai matyt 
savo darbą, o lygiai ir mano 
pagelbininkų darbą ir įvesti 
operavimo technikon keletą 
žymių permainų. Kas link 
pradedančių ir dar neišsila
vinusių operatorių, tai kine- 
matografiškų nuotraukų 
svarbumas jų praktikoje ne
reikalauja jokių aiškinimų. 
Tiktai būtinai reikalinga, 
kad rodant paveikslus ant 
drobės, viskas būtų veikia
ma tuo pačiu greitumu, kaip 
tas yra darant tikrą opera
ciją, bet nei kiek negreičiau, 
nes tik tada kinematografas 
galės tapt tikra pagelba chi
rurgui”.

Tyliausia ant žemės vieta.
Kaip manote, skaitytojai, 

kur ant žemės randasi ty
liausia vieta? Ant augščiau- 
sių kalnų? Ant pavienės 
salutės okeano plotuose? 
Tyruose ?

Ne. Net ant nepasiekia
mų kalnų viršūnių ir tyrų 
tylėjime girdisi paukščių 
balsūi ir vėjo ūžimas, o ant 
labiausiai atitolintos nuo ki
tų salos girdisi vilnių šniok
štimas. Tyliausia vieta ran
dasi visai ne nuošaliai nuo 
žmonių, bet, nors tai labai 
keista, vidury didelio mies
to, Utrecht, Olandijoj, tirš
čiausiai apgyventoj valsty
bėj. Tai vieta, paskirta 
moksliškiems tyrinėjimams 
ir specijaliai įstaisyta taip, 
idant ten neįsiskverbtų jokis 
aplinkinio pasaulio garsas. 
Tą kamerą įsitaisė žinomas 
fizikas ir iizijologas, profe
sorius H. Zvaardemakęr. 
Kaip sunku įtaisyt panašią 
visiškai tylią vietą, galima 
numanyt iš to, jog bandy
mas padaryt tokią vietą 
Leipzige, dėl prof. Wundto 
laboratorijos, pasiliko be pa
sekmių. Pirm keleto metų 
eksperimentalės medicinos . 
institutas Peterburge taipgi 
turėjo atsisakyt nuo pabū
davo j imo panašios kameros 
neesant technikų, kurie ga
lėtu tokį darbą atlikti. “Ty
lioji” kamera Utrechte susi
deda iš dviejų, viena kiton 
įtalpintų, kamerų. Tarp vie
nos ir kitos kameros randa
si absoliutiška tuštuma, ku
rioje nėra oro ir kuri todėl 
neperleidžia jokio garso. 
Apart to, išlaukinės abiejų

štais, taipgi garso neperlei- 
džiančiais audimais. Net 
plytos, iš kurių sumūrytos 
sienos ypatingu būdu pada
rytos iš mišinio molio ir 
minkštų medegų (vilnių, jū
rų žolių). Kambario vidus 
apmuštas minkštais divo- 
nais, — ne vien sienos ir 
grindįs, bet ir lubos, Tokiu 
būdu pasiektas reikalavimas 
ramumas - tylumas — jokis 
garsas neprasimuša per to 
kambario sienas; jos viduj 
viešpatauja absoliutiška ty- j

J. Stropus,
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[GENERAL JOFFRE

Austrija apskelbė karę 
rbijai. Tuojaus pradėjo 

ant jos užpuldinėti. Bet ką 
ji dabar daro?

SzrGLORGL 
CALLAGHAN ■’*

Vice-Admirolas George 
Gallaghan, po kurio koman
da Anglijos laivynas sekioja 
paskui Vokietijos laivyną 
a*nt Šiaurinių jūrių.

Generolas Joffre — vy
riausias komanduotojas 
francūzų armijos.

Žinios delei kares ir 
apie karę.

tį”, jeigu prikals Vokietijos 
barbarizmą ir cinizmą prie 
gėdos kryžiaus”.

Pasakęs šią prakalbą, jis 
patarė akademijos nariams 
pasiųsti pasveikinimo tele
gramą Rusijos kunigaikš
čiui Nikolajui Romanovui.

Ką bendro turi civilizacija 
su kraugeriais ir barbarais 
Romanovais?

Išeina taip: Francijos ci
vilizacija, o Rusijos barba
rizmas, tai dvi sesytės, ku
rios apsikabinę eina vienu 
keliu.

Dabar męs matom, kokia 
patrijotų civilizacija ir ant 
ko jie panaudoja savo moks-

vas suteiktų Rusijai laimėji
mą.

Vieni laimėjimo prašo iš 
žydų dievo, kiti iš katalikų, 
treti iš pravoslavų.

Dievo vardas prijungia
mas prie didžiausio barba
rizmo.

FRANCUOS NACIJONA- 
LIZMAS IR RUSIJOS 

BARBARIZMAS.
Francija dabar švenčia 

patrijotiską šventę. Jai pa
vyko pralieti kraujo upeliai 
ir paguldyti desėtkai tūks
tančių gyvasčių, bet už tai 
paėmė Alssaco drūtvietę 
Mulhauzen. Ne svarbu jai 
tas, kad pavyko atgal atsi
imti Mulhauzeną, kurį pas
kutinėj karėj vokiečiai buvo 
iš jos atėmę. Ji švenčia pa- 
trijotišką šventę, linksmina
si, bet ką sako tie tėvai, bro
liai, seseris ir pačios, kurių 
sūnus, vyrai ir t.t. krito? 
Štai ką sako laikraštis “Fi
garo":

“Per keturiasdešimts me
tų męs troškom keršto ; da
bar mūsų kraujas plaukia 
per visą šalį, prigulėjusią 
mūsų tėvams. Užduotis ga
na sunki: priešas iš visų pa- 
jiegų gins užgriebtąjį šmo
tą. bet męs jau atsistojome 
ant Lotaringijos žemės ir 
mūsų akis atkreiptos į Vo
kietijos miestą Reiną".

Ar reikia patrijotiškesnio 
išsireiškimo? Ar tai patri- 
jotam apeina žmonijos gero
vė? Niekados!

Bet štai atsiranda ir to
kių, kurie pavadina tą viską 
civilizacijos darbu!

Laike susirinkimo francū- 
ziškos akademijos narių, fi
losofas Henry Bergson iš
reiškė padėką Belgijos aka
demijos nariams, pavadin
damas juos “mažais žmone- 
liais su galingomis dūšio
mis".

Ir, ištikrųjų,“galingos dū
šios", kad galėjo išskersti 
daugiau, kaip trisdešimts 
tūkstančių vokiečių! Juk 
žmogus, be “galinčios” dū
šios,tokios žmogžudystės ne
galės papildyti.

Toliau tas pats filosofas 
sušuko:

“Visas pasaulis žino, kad | torius, žinomas budelis Re- 
mūsų kova prieš Vokietiją— nenkampf, išvien su daugė
tai civilizacijos kova prieš ’ liu patrijotiškų Vilniaus žy- 
barbarizmą. Akademija at-1 dėlių dalyvavo sinagogoj pa
liks savo “mokslišką užduo- maldose, kad žydiškas die- ugnies ir liepia daryti už-

jos kariumenę ir rengiasi 
dabar ant jos užpulti. Tuom 
tarpu Austrija išsiuntė 48 
traukinius į Alssace ir išso
dino 40 tūkstančių kareivių.

Tiroly sumobilizuota keli 
korpusai ir vėl sutraukti 
prie Francijos rubežiaus.Jie 
siunčia į Francijos parubežį 
daugiausia slavokus, nes bi
jo, kad jie nebūtų prielan
kus rusams.

Arti Baselio sumobilizuo
ta apie 40,000 kareivių.

Ir štai, kuomet Francija 
užklausė, kam ji mobilizuoja 
kariumenę ir traukia ne į 
Serbiją, kur apskelbta karė, 
bet į Francijos parubežius, 
tai vieton atsakymo, apskel
bė Francijai karę.
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Admirolas John Jellicoe— 
vyriausias komanduotojas 
Anglijos laivyno.

Ar užmokės už maista?
Daug kas klausia, padėki- 

* me, ar vokiečių bei rusų ka
riumenė, eidama per kokią 
nors šalį ir naudodama tos 
šalies maistą, mokės už vis
ką vietiniams gyventojams, 
ar ne?

nigų ir nebus taip Įdūkę, vei
kiausia, mokės.

Praneša, kad šiuo tarpu 
Vokietijos kariumenė dar 
mokanti belgams už maisto 
produktus.

Mobilizacija Rusijoj.
Vokietijos ir Francijos 

kariumenė gali būti sumobi
lizuota į 3—4 dienas, o už sa
vaitės—kitos jau gali stoti 
mūšin.
' Visai kas kita Maskolijoj. 
Dėl normalės mobilizacijos 
ten reikia daug maž pusant
ro mėnesio. Tiktai už dvie
jų mėnesių Rusijos kariume
nė galės stoti tikron kovon.

Prancūzai bėdavoja mažai 
tegauna pagelbos iš Rusijos.

Vilniaus general gubernato
rius ir žydai.

Rusų valdžia niekuomet 
nekentė žydų, bet, kada pri
sieina riestai, tuomet ir žy
deliams gerinasi.

Štai, Vilniuje, Lietuvos

čekai ir Austrija.
Tarp slaviškų tautų skai

tosi augščiau apsišvietę če
kai. Tarp Austrijos kariu- 
menės taipgi daug randasi 
čekų ir jie yra priversti mu
štis su serbais, neva savo 
“tautiečiais”. Tokiu būdu 
Austrijos valdžia pavartoja 
gudrybes. Pagal paliepimą 
karės ministerio, juos visuo
met stato ant priešakinės

Leonidas Andrejev.

Raudonas Juokas

(Toliaus bus).
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MOTINAI.
(Sekimas pagal rusišką).

Paryžiaus, kad 
šnipai stengėsi 
Francijos tris 
kelius. Kores- 
sako: “Jeigu

j®. “v a

Ji;, ja-.- ' <>■<, V.?-

I

-

puolimus ant serbų. Bet kad 
jie nepasiduotų serbąms ir 

 

nepabėgtų į jų kariumenę, 
tai pastato užpakaly i jų išti
kimus žandarus ir jeigu tik 
jie bėgtų, tai iš užpakalio 
juos sušaudytų. Tokiu bū
du čekai atsiduria tarp dvie
jų ugnių ir turi kariauti su 
savo “tautiečiais”.'

Vokiečių socijalistų atsišau
kimas.

Neseniai francūzii laik
raštis “Gumanite” atspaus
dino vokiečių socijalistų 
kliubo Paryžiuje sekantį at
sišaukimą:

“Kuomet tarp tūlų viešpa
tysčių ginklai žlega, męs ap- 
reiškiam savo simpatiją 
liaudžiai, kuri nori brolybės. 
Vokietijos šaly socijalistai 
nepaliauja kovoję už laisvę 
ir yra priešingi kariauti su 
Francijos draugais. Mūsų 
simpatija su tais, kurie gina 
savo žemę ir laisvę. Eikite 
ir pergalėkite! Nubauskite 
prasikaltusią Berlyno val
džią! Šalin monarchiją! Lai 
gyvuoja demokratiška 
Francija!... Lai gyvuoja Vo
kietijoj republika!”

Ant kiek šis atsišaukimas 
teisingas, sunku pasakyti. 
Tankiai taip iškraipoma,kad 
originalas visai nepanašus 
būna.

PRINCE
Princas Henry — kaizerio 

brolis—vyriausias admiro
las vokiško laivyno.

Kiek žmogaus gyvastis 
verta?

Jeigu kas paklaustų, kiek 
žmogaus gyvastis verta lai
ke karės, tai vargiai atsiras
tų ant pasaulio žmogus, ku
ris galėtų tą pasakyti. Štai 
praneša iš 
Vokietijos 
sudraskyti 
požeminius 
pondentas
jiems būtų pavykę tuos tris 
tunelius sudraskyti, tai tie 
tuneliai būtų buvę užkimšti 
lavonais visai nekaltų ke
liauninku”.

Tai kiek žmogaus gyvas
tis verta? Pasakykite!...
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Admirolas Von Tirpič — 
komanduoto j as rusiško lai
vyno Baltiškose jūrėsę.

Ši mapa parodo, kokioj pozicijoj dabar randasi Anglijos, Vokietijos ir Rusijos 
kariški laivynai. Vokietijos laivynas pasidalinęs į dvi dalis: viena dalis saugoja 
Anglijos laivyną, o kita—Rusijos laivyną. . .... . —>•
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SKAITYKITE VISI RAUDONĄ JUOKĄ 
garsaus rusų rašytojo Leonido Andrejevo— 
o jūs pamatysite visas karės baisenybes.

Pradedame spauzdinti “Laisvėje” šia
me N-ry.

Turinys: Kariumenė bėga nuo priešų. 
Klaikus baisumas perveria žmonių sielas. 
Jie nebejaučia, kaip eina pirmyn. Jie pa
virto į mechaniškas mašinas. Vieni griūva 
ir nebeatsikels daugiau, kiti, per jų lavonus, 
žengia toliau.

Klaiku ir baisu. Kareivis atsimena, 
kaip sapne, savo gimtinį namą.

Tąsa sekančiame “Laisvės” N-ry.

...Baisybė ir išgąstis.
' Pirmu sykiu aš pajaučiau tai, kuomet 
męs žingsniavom Pinsko keliu, žingsniavom 
jau dešimts valandų be pertraukio, nesuma
žindami eisenos, palikdami gulėti ant kelio 
parpuolusius, kurie turėjo kliūti priešams; o 
priešai didžiausiomis miniomis žygiavo pa
skui mus ir kokias tris — keturias valandas 
vėliau savo žingsniais nutrydavo pėdsakas 
mūsų žingsnių. Buvo karšta. Nežinau, 
kiek laipsnių buvo karščio, keturiasdešimts, 
penkiasdešimts ar daugiau, bet tas karštis 
buvo lygus, didis, slegiantis. Saulė buvo 
taip didi ,taip ugninga ir baisi, tarytumei, 
žemė artinosi saulėspi ir greitai turėjo su
kepti gailesties nežinančioje ugnyje. Akis 
nesidairė aplink. Mažytė susisiaurinusi 
akies lėlytė, dydžio, kaip aguonos grūdelis, 
veltui jieškojo tamsumos pavėsyje susimer
kusių blakstienų. Saulės spinduliai strigo 
per plonytę plėvę ir kraujo šviesa įeidavo į 
nuvargusius smegenis. Vienok, užsimerkus 
dėlto buvo geriau, ir aš ilgai, gal būt, kelias 
valandas, ėjau užmerktomis akimis, girdė
damas, kaip aplinkui juda minia: sunkus 
nelygus kojų dundėjimas arklių ir žmonių, 
barškėjimas geležies ratų, trinančių smul
kius akmenis, keno tai sunkus, nutrūkęs al
savimas ir sausas čiaupsėjimas išdžiuvu
siom lūpom. Bet žodžių aš negirdėjau. Vi
si tylėjo, tartum, kariumenė susidėjo iš 
nebylių ir, jeigu kas beeidamas suklupo, tai 
tyliai, be jokio šauksmo. Kiti, užkliuvę už 
jo lavono, puolė, tyliai kėlėsi ir, be atodai
ros, ėjo toliau, tarytum, tie nebyliai buvo 
kurti ir neregiai. Aš pats kelis kartus su
klupau ir parpuoliau ant žemės. Tuomet, 
nejučiomis, pramerkdavau akis ir tas vis
kas, ka aš tuomet mačiau, man rodėsi baisiu 
klejojimu, fantastišku išmislu pablūdusios 
žemės. Įkaitęs oras drebėjo ir tyliai, tary
tum norėdami tekėt, drebėjo akmens; toly
gesnės kareivių eilės ties užsisukimu, ka- 
nuolės ir arkliai, atsiskyrę nuo žemės, be 
jausmo, lyg stuobriai, judėjo. Išrodė, kad 
tai ėjo ne gyvų žmonių minia, bet armija be
kūniu šešėliu, v v

Milžiniška, taip prisiartinusi, baisioji 
saulė ant kiekvienos šaudyklės, ant kiekvie
nos metalo blekės uždegė tūkstantį žėrinčių 
saulių ir jos iš visų pusių, iš šalių ir iš apa
čios lindo į akis. Tos saulės buvo ugningai 
baltos, aštrios, kaip galai ligi baltumo įkai
tusių durtuvų. Sausas, degantis karštis sie
kė pačion kūno gilumon,kai kauluosna,sme- 
genysna ir rodėsi, kartais, kad ant pečių ne
be galva juda, bet koks tai ypatingas, sun
kus ir lengvas, kamuolys — baisus ir sve
timas.

Ir tuomet — tuomet aš žaibažvilgsnio 
greitumu atsiminiau savo namelį: kamputį 
kambario, pluoštą melsvų popierų, kuriomis 
išmušta siena ir apdulkėjusį, nepaliestą gra
finą su vandeniu ant mano stalelio — ant 
mano stalelio, kurio viena koja trumpesnė 
už kitas dvi ir po ta trumpesne koja pakišta 
gabalėlis popieros. O gretimam kambary, 
— aš jo tik nematau, — lyg ir randasi mano 
žmona ir sūnus. Jeigu aš būčiau galėjęs su
rikti, aš būčiau suklykęs — taip nepapras
tas išrodė man tas tylus ir malonus paveiks
las, tas pluoštas popieros, tas nepaliestas 
vandens grafinas.

Žinau, aš sustojau, pakėliau rankas, 
bet kas tai iš užpakalio pastūmėjo mane; aš 
greitai sužingsniavau pirmyn, išskirdamas 
minią, kur tai skubėdamas ir jau nebejaus
damas nei karščio, nei nuovargio. Ir aš il
gai tokiu būdu žingsniavau, pralenkdamas 
ilgiausias tylinčių kareivių eiles, matyda
mas tik raudonus, apdegusius sprandus, 
vos-vos nelypstydamas įkaitusių durtuvų. 
Staigiai mane užgavo mintis, ką gi aš da
rau, kurlink aš taip skubinuosi? Aš susto-

-------------------------------- ——........ . ...  
jau. Palūkėjęs, aš leidausi skubiai kito! 
pusėn, perlindau kokiuo tai grioviu ir susi
rūpinau, atsisėdau ant akmens, tarytum, 
tasai ne jauslus akmuo buvo tikslas mano 
greito ėjimo.

Ir čia aš pirmu sykiu pajutau, kad tie 
žmonės, kurie žingsniavo saulės tvyskan- 
čioje šviesoje, apmirę nuo nuovargio ir 
karščio, krintanti ir vos bepaeinanti, jog tie 
žmonės yra bepročiai. Jie nesižino, kur be
einą, jie nenuvokia, kodėl ta saulė šviečia, 
jie nieko nebenumano jau. Pas juos nebe 
galva ant pečių, bet baisus, keisti kamuoliai. 
Štai vienas, taip kaip ir aš, nori prasimušt 
per minią ir puola. Štai antras, trečias. 
Štai virš minios pakilo arklio galva klajo
jančiomis akimis ir pražiodintais nasrais. 
Rodėsi, kad arklys sužviegs baisiu balsu, 
bet jis krinta ir tuomet, toj valandėlėj, susi
telkia aplink jį minia žmonių, pasigirsta 
kurtus balsai, trumpas šūvis, o paskui vėl vi
sa pasineria tylun judėjimam Jau visa va
landa, kaip aš sėdžiu ant akmenų, o sale ma
nęs žmonės vis eina ir eina, žemė ir oras 
taip-pat dreba. Mane vėl perima karštis ir 
aš jau nebeatmenu, ką maniau pereitoj se
kundoj, o šalę manęs žmonės, kaip ėjo — 
taip tebeeina. Prieš valandą ant to akmens 
pats vienas bebuvau. Dabar jau susirinko 
kuopelė pilkų žmonių. Vieni guli, nekruta, 
rasit, jau mirė, kiti gi sėdi ir, kaip stulpai, 
žiūri į einančius, taip kaip ir aš. Vieni dar 
turi šaudykles ir panašus į kareivius, kiti 
jau pusiau nuogi ir jų kūno oda tokio pur
purinio raudonumo, kad nesinori į ją žiūrė
ti. Netoliese guli kas tai kniupščiai apsi
vertęs. Matant, kaip jisai atsirėmė veidu į 
akmenį, aštrų ir Įkaitusį, matant jo rankos 
nubalusį delną, aišku, kad jisai jau mirė. 
Tik nugara jo raudona, tarytum, gyvo žmo
gaus ir tik lengvutis gelsvas antpuolis, kaip 
ant surūkytos mėsos, patikrina, kad žmogus 
jau nebegyvas. Man norėtųsi nusitolinti, 
bet nebeturiu spėkų ir, svyruodamas, aš žiū
riu į tas vienijančias kareivių eiles. Aš jau
čiu, jaučiu aiškiai, kad saulės spindulys ma
ne tuoj užmuš, bet laukiu tos valandos ra
miai, tarytum sapnuodamas, kur mirtis iš
sirodo tik vienu iš žygių kelionėje stebuk
lingų ir susipynusių matymų.

Aš matau, kaip eiles apleidžia tūlas ka
reivis ir smarkiai eina mūsų pusėn. Ant mi
nutes jisai prapuola griovy, o kuomet iškįla 
iš jo ir vėl eina pirmyn, tai rodosi, jog jisai 
renka visas savo spėkas, kad sulaikyti jau 
griūvantį į dalis kūną. Jisai tiesmukai eina 
prie manęs ir aš, kaip per sapną, mane ap
globusį, klausiu jo: |

— Ko tau reik? " ■ G*
Jisai apsistoja, tarytum ir belaukė tik 

to žodžio ir stovi toks didelis, barzdotas, su
plyšusią apikakle. Šaudyklės nebeturi. Ke
linės laikosi ant vieno knypkio ir per skylę 
matyties baltiniai. Rankas ir kojas jau ne
besuvaldo. Kuomet stengiasi sudėti rankas 
daiktan — nebegali. Jos atšoka nuo vie- . 
na kitos.

O, motin brangi, motin senute, 
Kančių daugybę tu iškentėjai, 
Kol užauginai mielą sūnutį, 
Kol krūtims savo jį išpenėjai.

Tu lūpoms savo meiliai bučiavai, 
Tau buvo lengva už jį kentėti, 
Jausmingas dainas tu jam dainavai; 4 
Tu jį norėjai linksmą regėti.

Nakčių daugybę tu nemiegojai, 
Žiūrėjai linksmai jam į veidelį, 
Meilingus žodžius tu jam kartojai: 
“Neverk, mažyti!... Užmigk, vaikeli”...

Bet vos jaunystę jis pažino, 
Kaip jį likimas nuo tav’ atskyrė;
Tave, matute, skausmai kankino, 
Ilgesio bangos širdyje virė.

Vėl tavo griaudžios ašaros plūsta: 
Tu jį sapnuoji naktį ir dieną.
Veidas pasenęs skausmuose džiūsta— 
Kartoji žodį: “Kodėl aš viena”?...

* * *

Neverk, matute, neverk, senoji, 
Tavasis sūnus šiandien galingas, 
Jis su likimu į kovą stoja,
Jis siunčia priešams bangas audringas,

Turėkie viltį, turėk geresnę, 
Nevien po mirties sūnų regėti...
Laukie, kad aušra prašvis šviesesnė, 
Kad laimės saulė pradės tekėti.
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Kada ilgai gyveni su žmogum, tai jo
kiu būdu negali suprasti jo gerų palinkimų 
bei atsinešimų linkui tavęs. Matai tik pa
prastą žmogų ir viskas.

Juk niekados negali pamatyti visą baž- 
' nyčią, jeigu galą nosies laikai atrėmęs prie 
vienos plytos; tuomet tik gali pamatyti dar 
dvi plytas, kurios greta stovi ir sprendi, 
kad visa bažnyčia yra subudavota iš tokių 
plytų ir tik tiek.

Taigi, aš daug padėjau vargo ir daug 
praslinko laiko, pakol ištyriau savo pačios 
meilę ir priėjau prie to išvedimo, kad jinai 
mane neapsakomai myli.

Nors tai būdavo įvairus apsireiškimai, 
su kuriais man pasitaikydavo susidurti, vie
nok aš jų negalėjau surinkti į krūvą ir pa
daryti išvedimą.

Turiu pasakyti, jog būdavo ir tokių at
sitikimų, kurie labai mane sugraudindavo.

Vieną sykį mano pati gulėjo lovoj ir 
skaitė knygą, o aš kankinausi su prosytais 
marškiniais, kurių kalnierius jokiu būdu ne
suėjo aplink mano kaklą, ir spyrėsi, it tas 
asilas, užkinkytas į vežimą.

— Na, susisiek gi tu prakeiktas sutvė
rime, — minėjau aš prašančiu balsu. — Ir 
kas tau būtų susisiekti, kad tu pastiptum!

Marškiniai, matomai, nepapratę klau
syti keiksmą ir panieką, perpyko ir pradėjo 
mane smaugti. Kada aš užkišau pirštą už 
kalnieriaus ir patempiau, tai kalnieriaus 
kilpa persprogo.

— Kad tu persprogtum! — sušukau aš. 
— Pagaliaus, jau tu ir taip persprogai. Da
bar reikės vėl užsiūti kilpą.

Aš priėjau prie pačios:
— Maryte! Užsiūk man šią prakeiktą 

kilpą, kuri persprogo.
Pati, nepakeldama nuo knygos galvą, 

maloniai pratarė:
— Ne, to aš tau nepadarysiu.
— Kaip tai — nepadarysi?
— Taip. Užsisiūk pats.
•— Mano miela! Juk aš nemoku, o tu 

moki. .. .... •
— Taip, taip...— jinai tarė liūdnu bal

uli. — Tame ir visa priežastis, kad tu pats 
tifri užsisiūti. Suprantama, aš galėčiau už
siūti. Bet turi atsiminti, kad mano amžius 
ne ilgas! Jeigu aš tuojaus numirštu — tu 
pasilieki vienas — ir kas gi? Nieko nemo- 
xantis, išdykęs, bejiegęs, atsisėsi su kokia 
nors persprogusia kilpa, sėdėsi ir verkda
mas sakysi: "Kodėl, kodėl aš pirmiau prie 
nieko nesipratinau, nieko nesimokinau”?... 
Štai kodėl aš noriu, kad tu pats užsisiūtum.

Aš apsipyliau karčiomis ašaromis ir 
kritau prieš pačią ant kelių.

— O, kokia tu gera! Tau rūpi ir tie 
baisus, negirdėti laikai, kuomet tu mane 
vieną paliksi persiskyrus su šiuom pasau
liu ! Kuom aš tau galiu atmokėti už tokį ge
rumą ir karštą meilę?!

Pati sunkiai atsiduso, vėl pasiėmė kny
gą ir pradėjo skaityti, o aš pasiėmiau siūlų, 
adatą, atsisėdau kertėj ir pradėjau kilpą 
siūti. Iki vakarui viską susitaisiau ir dar 
spėjau apsivilkti, nors tuojaus reikėjo vėl 
nusivilkti ir eiti gulti.

Niekados neužmiršiu ir kitą atsitikimą, 
kuris taip aiškiai liūdyja mano pačios meilę 
ir rūpestį.

Dienoje savo gimimo, aš gavau nuo 
draugo dovanų: brilijantinę špilką dėl ka- 
klaraišio.

Kada aš parodžiau tą brangią dovaną 
savo pačiai, tai jinai persigando, ištraukė ją 
iš mano rankų ir sušuko:

— Ne, ne! Tu man ją nenešiosi! Gir
di? nenešiosi!...

Aš visas pabalau.
— Viešpatie! kas pasidarė? Kodėl aš 

negaliu nešioti?
— Ne, ne! Niekados tu ją nenešiosi! 

Ar tu žinai, kad kas minuta tavo gyvastis 
bus pavojuj ? Kuomet tu įsismeigsi ją į ka- 
klaraišį, tai kiekvienas gatvinis plėšikas ty
kos ant tavęs užpulti. Tu vakarais vaikš
čioji, tai jie pasergės, užpuls ant tavęs, špil
ką atims, o tave užmuš.

— Tai kas gi man... su ja daryti? — Ta
riau aš nusiminęs.

— Aš jau sugalvojau! — linksmai nusi
juokus tarė pati. — Aš ją atiduosiu perdirb
ti į moterišką špilką, nes jinai labai man 
pritiks prie mėlynųjų drabužių.

Aš pradėjau drebėti iš baimės.
— Mano mielą! Juk jie... gali ir tave 

užmušti!!

— Jos veidas nušvito drąsumu.
— Lai mane užmuša! Bile tik tu, ma

no mielas, mano vienatinė viltis, liksi gyvas. 
O aš — kas gi... Mano sveikata ir taip jau 
silpna... Aš tankiai kosčiu...

Aš vėl apsiliejau ašaromis ir mečiausi 
jai į glėbį.

— Neišnyko dar krikščioniškų kanki
nių laikai, kuomet jie savo gyvastį aukauda
vo už kitus! — pamislinau aš.

Ir taip, aš mačiau, kad jinai ant kiek
vieno žingsnio rūpinasi apie mane.

Jinai viską permatydavo. Kiekvieną 
menkniekį jinai turėdavo omeny, visur ir 
visados jinai stengdavosi apsaugoti mane, 
visados suteikdavo man malonumą bei link
smumą.

Vieną sykį aš užėjau pas ją į miegamąjį 
kambarį ir tuojaus man mėtėsi į akis vyriš
kas cilinderis.

— Žiūrėk! — sušukau aš su nusistebė
jimu. — Keno tas cilinderis? v

Jinai ištiesė abidvi ranki ir apkabino 
mane.

— Tai tavo šis cilinderis, mano mielas!
— Ka tu čia dabar kalbi! Aš visuomet 

nešioju skrybėlę ir dar minkštą!...
— O dabar — aš norėjau tau suteikti 

dovanų ir nupirkau cilinderį. Juk tu jį ne
šiosi, kaipo brangią dovaną tavo mažos, my
limos pačios? Ar taip? A?

— Širdingai ačiū, mano miela... Bet... 
palauk!... Man rodosi, kad jis jau nešio
tas?... Taip ir yra, kad nešiotas...

Jinai dar labiau mane apkabino, pagul
dė savo galvą ant mdno peties ir tarė:

— Atleisk, mano mielas... Iš vienos pu
sės aš norėjau suteikti tau dovaną, o iš ki
tos — nauji cilinderiai neapsakomai bran
gus, tai aš ir nupirkau panešiotą.

Aš pažiūrėjau į pamušalą.
— Bet kodėl gi čia raidės L. E., kuomet 

mano A. A.?
— Argi jau tu ir tą negali dasiprotė

ti?... Aš įdėjau šias raides, kurios reiškia 
du žodžiu: “Myliu tave”.

Aš suspaudžiau ją savo glėby ir apsilie
jau ašaromis iš jos gerumo ir meilės.

II.
— Ne, ne! Tu negali gerti šį vyną! 

Girdi? Negali!...
— Kodėl gi aš negaliu, mano brangi 

Maryte?! Aš tik vieną stiklelį...
— Nei už jokius pinigus!... Tau tas ken

kia sveikatai. Vynas sutrumpina žmogaus 
amžį... Aš visai nenoriu pasilikti viena, 
našlė, ant šio svieto... Pasitrauk iš ten ir 
sėskies sale manęs!

— Kodėl?
— Ten langas atdaras ir vėjas eina. Tu 

gali persišaldyti.
— O, ne! Aš skaitau, kad tik paprastos 

pasakos, kad negalima sėdėti, kur langas at
daras ir vėjas pučia.

— Ir nekalbėk apie tai!... Aš baisiai bi
jau, kad tu nesusirgtum.

— Širdingai ačiū, mano mieloji... Pa
duok man dar šmotelį pyrago.

— Ne, ne! Apie tai nei nesapnuok! 
Miltiški valgiai priduoda daug riebumo, o 
tas labai atsiliepia ant sveikatos. Ir ką aš 
be tavęs darysiu?

Aš; neturėdamas darbo, išsiėmiau papi
rosų, kad užsirūkyti.

— Mesk į šalį papirosą! Tuojaus mesk į 
šalį! Ar tu užmiršai, kad tapo plaučiai ne
sveiki?

— Tik vieną papir...
— Nei trupučio! Tu kur dabar? Vaikš

čioti? Ne, tamstele, apsivilkie rudeniniu 
apsiautalu... Su vasariniu nei nebandyk.

Aš apsiliedamas ašaromis ir bučiuoda
mas jos rankas tariau:

— Tu —dievaitė mielaširdystės!
Jinai linksmai juokėsi.
— Kvailiuke... Apie tas dievaites irgi 

perdaug bereikalingai rašoma. *
Ką tas reiškia, mislinau aš.
— Kuom ir kada aš jai atidėkavosiu? 

Kaip aš galėsiu parodyti, kad ir mano krū
tinėj randasi širdis ir suprantu kitų gerus ir 
mielaširdingus darbus.

Vieną sykį, bevaikštinėdamas, pamis
linau :

— Ir kodėl mūsų name niekados neatsi
tinka gaisras arba žmogžudžių užpuoli
mas? Lai jinai tuomet pamatytų, kaip aš, 
ją išgelbėjęs, su linksma ant veido šypsą, ra
miai sudegčia ir pavirsčia į pelenus arba, su 
perpjauta gerkle, voliočiausi prie jos kojų 
ir šnabždėčia brangų vardą.

Bet tuojaus atlėkė į galvą kita mintis, 
sutrynė pirmąją ir išsklaidė po visus smege
nis, nuvargintus pirmosios minties.

(Toliaus bus). .

Kare ir maisto pa
brangimas.

Męs esame taip toli nuo 
karės lauko, kad, rodosi, ji 
negalėtų ant mūsų gyveni
mo taip daug atsiliepti, o 
vienok atsiliepia, ir tai net 
labai atsiliepia.

Pastarąją savaitę viskas 
pabrango, pabrango labai 
žymiai. Pabrango mėsa,cu
krus, sviestas, kiaušiniai, sū
ris, ryžiai, vaistai ir tt. Iš 
Cincinnati rašo, kad tenais 
nuo sekančios savaitės dvi
gubai pabrangs kepalėliai 
duonos.

Beveik visos mėsos rūšys 
pabrango, vidutiniai imant, 
po 2 centu ant svaro, tuo 
tarpu mėsos sandėliai pilni 
ir šią savaitę laukiama dar 
daugiau mėsos iš Argenti
nos atgabenant.

Keisčiausia tatai, kad mil
tai darosi vis brangesni, 
nors dar niekad Amerikoj 
nebuvo taip gausaus der
liaus, kaip šiais metais.

Arbata, rodosi, greitu lai
ku taip-pat pabrangs.

Kodėl tas viskas taip yra? 
Męs jau sakėme, kad sandė
liai pilni Argentinos mėsos 
ir nėra pavojaus, kad tos 
mėsos būtų mažiau.

Mat, mūsų rinkos ponai 
laukia didelių užsakymų iš 
Anglijos ir Franci jos. To
dėl tai jie ir neišleidžia tavo- 
rų ant rinkų, nes tikisi daug 
didesnio pasipelnymo.

Dabar gali būti visiems 
aišku, kad tūli niekšai gali 
iš karės daryti puikiausią 
biznį.

No, o žmonės, vargdie
niai? Jiems vienur reikia 
savo galvas guldyti, kitur 
mokesčius sudėti, trečiur už 
viską permokėti. •

Kaltas tame visakame ka
pitalizmo surėdymas, trustų 
gadynė, kada atskiri žmonės 
gali bosauti ant visos visuo
menės.

Tai kas kaltas?
Per kelis “Laisvės” nume

rius aš dariau ištraukas iš 
Forelio pavyzdžių šeimyniš
ko gyvenimo. Nors tų pa
vyzdžių pas jį randasi dau
gybė, vieūok, aš manau, kad 
užteks dėl skaitytojų ir tų, 
kurie jau tilpo. Aš manau, 
kad męs dabar pradėsim 
daugiau atkreipti atydos, 
daugiau suprasim apie tas 
priežastis, kurios ardo šei
mynišką gyvenimą. Pir
miau dauguma iš mūsų pa
čių matėm priežastis pabėgi
mo vyro arba pačios vien tik 
religijoj arba laisvamanys- 
tėj. Tuom tarpu, mokslas, 
tyrinėjimai šeimyniško gy
venimo visai ką kitą sako. 
Forelis savo išvedimuose pa
sako: “Kaltinti tą porą, ku
ri persiskiria arba vienas 
nuo kito pabėga —« būtų di
džiausias prasikaltimas 
prieš gamtą. Pirmiausia 
reikia ištirti tą, ant ko pa
remtas šeimyniškas gyveni
mas ir tik ištyrus—galima 
pradėti kaltinti. Tankiai 
mūrų teismai pasmerkia vy
rą arba moterį už kėsinimą
si viens ant kito gyvasties. 
Bet tokie teismai atlieka pa
prastas užmušėjystes. Kiek
vienas teisėjas, kiekvienas 
advokatas turėtų išstudi
juoti lytišką klausimą, 
galėtų suprasti, ant ko 
miasi visas šeimyniškas 
venimas”.

Dabar, suprantama, 
dar ir kitokios priežastįs, 
kurios ardo šeimynišką gy
venimą — tai ekonomiškos. 
Prie dabartinio surėdymo, 
kad ir normališkiausia būtų 
pora, gali kilti nesutikimai, 
nes prie to priverčia ekono
miškos, sąlygos. Jeigu vy
ras negali uždirbti tiek, kiek

AYO TERIMS 
NAUJIENOS

• 
reikalinga užlaikymui šei
mynos, noroms - nenoroms 
turi kilti nesutikimai, nes 
badas prie visko priverčia. 
Tankiai badas priverčia mo
terį pardavinėti savo meilę 
ant gatvės, kad išsigelbėjus 
nuo bado. Reikia atsiminti, 
kad “kur vy^s dieną neša 
savo jiegą parduoti, ten mo
teris nakčia neša savo meilę 
parduoti”, j

Tokiu būdu męs matom, 
kad nemažą/svarbą lošia ir 
ekonomiškos aplinkybės.

Vienok, turiu pasakyti, 
kad labai klysta tie socijalis- 
tai, kurie meta bėdą vien tik 
ant ekonomiškų aplinkybių. 
Tankiai galima išgirsti kal
bant socijalistus: “Kada tik 
įvyks socijalizmas, bus pa
naikinta dabartinė kapita
listiška vergija, tuomet bus 
laimė ir meilė tarp porų bei 
šeimynų”.

Toks pasakymas yra labai 
drąsus ir taip gali sakyti tik 
tie, kurie neturi supratimo, 
ant kokių pamatų yra subu- 
davotas šeimyniškas gyve
nimas.

Suprantama, kad panaiki
nus dabartinę kapitalistišką 
vergiją, sutvarkius dabarti
nį netikusį surėdymą, labai 
žymiai pasigerins ir šeimy
niškas gyvenimas. Bet sa
kyt, kad tuomet nebus per
siskyrimų, nebus pabėgimų, 
nebus tarp porų vaidų, o tik 
viešpataus meilė—jokiu bū
du negalima.Tuomet irgi ga
li atsitikti persiskyrimų, pa
bėgimų ir tam panašių atsi
tikimų, nes, kaip matėm iš 
šeimyniško gyvenimo pa
vyzdžių, pirmiausia šeimy
niškas gyvenimas paremtas 
ant lytiško proceso pamatų, 
o antra — tai ekonomiškos 
aplinkybės.

Perkeisdami pasaulio su
rėdymą, pagerindami eko
nomiškas aplinkybes, męs 
tik galėsime prašalinti vie
ną priežastį — ekonominę, 
kuri dabar irgi prisideda 
prie ardymo šeimyniško gy
venimo, bet antrosios prie
žasties jokiu būdu negalėsi
me prašalinti, nes tai jau 
gamtiški apsireiškimai arba 
gamtiškos priežastis.

Taigi, kas dabar didžiau
sias kaltininkas ardyme šei
myniško gyvenimo?

Pati motina gamta.
Švenčioniškis.

Lawrence, Mass.
Kaip žinoma, čia yra susi

tveręs moterų kliubas Biru
tė ir gana gerai gyvuoja. Iš
syk prie moterų kliubo geri
nos tautiečiai ir, galima sa
kyti, net rėmė. Mat, jie ma
nė, kad Birutės kliubas pūs į 
vieną Ramanauskų dūdą. 
Bet išėjo atbulai. 4 d. liepos 
buvo parengta du piknikai 
L. S. S. kuopos ir S. L. A. kp. 
Birutės kliubas dalyvavo 
ant socijalistų pikniko. Čia 
jau tautiečiai pamatė, kad 
Birutės kliubas eina atskiru 
keliu, negu jie nori, tai nuo 
visko atsisakė ir net keršyti 
pradėjo.

Man rodosi, kad visai nė
ra už ką pykti. Bet mūsų 
tautiečiai į viską aklai žiūri 
ir nenori suprasti, kas per 
Birutės kliubas.

Paskui dar Birutės kliu
bas gavo laišką, kuriame 
tautiečiai sako, jog daugiau 
neremsią mūsų kliubo ir ne
dalyvausią ant mūsų pa
rengtų pasilinksminimų.

Męs gi iš savo pusės turi
me ištarti ačiū, kad nuo vis
ko astisakote, nes manome, 
kad apsieisime ir be jūsų pa
gelbės bei prielankumo. Męs 
visai nemanom už tai pykti 
arba keršyti ir duodam jum 
pilną liuosybę: galite mums 
keršyti, varyti priešingą 
agitaciją, šmeižti ir 1.1. Męs 
nepaisom ir mūsų pradėtas 
darbas bus varomas pirmyn.

G. Pušiniutė.

Gaspadines, budėkite!
Visasvietinės karės ban

gos pradeda pasiekti ir A- 
meriką. Karės triukšmu no
ri pasinaudoti įvairus suk
čiai, kad kelti maisto kainas.

Šalies gaspadinių unijos 
komitetas išsiuntė visiems 
skyriams pranešimus, ku
riuose kviečia gaspadines 
uoliai daboti produktų kili
mą.

Ligišiol Amerikoj nėra 
mažiausios priežasties, kad 
pragyvenimo produktai tu
rėtų pabrangti.

Cukraus, kaip pasirodo, 
yra tiek ir tiek. Jo stokos 
anaiptol neatjaučiama.

Kviečiai ir, abelnai laukų 
gėrybė, šiemet nepaprastai 
gausiai užderėjo, ir todėl nė
ra nei mažiausio reikalo, 
kad pabrangtų miltai.

Bulvių šiemet labai gerai 
užderėjo, tai ir vėl nėra 
priežasties, kad kainos ant 
jų pakiltų.

Gaspadines tik turi dabo
ti, bet gaila, kad jos dar nė
ra atsakančiai susiorganiza
vusios.

Oi kaip reik, kaip reik mū
sų gaspadinėms organizuo- 
ties!

Jauna Gaspadinė.

MOTINOS, BŪKITE AT
SARGESNĖS SU KŪ

DIKIAIS!
Collinsville, Ill.

Mūsų lietuvės motinos la
bai neatsargios su kūdikiais. 
Štai paimti atsitkimus vien* 
tik iš mūsų miestelio, kurie 
yra žinomi ir tai baisu daro
si iš tokio neatsargaus auk
lėjimo kūdikių.

Penki metai atgal P. Ku- 
relaičio vaikas įpuolė į stati
nę karšto vandens ir tuojaus 
mirė.

Keturi metai atgal M. Ei- 
čo vaikas įpuolė į katilą ver
dančio vandens ir per kelias 
valandas didžiausiose kan
čiose mirė. J. Bilenevičiaus 
mergaitė užsivertė ant sa
vęs bliūdą virintų višnių ir 
taipgi per kelias valandas 
mirė.

5 d. rugpjūčio A. Baltru- 
konio mažas kūdikis išgėrė 
kokios tai rūgšties, kuria 
plau ja indus. Nors dar kū
dikis gyvas, bet klausimas, 
ar nepasiliks ant viso am
žiaus nelaimingu.

Tai tik iš lietuvių ir žino
mų atsitikimų paduodu ne
laimingus nuotikius su kū
dikiais. O kiek jų pasilieka 
nežinomais?

Matomai, dauguma moti
nų palieka kūdikius ant die
vo apveizdos ir visai jais ne
sirūpina. O tas dievas visai 
šaltai žiūri, kuomet kūdikis 
įkrinta į verdantį vandenį ir 
pradeda “maudytis”. Pasi
rodo, kad jis nei kiek neturi 
mielaširdystės ir nepaliepia 
aniuolui sargui ištraukti tą 
kūdikį iš karšto vandens.

Arimas.

Scranton, Pa.
Linksma pranešti, kad 

“Živilės” merginų ratelio 
choras 2 d. rugp. surengė iš
važiavimą. Išvažiavimo tik
slas — suvienyti visas pa
žangesnes jaunimo draugi
jas bei ratelius į vieną bend
rą, galingą draugiją. Iš to
kio sumanymo reikia labai 
nusidžiaugti ir dar kas svar
biausia, kad to viso iniciato
riai — merginos! Išvažiavi-

me dalyvavo daug jaunimo 
ir buvo atvažiavusių draugų 
iš Pittstono. Buvo kalbėta
si apie susivienyjimą į vienų 
sąryšį. Galima spręsti, kad
tas išvažiavimas atneš di
džiausią naudą. Tik, drau
gai, neatidėkim tą svarbų 
darbą ant toliaus ,bet steng- 
kimės jį kogreičiausia įvyk- 
dinti gyveniman. Męs ži
nom, kad pavienės, atskiros 
draugijos, niekados negali 
tiek nuveikti, kiek susivie- 
nyję į bendrą sąryšį. Męs> 
girdėjom, kaip drg. K. A. 
Gilbaitienė kvietė mus visus 
vienytis ir kovoti su Rotuos 
agentais, nes jie užsimauna 
pirmeivišką ličiną ir prade
da savo juodą darbą varyti. 
Męs turim apsisaugoti, kad 
vilkas, įlindęs avies kailin, 
neprieitų prie žmonių ir ne
išplėštų jų sielos! Apsisau
goti nuo tų vilkų męs galėsi
me tik tuomet, kuomet susi
vienysime į vieną, pažangią 
ir galingą draugiją ir veik
sime visi bendrai. Tuomet 
nebaisus bus mums priešai 
ir visuomet męs juos perga
lėsime.

Juk kiekvienas iš mūsų 
pastebėjo, koks tai puikus 
buvo išvažiavimas ir kaip 
puikiai kalbėjosi jaunimas 
apie bendrą, visuomenišką 
darbą. Susi vieny jus gi, męs 
visuomet taip kalbėsimės, 
visuomet taip svarstysime 
bendrus dalykus ir visi iš
vien veiksime.

Todėl, visi prie bendro 
darbo! O merginoms garbė, 
kad tą darbą sumanė!

S. P. Shonas.

Lawrence, Mass.
Pas mus pusėtinai gyvuo

ja moterų “Birutės” kliubas. 
Narių išviso priklauso prie 
kliubo apie 30, bet kas svar
biausia, kad visos pažangio
sios merginos ir moteris pri
klauso ir šį bei tą veikia.

19 d. liepos buvo parengu
sios pikniką ir užkvietė ja
me dalyvauti socijalistus. 
Taigi 1 d. rugpjūčio buvo pa
rengtas piknikas ir viskas 
atlikta kopuikiausiai. Ta
me piknike dalyvavo ir ke- 
liatas parapijonų, bet jie tu
rėjo atsivežę švento” van
denėlio ir nuolatos bėgdavo į 
krumus “pasišlakinti” juo- 
mi, kad bedieviai nepristo-

Naujai susitvėrus pirmu
tinė draugija po vardu “Bi
rutė”, surengė liepos 25 d. 
savo pirmą pasilinksmini
mą, kuris nusisekė konoge- 
riausiai. Publikos buvo su- 
virš 200 ir visi labai dailiai 
linksminosi. Dalyvavo dvi 
vietinės draugijos: D. K. L. 
Algirdo ir šv. Jono Krikšty
tojo, už ką joms tariam šir
dingą ačių. Gražiai padai
navo keliatą dainelių J. C. 
Jaunuomenės choras po va
dovyste J. Zujaus.

Buvo užprašyta Šv. Jur
gio draugija, bet atsisakė 
dalyvauti, pasiremdama 
tuom, kad jiems “bobų drau
gijos” nereikią, nes jokios 
naudos iš jos neturėsią. Ko
kios naudos jie įieško — 
męs pačios negalime išmis-

Prasta garbė mūsų Jurgio 
draugystės “vyrams”. Jie 
sako, kad moteris reikia po 
kojomis paminti. 'Panašiai 
darydavo senovės indijonai, 
bet jie dabar virto kulturiš- 
kesniais, tai jų vietą užima 
mūsų Šv. Jurgio draugystes 
vyrai. Bet jeigu jau jūs 
pradėjot pamėgždžioti seno
vės indi jonus, tai ir keliauki
te sveiki į Afrikos girias. 
Męs apsieisime be jūsų pa 
gelbos. Parapijonka.



KORESPONDENCIJOS.
Grand Rapids, Mich.

Liepos 31 d. Lietuvos Sū
nų Draugijos svetainėj buvo 
rodomi krutanti paveikslai. 
Paveikslai susidėjo vien tik 
iš taip vadinamos “Lietuvių 
Kolionijos” Michigano vals
tijoj.

Patįs su rengėjai tir kru
tančių paveikslų buvo atvy
kę iš Chicago, Ill.: lietuvis 
Valinčius ir antras anglas.

Tikslas viso to buvo kvies
ti lietuvius šio miesto va
žiuoti į tas vietas, kuriose y- 
ra parduodama Swigart far- 
mos. Bet vargiai jiems pa
vyks su tokia reklama pri
traukti lietuvius. Žmonių 
buvo pilna svetainė, nes į- 
žangd dykai.

2 d. rugpjūčio buvo su
rengtas T.M.D. choro pir
mas piknikas. Oras buvo 
gražus ir daug žmonių atsi
lankė. Piknikas buvo reng
tas privatišku būdu: kiek
vienas iš vyrų choristų turė
jo duoti dolerį, o už tuos pi
nigus buvo pagaminta val
gių ir lengvų gėrymų. Kiek
vienas vyras turėjo tiesą pa
siimti merginą.

Visa kompanija susidėjo 
iš 70 ypatų ir linksminosi la
bai puikiai. Taipgi buvo į- 
vairųs žaislai, už kuriuos at
sižymėjusiems duota dova
nų.

Reikia ištarti ačiū p. O. 
Jakamavičienei, kuri rūpi
nosi viskuom ir viskas pui
kiai išėjo.

“Laisvės” Koresp.

Nashua, N. H.
Labai linksma skaityti, 

kuomet randi iš kitų miestų 
pranešimus, kad lietuviai ju
da, darbuojasi, rengia pra
kalbas, piknikus ir t.t. Pas 
mus gi visai kitokis judėji
mas. Nedėldieniais, kuomet 
kitų miestų lietuviai išva
žiuoja ant įvairių pasilinks
minimų, mūsų lietuviai tuš
tina bačkutes, o vakare pra
deda tarp savęs muštis arba 
prie pašalinių kibti.

1 d. rugpjūčio atsibuvo 
vienoj stuboj vestuvės. Per 
visą laiką gėrė, šaukė, o va
kare pradėjo kibti prie pra
eivių ant gatvės.

Ar tai gražu taip elgties? 
Vestuvėse buvęs.

Rochester, N. Y.
28 d. liepos sustreikavo 

August Brothers Co. kriau
čių dirbtuvė, kurioj dirbo 
apie 175 darbininkai. Prie
žastis streiko — prašalini- 
mas vieno darbininko iš dar
bo. Darbininkai reikalauja, 
kad tą darbininką atgal pri
imtų, bet darbdavis atsisako 
jų reikalavimą išpildyti. At
sirado ir streiklaužiu. 4.

*
1 d. rugp. I. W. W. lietuvių 

skyrius buvo surengęs pra
kalbas ant atviro oro. An
gliškai kalbėjo vietinio loka- 
lo organizatorius; lietuviš
kai — J. Katauskas, F. Ta
mošiūnas ir J. D. Bendokai- 
tis. Žmonių buvo neperdau- 
giausia.

Sekančios prakalbos atsi
bus 15 d. rugp. ant Joseph 
avė., kampas Nassau St.

♦ ♦

Socialist Party vietinis 
skyrius dirba kiek galėda
mas: rengia prakalbas ant 
gatvių, svetainėse, varo agi
taciją visokiais būdais, kad 
tik laimėjus ateinančiais 
rinkimais.

P. E. Ružauckiutė.

Giradville, Pa.
Šiame miestely lietuvių 

nedaug randasi ir jie dirba 
anglių kasyklose. Tamsu
mas neapsakomas: girtuok
lystė, paleistuvavimas, peš
tynės — tai pirmą vietą už
ima. Apie laikraščių ir kny
gų skaitymą nei neužsimink. 
Bet už tai visi karsti katali
kai ir baisiai neapkenčia pa
žangesniųjų žmonių.

Žentas.

Scranton, Pa.
Męs sutvėrėm L. S. S. 2 

kuopos “Dramatišką Rate
lį” ir suvienyjom jį su mer
ginų “Živilės” choru. Da
bar “Živilės” choras, su pa- 
gelba susivienyjusio “D. R.” 
nępoilgam statis ant scenos 
veikalą “Pabaigtuvės”. Ant
ras veikalas bus statomas 
L. S. S. 2 kuopos naudai.

Reikia linkėti, kad .ben
dromis jiegomis daugiau nu
veiktų, negu pirmiau.'

S. P. Shonas.
f ____________

Hartford, Conn,
Neseniai buvo “Laisvėj” 

rašyta, kad pati norėjo savo 
vyrą pasmaugti, bet buvo 
suareštuota, o paskui paleis
ta po kaucija. 29 d. liepos 
atsibuvo teismas ir jinai ta
po pripažinta nesveiko pro
to ir paimta į ligonbūtį, o vy
ras nuo jos paliuosuotas.

V. A. Dumblauskas.

Pittsburg, Pa.
Pas mus dar madoj švęs

ti vardadienis ir kelti puo
tas. 31 d. liepos buvo taipgi 
iškėlęs vienas jaunas vaiki
nas vardadienio puotą. Bet 
vakare, kuomet gerokai 
įkaušę, pradėjo vieni kitus 
buteliais laiminti. Vienam 
galvą pramušė, o kitam an
takius apdaužė ir ilgą laiką 
vaikščiojo tartum mėlynus 
akinius užsidėjęs.

Ar tai ne puikus papro
tys?

Dzūkas.

Hudson, Mass.
Šis miestelis randasi ant 

Hudsono upės ir apgyventas 
įvairiomis tautomis. Skai
čius gyventojų siekia apie 
14,000. Tarp jų yra nema
žas būrelis ir lietuviu. Bet 
kas keisčiausia, kad čia ne- 
išnykus senoviška mada ir 
kas subatvakaris yra ren
giama karčiamų svetainėse 
“vakaruškos”. Suprantama, 
lietuviai nuo to irgi neatsi
lieka.

1 d. rugpjūčio vienoj vie
toj buvo parengta “vakaruš
kos”. Per visą vakarą 
traukta įvairus skystimėliai, 
o vakare, kuomet uždarė 
karėdamas, išėję ant gatvės 
pradėjo skaldyties vieni ki
tiems galvas. Kilo didelis 
triukšmas, pribuvo ir polici
ja, kuri vienus nugabeno į li- 
gonbutį, o kitus į belangę.

Bet to dar neužteko. Tą 
patį vakarą susivaidijo taip 
vadinamu du sporteliu už 
vieną merginą ir, užėję į 
vieną kiemą, pradėjo peštis, 
Vienas tapo nuveiktas ir, 
kad nepasidavus, išsitraukė 
peilį ir smeigė savo priešui į 
šoną, o pats pabėgo. Jo 
priešas, paėjėjęs keliolika 
žingsnių, krito ant gatvės ir 
apalpo. Pribuvus policijai 
vėl vieną nugabeno ligonbu- 
tin, o antrą, pabėgėlį, į be- 
langę.

Pirmieji peštukai tapo po 
$200 kaucijos pastatyti, o 
tas, kuris peilį pavartojo — 
po $1000. Už pirmuosius 
kaucija įnešta ir jie paliuo- 
suoti iki teismui, bet už pas
tarąjį niekas kaucijos ne- 
įneša ir jis turi sėdėti iki 
teismui.

Tai vis darbai gerų katali
kų, kurie eina bažnyčion, at
lieka išpažintį ir klauso ku
nigo žodžių. Kuomet buvo 
atvažiavęs kunigas, tai liepė 
visokiais būdais persekioti 
tuos, kurie platina apšvietą. 
Žingeidi! dabar žinoti, ar jis 
atvažiavęs vėl šauks, kadme- 
laikyti namuose socijalistų, 
persekioti juos, neduoti 
jiems rengti prakalbų ir tt.? 
Ar jis neprisimins, kad jo 
geri katalikai varstosi pei
liais, skaidosi sau galvas ir 
tt. Vijurkas.

So. Manchester, Conn.
6 į. rugp. T. M. D. 103 kp. 

atsibuvo nepaprastas mitin
gas, kuriame buvo dalinta 
kun. Žilinsko raštai ir dr. 
Garmaus paskaita naujiems 

nariams. Kun. Žilinsko raš
tai buvo atsiųsti su apdarais 
ir kiekvienas narys turėjo 
už apdarus užsimokėti po 
50c. Tiesa, dauguma kuo
pos narių buvo išanksto už
mokėję už apdarus, bet dau
gelis to nenorėjo, vienok 
priversti buvo užsimokėti, 
kadangi be apdarų neatsiun
tė. Paskui buvo išnešta pa
peikimas centro valdybai, 
kad jinai panašiai pasielgė. 
Pasirodė, veik visi kuopos 
nariai neužganėdinti kunigo 
Žilinsko raštais.

Tapo išrinktas kuopos ko
respondentas A. Zokaitis, 
kuris rašinės visus kuopos 
reikalus ir žinutes į organą 
“V. L.”. Bet neuždraudė ra
šinėti ir į kitus laikraščius.

A. Zokaitis.

Greyson, III.
Šis kaimelis apgyventas 

francūzais, vokiečiais ir 
amerikonais. Lietuvių ran
dasi viena šeimyna ir 3 pa
vieniai. Aplinkui visur tar
mes, bet iš priežasties dide
lių karščių viskas išdžiūvę, 
tik “komai” gerai išrodo. 
Daržovės • neapsakomai 
brangios.

Su darbais irgi blogai. 
Nors anglių kasyklos dirba 
kasdien, bet darbą gauti la
bai sunku. Ateina darbo 
jieškoti basų, apdriskusių ir 
kuomet tokius bosas pama
to, tai bėga į šalį, kaip nuo 
kokių baidyklų.

Pirmiau ir krasos sky
riaus neturėjom, tai vaikš
čiodavom 2į mylias, bet da
bar jau įvedė skyrių, tai 
daug palengvino.

“Laisvės” Skaitytojas.

Ansonia, Conn.
Mūsų jaunimas dalinasi į 

dvi dalis: vieni priguli prie 
įvairių pažangesniųjų drau
gijų, rūpinasi apšvietos rei
kalais ir tt. Kiti gi nieko ne
žino, prie niekur nepriguli ir 
vien tik iiuosu laiku rengia 
“pasilinksminimus”. “Pasi
linksminimai”, yra rengiami 
taip: susieina kur nors į 
s tūbą, užsisako bačkutę ru
džio, kelis galionus degtinės 
ir ūžia. 1 a. rugp. irgi buvo 
Toks “pasilinskminimas”, 
bet kuomet jau gerai įkaušę, 
tai pradėjo vieni kitiems 
dantis “skaityti”. Prisiėjo 
net policiją pareikalauti, ku
ri nugabeno į šaltąją, kad at- 
vėdinus smegenis. Tai taip 
jie elgiasi.

16 d. rugpjūčio Ansonijos 
Liet. Šviesos dr-stė rengia 
išvažiavimą ant farmos pas 
drg. Bieliauską.

Bijūnėlis.

Bayonne, N.J.
Kas mums, Bayonnes lie

tuviams, reikia daryti? Kur 
tik nepasiklausai, ar tai di
deliuose miestuose, ar tai 
mažuose miesteliuose, visur 
lietuviai bruzda, visur vei
kia, visur rengia prakalbas, 
diskusijas ir tt. Jie ne tik 
;patįs veikia, bet ir kitus 
kviečia į talką, kad stotų į 
darbininkiškas eiles ir kovo
tų su savo išnaudotojais. 
Bet ką gi męs veikiame? 
Nieko! Štai jau pradeda 
apie mus kiti rūpinties. L. 
S. S. 4 rajono 26 konferenci
ja, laikyta Harrison, N. J., 
nutarė, kad mūsų mieste su-7 V

tverti kuopą ir pavedė tą da
lyką atlikti L. S. S. 147 kuo
pai Elizabeth, N. J.

L. S. S. 147 kuopa 7 d. rug
pjūčio laikytame savo susi
rinkime išrinko tam tikrą 
komisiją, kuri kreipėsi prie 
mūsų, kad parengus prakal
bas. Kuopa prisideda ir pi- 
nigiškai. Kitos kuopos irgi 
žada duoti pagelbą, jeigu tik 
męs reikalausime. Aš čia 
nenoriu įžeisti vietos lietu
vius darbininkus, bet tik 
nurodau, kad dabar mums 
yra gera proga imties už 
darbo ir sykiu veikti su ki
tais darbininkais. Pradėjus 
veikti, susilauksime ir vai
sių. Taigi visus kviečiu prie 
darbo, o ypatingai laisvas 
draugijas, kaip tai Vytauto 
draugystę ir kitas. Aš ma
nau, kad atsiras draugų, ku
rie prijaus tam darbui.

M. F. Trakimas.

Franklin, Mas:
Šis miestelis turi apie 10,- 

000 gyventojų ir randasi la
bai puikioj vietoj, be j; lietu
vių iki šiol jame dar nebuvo. 
Kada aš pribuvau, tai pasi
rodė, kad pirmas iš lietuvių. 
Gavus darbą pianų dirbtu
vėj, parsitraukiau dar du 
savo draugu, o vėliaus vėl 
du, tai dabar randasi viso 
penki. Kuomet pradės eiti 
geriau darbai, manome par
sikviesti dar keletą draugų 
ir sutverti L.S.S. kuopelę. 
Tokiu būdu užvesim naują 
lietuvišką kolioniją.

Laikraščių pareina “Lais
vė” ir “Keleivis”.

K. Armonas.

PEŠTYNES ant PAGRABO 
Providence, R. I.

Kas padarys juokų,kas ne, 
o prietaringi žmoneliai vis 
padaro. Numirus Petro Na- 
livaikos moterei, per pagra- 
bą neapsieita be katalikiškų 
ceremonijų: parvežta ru
džio, baltakės ir dar kitko, 
kad su riksmais ir bildesiais 
būtų galima lengviau užta- 
rabanyti nuvargintą “dūše- 
šelę” į “dangiškąjį rojų”. 
Kada visi nusigėrę pradėjo 
“ščyrai” melsties, vieni ki
tiems, neapsileisdami, rodė 
kas ką gali, vieni galėjo rėkt, 
kaip asilai, kiti kaip žuvįs. 
Žinoma, žuviniai tapo už
rėkti ir iš tos “sarmatos” žu
viniai pavartojo kumsčias. 
Moteris, išbėgus iš stubos, 
rado policmaną ir sako: 
“Mister, mister! mai aus 
fait!” ... Policmanas atėjęs 
kaltininkus nusivedė nuova- 
dan ir ten juos nuramino.

Kiti sako, kad už velionės 
pinigus susipešę, kuri turi 
pakavojus apie $900.00 ir jų 
iki šioliai negal surast.

Tai vis bažnytinė “dora” 
ir apšvieta.

M. B. V-skas.

Collinsville, Ill.
2 d. rugp. šv.Mykolo drau

gystės atsibuvo piknikas. 
Nors girtų netrūko, bet vis
kas apsiėjo gražiai. Beje, 
buvo keletas lietuvaičių iš 
St. Louis, Mo., ir is jų dvi la
bai drąsios, ypač šu vaiki
nais. Patartina toms sese
lėms biskutį prisilaikyti...

Serbentą..

Athol, Mass.
Neseniai “Laisvėj” tilpo iš 

Atholio korespondencija p. 
Kavlaičio, kur pasakyta,kad 
laike Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugystės susirinki
mo, laikyto 12 d. liepos, už 
kokį ten įnešimą tapo nu
bausta doleriu narė Ona 
Markūnaitė. Tas netiesa. 
Narė Markūnaitė likosi tik 
perspėta, bet nenubausta.

Dabar vėl koks tai J. G. 
Atholietis rašo, kad iš Liet. 
Apšv. Ratelio pikniko pir
mininkas du “vytiečiu“ pra
šalinęs, grūmodamas su po
licija. Čia taipgi netiesa. 
Buvo taip: apie 20 “vytie- 
čių” ir jiems pritariančių, 
atėję ant Apšv. Rat. pikniko, 
tuojaus pasitraukė į šalį,kur 
jie, matomai, padarė sutartį, 
kad A. R. padaryti “sche
mą”. štai pasimatė iš krūmų 
vaikinų pulkelis, kurie de- 
monstratyviškai maršavo 
per pikniko vietą, su paga
liais, taipgi militarėj formoj 
ir, priėję netoli gyvenamųjų 
stubų, užtraukė: “Ant kal
no karklai siūbavo”. Pikni
ko vietos savininkui įpra
šius,kad męs nedarytume di
delio triukšmo ir nešauktu
me, aš pasiskubinau pribėg
ti prie “pilnų patrijotizmo” 
daininkų ir paprašiau, kad 
jie sustotų dainavę ir, nors 
nenorom, jie ant to sutiko ir 
toj pačioj formoj “maršavo” 
į miestą ir per miestą. Tai
gi, pasakymas, kad grūmo
jau policija, neteisingas.

J. K. Vasiliauskas.
L.S. ir D.Dr-jos ir L.A.R. 

Pirmininkas.

Detroit, Mich.
6 d. rugp. atsibuvo repub- 

likonų prakalbos toj pačioj 
svetainėj, kurioj visuomet 
rengia lietuviai. Degtinė, 
alus ir cigarai per visą vaka

rą buvo dalinama uždyką vi
siems. Į salę buvo prisirin
kę įvairių tautų žmonių, 
tarp kurių matėsi ir lietuvių 
piliečių, visuomet laike rin
kimų parduodančių savo 
balsus už alų ir degtinę.

Laike prakalbų tie veid
mainiai vadino darbininkus 
broliais, gerbiamais pilie
čiais ir prižadėjo suteikti 
gerus laikus.

Draugai darbininkai! Ar 
męs neatsimename, kaip jie 
mums prieš rinkimus visuo
met prižada suteikti gerus 
laikus? Ar męs neatsime
nam, kad jie rdus ir pirmiaus 
vadino draugais," broliais ir 
tam panašiais vardais? Bet 
pasibaigus rinkimams, ar 
suteikė jie mums gerus lai
kus, atsinešė taip meiliai, 
kaip prieš rinkimus? Ne! 
Kuomet męs nueidavom pas 
juos darbo prašyti, tai dirb
tuvės duris uždarydavo ir 
nenorėdavo į mus žiūrėti. 
Kodėl? Todėl, kad jie nėra 
mūsų broliai ir draugai/bet 
didžiausi siurbėlės - išnau
dotojai. Jiems nerūpi page
rinimas darbininkų būvio, 
bet tik išnaudojimas. Taigi', 
kuomet ateis balsavimo die
na, tai žinokite, kad męs esa
me darbininkai ir turime 
atiduoti savo balsus tik už 
darbininkų partijos atsto
vus, kurie yra tikrai mūsų 
draugai, nes jie sykiu su mu
mis dirba ir už mūsų reika
lus kovoja. Jeigu męs išrink
sime iš savo tarpo valdžią, 
tuomet jinai mūsų reikalais 
ir rūpinsis. Išnaudotojai ne
gali musų reikalais rūpintis.

Detroito Reporteris.

BJAURUS PASIELGIMAS. 
Montreal, Canada.

Už blogą pasielgimą vie
no, gali daug nukentėti ir 
gerų žmonių. Tankiai at
važiuoja iš svetur žmogus, 
neturėdamas nei pinigų, nei 
darbo ir prašosi, Kad jį pri
imtum ir sušelptum. Bet 
kuomet vienas nuskriau
džia, tai ir kitiems prisieina 
atsakyti.

25 d. liepos iš čia prasiša
lino viena šeimyna ir vienas 
taip vadinamas burdingie
ris. Pirmiau ta šeimyna ir 
burdingieris buvo sunkiam 
padėjime ir prašėsi sušelpti. 
Vienas krautuvininkas išda
vė tai šeimynai ant 200 dol. 
valgių ir šiaip jie pasiskoli
no nuo pažįstamų apie 100 
dolerių ir išdūmė niekam 
nieko nesakę.

Burdingieris irgi įsiskoli
no vienai gaspadinei $25.00, 
užsisakė pas pažįstamus 
krautuvėj siutą už $25.00 ir 
dar pasiskolino $25.00 ir vėl 
išdūmė. Girdėjau, kad išva
žiavo į Suv. Valstijas, būtent 
į Lewistona.

Taigi, jeigu dabar ir geras 
žmogus prašytų pagelbos, 
tai niekas jo nesušelptų, nes 
bijotų, kad taip nepasielgtų.

Juodplaukis.

Fitchburg, Mass.
Laisvės” N. 59 tūlas Lie

tuvis, aprašydamas mūsų 
jaunimo pikniką ,taip išnie
kina, kad pasako, jog mergių 
nos taip nusigerūsios, kad 
nepažinusios ar tai gyvuliai, 
ar vaikinai ir bučiavę gyvu
lius. Aš gi, kaipo dalyvavęs 
tame piknike, turiu pasaky
ti, kad nieko panašaus nebu
vo ir girtų visai nebuvo. Pik
nikas atsibuvo kopuikiau- 
siai, visi gražiai linksminosi 
ir, vakare, visi sugrįžo į na
mus. Matomai Lietuvis, da
lyvavęs piknike, turėjo ypa- 
tišką piktumą ir parašė to
kią korespondenciją.

Petras Samulėnas.

Philadelphia, Pa.
9 d. rugpjūčio lietuviai su 

rusinais sykiu, prigelbstant 
kun. Delioniui, buvo suren
gę kontr-kariškas prakalbas 
New Academy Hall. Kalbė
jo J. Stasiulevičius, kun. De- 
lionis, V. Jakštys ir trumpai 
vienas rusinąs. Puikias an- 
ti-kariškas prakalbas pasa
kė J. St. ir kun. D. V. J. gi 
kalbėjo apie kooperacijas ir 
kitus sulyg tos dienos men
kus klausimus. Kaipo taip 
dideliam karštyje, publikos 

visgi būrelis buvo. Aukų 
apdengimui lėšų tapo su
rinkta 7 dol. su centais. Pa- 
galiaus liko išrinkta per 
mass mitingą komitetas iš 
keliatos vyrų, kurių užduo- 
duotis bus žadinti lietuvius 
ir įkvėpti entuzijazmą lin
kui meilės Lietuvos tėvy
nės. Ir kada tas jau bus pa
siekta, t. y., plačiai praskam
bės, tuomet, sulig inicijato- 
riaus kun. D. nuomonės, pa
sinaudojant dabartiniu ka
rės stovio momentu, sušauk
ti visuotinąjį didelį lietuvių 
seimą, kuris turės idėjiškai 
diplomatišku keliu reikalau
ti Lietuvai autonomiją.

Triksas.

Worcester, Mass.
Sunku yra išeiti su kokiais 

nors papeikimais, o ypatin
gai dar ant tų, kurie skaito
si inteligentai ir seni visuo
menės veikėjai, bet visgi ne
galima ir užtylėti.

Tiesa, mūsų L. S. S. 40 kp. 
iš oro pusės išrodo labai pui
kiai ir yra užsitarnavus pa
gyrimų. Veikiama irgi ne
mažai ir tankiai daug nuvei
kiama. Bet ištikrųjų, jinai 
turėtų daug daugiau nu
veikti ir daug daugiau pase
kėjų turėti, negu dabar. 
Priežastis to viso — tai dar 
neišnyksta tos klesos, prieš 
kurių panaikinimą męs ko
vojam; dar vis dalinasi kuo
pos nariai į inteligentus ir 
darbininkus ir tie. inteligen
tai tankiai šalinasi nuo dar
bininkų ir tik tuomet su jais 
išvien veikia, kuomet mato 
šiokią ar tokią naudą ar 
garbę dėl savęs.

Paimkim męs pavyzdį iš 
kunigų. Jeigu jie parengia 
kokį nors pasilinksminimą, 
tai nežiūri kokia ten publika 
susirenka, ar darbininkai ar 
inteligentai, jie patįs visur 
lenda, patįs viską tvarko, 
patįs užmano visokius žais
lus, kuriuose sykiu dalyvau
ja ir tt. Pas mus gi visai ki
taip. Kiek.man teko būti 
ant parengtų kuopos pikni
kų, tai mūsų inteligentai, su
simetę atskirai, vieni sau 
žaidžia, dainuoja ir linksmi
nas. Iš šalies žiūrint, labai 
keistai išrodo. Pasirodo, 
kad jie dar šalinasi nuo dar
bininkų ir skaito save augš- 
tesniais už paprastus darbi
ninkus. Man rodosi, kad rei
kėtų ne tik šalinties, bet 
stengties sykiu linksminties 
ir būti tų pasilinksminimų 
vadovais. Jeigu jūs sykiu 
dalyvautumėt, sykiu žaistu- 
mėt, užmanytumėt įvairius 
žaislus, tai daug daugiau 
pritrauktumėt prie savęs 
pašalinių žmonių, negu da
bar.

Man rodosi, kad ne tik 
taip turėtut daryti, bet pri
valote taip daryti. Pana
šiai elgiantis išsirodo, lyg 
veidmainiaujate.

Aš čia nenoriu tų draugų 
įžeist, bet tik noriu atkreipti 
tą jų ydą, kurios gal jie ir 
patįs nepermato.

Naujas narys.

Darbai.
Milford, Mass. Pastaruo

ju laiku pas mus darbai eina 
pusėtinai. Čeverykų ir ge
ležies dirbtuvės dirba neblo
gai; bedarbių nesimato. Bet 
iš kitur atvažiavus sunku 
darbas gauti. Dabar čia sta
toma nauja geležies dirbtu
vė ir kalba, kad greitu laiku 
pradės dirbti. Tuomet rei
kės daugiau darbininku.

M. J. A..

Saginow, Mich. 25 d. lie
pos čia sudegė didelė lentų 
pjovykla, kurioj dirbo apie 
300 darbininkų. Taigi 300 
darbininkų liko be darbo. 
Kitos dirbtuves irgi silpnai 
dirba. Kasyklos dirba po 3 
dienas į savaitę, o nekurios 
daugiau, bet pilno laiko ne
dirba nei viena. Bedarbių 
didelė armija ir darbas ne
galima gauti,

A. D. Vergas.

Elizabeth, N. J. Silpnai 
darbai ėjo lig šiol, bet dabar, 
kada karės šmėkla pradėjo 
siausti po Europą,tai žymiai 

sumažėjo darbai Singerio 
fabrike. Štai, per kelias pa
starąsias dienas atleido nuo 
darbo iš įvairių skyrių dau-. 
gelį darbininkų ir dar vis 
galo nėra atleidinėjimui. 
Jei tik pradžioje karės taip 
atsiliepė ant darbų Singerio 
fabrike, tai kas bus toliaus? 
Mat, daugiausia siuvamųjų 
mašinų siunčiama į kitas ša
lis. Tarpe atleistųjų darbi
ninkų iš darbo yra didelis 
nusiminimas ir neturi vilties 
gauti kur kitur darbą. Pa
taikavimas ir pasigirimas 
prieš bosus pakilo, kad tik 
nebūti atleistas, bet kad vie
toje jų butu kiti paleisti. 
Taip sakant, varžytinės tarpz 
darbininkų kįla ir labai ne
malonu darosi šiek tiek susi
ma tusiem darbini nkam.Kad 
būt didžiuma susipratusių 
darbininkų, tai jie neduotų 
atleisti (pavaryti) iš darbo, 
bet reikalautų, nors ir trum
piau dirbti, bile tik visiems. 
Bedarbiai čia dar nesiorga- 
nizuoja, reikėtų tuomi pasi
rūpinti socijalistams.

Kunst Albers.

Providence, R. I. Kaip vi
sur, taip ir pas mus darbai 
eina netik silpnai, bet kaiku- 
rios kompanijos visiškai už
daro dirbtuvės vartus netik 
nuo tų darbininkų, kurie dar 
tikisi gauti darbą, bet ir 
tuos, kurie dar dirbo, išvari
nėja iš dirbtuvių. “Brown 
& Shape”, didžiausia maši
nų dirbtuvė Providence, už
sidarė ant trijų savaičių iš
varydama keliatą 5 tūkstan
čių rankpelnių. “File shope” 
taip-pat sustojo ir išvarė 
daūgelį darbininkų ant gat
vės. Audinyčiose irgi silp
nai dirbama.

Darbo jieškotojai lai pir
miau pamąsto apie “gavi
mą” darbo, nei kad važiuos į 
šita miestą.

M. B. Vasiliauskas.

Hammond, Ind. Darbai 
čia eina labai silpnai. Nors 
nekuriose dirbtuvėse dirba
ma pilnas laikas, bet užmo- 
kest;s labai menka ir darbo 
sąlygos baisios. Kitos gi 
dirbtuvės veik visai nedirba. 
Bedarbių gana daug.

J. Maksvitis.

Collinsville, Ill. Darbai 
anglių kasyklose eina pras
tai — dirba po 1 — 2 dienas 
į savaitę. Iš kitur atvažia
vus darbas sunku gauti.

Serbentą.

Šis mažas paveikslėlis pa
rodo Francijos miestelio 
Nancy augs tą katedrališką 
bažnyčią. Viršuj tos bažny
čios vieną naktį pasirodė 
Vokietijos kariškas orlaivis, 
iš kurio pradėjo kristi bom
bos.
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ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Galingas Orakule! Aš tu

riu kelis klausimus ir nie
kaip negaliu sau išrišti. Gal 
neatsisakysi man pagelbėt 
toje bėdoje, nes kuomet tu 
ko nors reikalausi, tai ir aš 
nepaliksiu kurčias.

1) Norėčiau sužinot,iš kur 
tu paeini? Pravardė būtų 
man biskuti girdėta. Hm... 
“Orakulas” paeina nuo žo- 
'džio Oro — ane — lotyniš
kai reiškia — miestelis. Bet 
galūnė — “kulas” — atrodo 
grynai lietuviškai ir turi 
reikšt tą patį. Aš taip me
nu, ar tik ne tavo diedukas 
atkeliavo iš šventos Italijos 
ir apsigyveno netoli Virba- 
liaus — kaimely Kiburkiuo- 
se. Jei taip, tai sveikutis ir 
ir mudu būsim bičiuliai. Aš 
paeinu iš Kapsų patvorių 
dilgių giminės ir esu Dilgė
liuos. Jeigu aš tą viską 
įspėjau, tai klausiu ir antro 
klausimo:

2) Kodėl mano meilutė at
šalo meilėje per laiškus? 
Kuomet pradėjau susiraši
nėt (žinoma, iš apgarsini
mų), — tai ji kovo mėnesy
je rašė — “Tamista”; ba
landžio—“Gerbiamas Drau
ge”; gegužio — “Mylimas 
Drauge! Tavo laiškai kaiti
na mane”; birželio — “Malo
niausias ir mylimiausias 
paukštyti”: liepos — uždėjo 
antgalvį: “Oh, be tavęs gy
vent ilgiaus negaliu” — ir tą 
mėnesį mudu susiėjom ant 
trumpo pasimatymo. Rug
pjūčio — jau ji man rašo:
— “Gerbiamasis”: rugsėjo
— “Rašau tam, kuriam lyti- 
si”, ir taip, artinanties šal
čiams, mano mergina visiš
kai atšalo. Kodėl?

3) Štai trečias klausimas 
ir paskutinis: Orakulas, 
kaipo popiežiaus giminė, 
turbūt augšto mokslo ir, aš 
tikiu, lengvai gali pasakyti: 
Kas priverčia vaikinus ant 
sutartuvių pirkti mergi
noms dovanas?

Jūsų vi e m as
Dilgėliuks

• iš Waterburio.

I
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KRIAUCIAI

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

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 pra
sysiu čielus metus siutą dy
kai.

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

ve taip anksti parnešė? Nei 
vakarienės neišviriau. Par
nešiu šaltos balionės ir pa
valgysi”. Ryte gi pasakys: 
“Sei, tu asile, kelk! Užkur- 
si pečių, man pilvą labai 
skauda”, šeštą mėnesį pa
rėjęs iš darbo jau nerasi pa
čios namie. Viskas bus ne
tvarkoj, kambarys šaltas. 
Ryte suduos tau keliu į už
pakalį ir sušuks: “Kelkis, 
tinginy, jau pavėlavai į dar
bą!” O už metų — gutnait!

3) Vyrai turi tokį krutini- 
mo instinktą, kuris, susiėjus 
su mergina, pradeda krutint 
tą kišenių, kur stovi pinigai. 
Žinoma, tada vyras privers
tas pirkt ką nors merginai.

Montello, Mass. Aną die
ną mūsų “vyčiai” laikė savo 
susispiętimą, ant kurio nu
tarė į “praktikulą” užrašė, 
kad paskirtoj dienoj susi
rinkt palei švento Jackaus 
bažnyčią, apsiginkluot šlico 
bo n kūtė m is ir tokioj formoj 
nutraukt “pikčerį”. Tasai 
“pikčeris” bus pasiųstas 
Rusijos carui su sekančiu 
užrašu: “Žiūrėk, Mikai, ko
ki męs galingi! Ir jeigu tik 
ant pareikalavimo mūsų ge
nerolo Gabrio neduosi Lie
tuvai autonomijos, tai šiur 
tavo galva neliks sveika nuo 
šitų bonku”.

Labas Rytas.

Stoughton, Mass. Pas 
mus eina smarki kova tarp 
burdingierių ir burdingbo- 
sių. Kaip vieni, taip ir ant
ri organizuojasi į unijas. 
Laukiama didelio susirėmi
mo. Abi pusės smarkiai gin
kluojasi. Burdingbosiai ap
siginklavo bačkomis, o bur- 
dingieriai — buteliukais. 
Kaip vienų, taip ir kitų “što- 
fas” pirktas Bostone.

Bertainiukas.

Tamaqua, Pa. Neseniai 
pas mus atsibuvo paminėji
mas “iškovojimo didesnių 
stiklų alaus”. Tą paminėji
mą surengė “pergalėtojai” 
girtuokliai, kuriems saliu- 
ninkai pristatė alaus dykai. 
Gėrė visą dieną ir, matomai,

karui atėjus, alus pradėjo 
eksplioduot. Nuo ekspliozi- 
jos vieniems galvos pratrū
ko, kitiems nosįs nulekiojo, 
o treti net i “džėla” įkrito, v v *
jantų” vaikštinėja po girią 
ir j ieško savo nosių.

Amaforas Tritytis.

SCHNEIDER BROLIAI

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

LIUTKUS
131 Grand St.. 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Naujienos už 25c
“NAUJIENOS” yra naujausiu, ge

riausiu lietuvių laikraščiu, “Nau
jienose" talpinasi naujausios žinios 
ir geriausiai parašyti straipsniai. 
“Naujienos’’ yra nauju laikraščiu, jos 
daug kuom skiriasi nuo kitų

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) įdėjęs į konvertą, o 
gausi ‘‘Naujienas’’ per ištisus du mėne
sius. Adresuok :

“NAUJIENOS
1841 S. Halsted St., Chicago, III.

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois 
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA.
galima apsidrausti gyvastį, ne

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

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

čia

Telefonas[885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

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

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

Atsakymas: —
1) Iš kur aš paeinu, tai — 

turiu prisipažint — jau ne
beatsimenu, nes jau daugel 
metų praėjo nuo to laiko, 
kaip aš iš ten išėjau. Vie
nok dilgėles aš gerai pažįs
tu, nes atmenu, kaip šian
dien, kad vieną kartą nukrė- 
čiau Virbaliaus prabaščiaus 
grasias ir obuolius ir paka- 
vojau dilgėlėse. Bet kuomet 
man dilgėlės rankas subadė, 
tai prabaščius, tai pastebė
jęs, šmakšt į dilgėles ir rado 
papildytą šventvagystę. O 
aš už tai gavau šventą kiką. 
•Taigi, aš ant tamistos netu
riu geros akies.

2) Ant moteries ne tiek 
veikia vyras, kiek gamta. 
Todėl moteris atvėsta kartu 
su sezonu. Bet moteris turi 
ir kitas savotiškas ypatybes, 
kurios ypač po vestuvių aiš
kiai pastebiamos. Jei tami
sta dar nevedęs, tai apsivesk 
ir tuomet štai ką pamatysi: 
— Pirmą mėnesį po vestu
vių tamistos pati ateis tami- 
stą pasitikt pas dirbtuvę. 
Ryte gi ariksti atsikels, iš
virs pusryčius, dešimts sy
kių pabučiuos ir pasakys: 
“Kelk, brangusis, jau laikas. 
Oh, kaip gaila tavęs!...” Ant
rą mėnesį jau lauks pas stu- 
bos duris, gulant paprašys 
pažadint, o išvirus^ pusry
čius, 3 kartus pabučiuos ir 
pasakys: “Kelkis, jau pusry
čiai redi”. Trecią mėnesį, 
parėjęs iš darbo, rasi pačią 
stuboj besnaudžiant. Ir ka- 
daji tamistą pamatys, tai 
sušuks: “Ar velnias čia ta-

Rymas. Šventas tėvas, iš
girdęs, kad vokiečiai užėmė 
Čenstakavą, apalpo. Jo se
kretorius ant tų pėdų drožė 
telegramą į dangų, prašyda
mas pono dievo, kad išgelbė
tu iš vokiečiu ranku stebūk- V «. c.

TEISINGIAUSIA < T>T*ir*TZ A 
IR GERIAUSIA API I H K A

LIETUVIŠKA M li-žlY/l.

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
kus, o aš prisiusią per ekspresą.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

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

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

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

•Akušerija;
Pabaigusi kursi) Woman* Medical «s 

College, Baltimore, Md. £
Pasekmingai atlieka savo darbą prie @ 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir * ' 
pagelba invairiose moterų ligose. @ į

e)s
S F. Stropiene,:,^!:*:*,; |
* SO. BOSTON, MASS. *SO. BOSTON, MASS

Aptiekorius ir Savininkas

piežiaus “afierinius” 
kus.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

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”.

Dangus. Į dangų pribuvo 
keli tūkstančiai karėje žuvu
sių austrijokų, rusų, vokie
čių, francūzų ir anglų. Vos 
tik jie peržengė dangaus 
slenkstį, kaipo tarp jų iškilo 
peštynės. Dievas pasiuntė 
devynis pulkus aniuolų besi
pešančius nuraminti. Aniuo- 
lai pavartojo kulkosvai
džius. Daug užmuštų ir su- 
žiestų. Gabrielius.

šykštus vyras.
Vienas vyras gyveno su 

savo pačia, kaip “broliai, o 
dalinosi, kaip “žydai”. Jis 
jai netik kad mokėdavo kas 
nedėlia po kelis dolerius už 
burdą, bet duodavo po dole
rį už kiekvieną pabučiavi
mą. Ji tuos užbučiuotus pi
nigus pasidėdavo į skrynelę. 
Sykį, kada ji tą skrynelę 
atydarė po vyro akių, tai 
vyras vos neapalpo, pama
tęs ten, apart dolerinių, 
penkdolerines ir dešimtines.

— Nugi kur tu tuos dides
nius pinigus gavai? — už
klausė nustebintas vyras.

—. žiūrėk tu jo! Tumis- 
li, kad visi vyrai tokie šykš
tuoliai, kaip tu! — atšovė 
jam pati. T. J.

Telephone So. Boston 21U14 ir 21013.

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausiai vieta lietuviams pas 
R. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šiol 
asakanėiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

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

“Rankpelnyj” telpa na-udingi straip
sniai, apysakos, eilės, žinios iš viso 
pasaulio' ir kitur.

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

Morris HILLQUITH
30 Church St. Kova”

m

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

1815 E. Moyamensing Avė.
PHILADELPHIA, PA.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

495 Broadway 
South Boston, Mass.

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

pietų.

“Laisves” advokatas

Geriausia Lietuviška

“VESTUVES”

Brooklyn, N. Y183 Roebling1 St

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

Karagi nerupi klausimas apie ženybinj gyveni- 
mą?įOgi visiems: seniems ir jauniems. Knyge
le parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Ti»li skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. “Že- 
nyba” liuosai eina ir Lietuvon.

Kaina 10c.
Kas ims daugiau — nuteisime didelį nuošimtį.f 
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE”

Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 
1914. Kas prisius *3 cloloriuis, 
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

109 Grand St.,

PIRMUTINIS LIETUVIŠKASINEW*YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba'jHOTELIS

Mandagiausia patarnaujaj kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuoVl iki ]2 
vai. nakties ir Seredomis Jnuo 5’iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Siegel St., Brooklyn,[N. Y.

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 tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę į 
Šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

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

lei. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis

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

ir- f.

LIETUVIAI, IKREIPKITES PAS SAVUOSIUS
Męs patčtnijom, kad būtinai yra reikalingas lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir insteigčm ta užeigos narna, kurie randasi 
po numeriu 498 WaMpiir»Rrt>or» St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę irparupinam pasportus iš 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant drūčiausia ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sia kaina iš Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir 
išmainonn pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

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

newtorkcitTn. v. sou™ B0ST0N' MASS
820 Ban-k Street, Waterbury, Conn.



Chorų kvietėjams.

i

PAJIEŠKOJIMAI

New

i

Pavė-Sėlis.
15cst.

75c

10c

20c

25c
AR NORI GRAŽIAI RAŠYTI?

i
N 2 dJŪN I

20c
75c
50c
10c

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

Nuo skausmų ir dieglių.
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Skaitykite ir platinkite 

“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

Telephone 1307 Main.
Visiems lietuviams žinomas

advokatas
NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands
Telephone 3347 Main.

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)

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

VOK1SZKAS LEGALISZKAs"*** 
BIURAS 

(Vokiečiu Advokatų Ofisas) 
Telefonas 3847 Worth 

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

ir Vokietijoje.

51 Chambers St. Ruimas 325 
Vakarais nuo pusė septintos ir Nedėldieniais 

488 E. 139 St. Tel. Melrose 7453

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, Ill.

(63)

"**x' ** * ’•’«

Apie chorų kvietėjus, pa
viršium žiūrint, rodos nėra 
kas rašyt, nes chorai su 
kvietėjais nėra joki giminės. 
Bet įsigilinus į tą klausimą 
ir norint anksčiau ar vėliau 
dalyką sutvarkyt, priverstas 
esi žmogus rašyt, ir tą spra
gą, kurią matai, užtaisyt.

Kad įėjo madon kviest ant 
visokių parengtų vakarų 
chorus, tai jau taip yra, to
dėl ir reikalas prispiria pla
čiau apie tai pakalbėt.

Pirmiausia reikia pažy- 
mėt, kad visi kvietėjai žino, 
į'og parengtam jų vakare, 
:ur choras dalyvauja, ten 

rengėjai geresnes pasekmes 
turi, nes publikos sueina pa
žymėtinai daugiau.

Bet ko mūsų chorų kvietė
jai nežino? Jie nežino, kaip 
choras gyvena. Jie mano, 
kad chorai, reikalui prisi
ėjus, arba kaip jiems jau 
kviest reikia, tai babt ir iš
puola iš dangaus. Kiti iš jų 
mano, kad choro gyvavimo 
palaikymui nereikalingi pi
nigai. Kiti žino, kad chorui 
reikalingi pinigai, bet mano, 
kad choras eina dirbtuvėn ir 
užsidirba sau pragyvenimui. 
Todėl, turėdami tokias min
tis, mūsų chorų kvietėjai pa
gal savo manymą ir elgiasi. 
Iš savo pusės turiu pasakyt, 
kad chorui užsilaikyt atsiei
na brangiai. Juk prakti
koms kambariai, pagamini
mas dainelių, mokytojas — 
tas viskas ne už dyką. 
Abelnai imant, choras išlai
dų turi gana daug, įeigos vi
sai mažos — 15 — 25c. j mė
nesį nuo 20 — 30 ypatų. Da
bartiniai chorų kvietėjai ne
sistengia chorą palaikyt, bet 
dar bankrutina ji. Užkvie- 
čia su dainomis ir tik Įžan
gos tiekietą suteikdami, o jei 
reikia už kokius 5c. tūliems 
giedoriams arba ir visam 
chorui pavažiuot, tai apie 
tai nei nepamislina, o apie 
šiokį-tokį abelną chorui at
lyginimą nei nesapnuoja.

Kodėlgi ‘ kvietėjai negali 
chorui primokėt iš padaryto 
pelno tą vakarą, kuriame 
choras dalyvauja?

Chorui pasistatyt kainą, 
be kiek neis giedot, berods, 
neišpuola. Taipgi, kada 
kvietėjai žino, kad reikalau
jamą sumą turės chorui iš
mokėt, nežiūrint, ar tą vaka
rą turės pelno ar ne, nedrį
sta kviest, nors ir norėtų. 
Taigi šiame atvėjuje kitokio 
išėjimo nėra, kaip tik tas: 
draugijos susirinkime, ap
kalbant choro užkvietima, 
nereikia pamiršt nei apie 
šiokį tokį chorui atlyginimą. 
Atlyginimas chorui gali būt 
šitokis: 5, 10 ar 15% nuo li
kusio pelno ar nuo įplaukų. 
Tada, kad choras ir nedaug 
gaus, bet matys, kad nedaug 
nei pelno draugija turėjo, ir 
bus užganėdintas.

Įsitėmykit gerai tą, kad 
choristai vargo gana 
daug paneša. Laiką eikvo- 
ją, pinigus išleidžia ne vien 
savo mėnesines duokles mo
kėdami, bet ir už važiavimą, 
o naudos jokios neturėdami. 
Todėl bent didmiesčiu choru 
kvietėjai, kaip Chicagos 
Brooklyno,bei Bostono ir ki
tų vietų privalot apie šiokį- 
tokį chorams atlyginimą pa
galvoti. Tada jums patiems 
bus linksmą, nes jausitės, 
kad kitų neišnaudojat ir 
chorai jausis kitokiame sto
vyje.

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu ’•> i tp bent vieną, mi
nėtų simptomų, tai bet tuojaus pra
dėkite vartoti

(Severos Gyvasties Balsam^).
Ir grįžkite J sveikatos kelią. Kiti, kurie 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 anemiškų ypatų kraują.
Atitaiso netvarkų virinimą, dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja 75 centus.

Severa’s Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas. Vaikams Ir suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.
Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne

galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la. J

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

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

(58—61)

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ SELPIM. 
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, 88 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.

P. VAITIEKŪNAS — 
“Laisvės” agentas lankysis 
šiomis dienomis apielinkėj 
Monpngahela, Pa.

Pas jį galima užsirašyti 
“Laisvę” ir pinigus užsimo
kėti.

„“Laisvės” Adm.

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKŠTYNŲ
ir šiaip jau prie kiekvienos pro

gos, jeigu jūs trokštat, kad dar
bininkų idėja laimėtų, — paragin
ki! svečius paaukauti broliams, 
kurie kenčia ir kovoja.
Remkime kalinius ir sibiriečius! 
Remkime Lietuvos Socijaldemo- 
kratų partiją!
Remkime darbininkišką laikra
štį “Vilnį”!

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 Ave.

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

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

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

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

Nauji Laiškai
Tik ką atspauainom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k;ekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

Višminėti laiškai yra gaunami “Lai
svės” krautuvėje, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

Centro Iždininkas K. Varašis, 1-2 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

■ Kuopij sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, UH Mar

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

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

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

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

Canddy, Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

DRAUGIJOS, APSIRINKIT
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
Kiekviena progresyviška 

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

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

Naudok Stylografą.
Nešiojasi taip kaip paišelis. Panašiai švelniai ir rašo, bet juodylu. Neišsilieja, ne neuždžiusta. Dirba 

tiktai gražiai. Siųsk Money Order’iu 8« centus, o gavęs Stylografą rašysi kaip iki šiol gal negalėjai. 
UOINAS PERKŪNAS. 78 W. 124-th St.. New York, N. Y.

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

ger, sulietuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas socijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
•Y-tai ne svajonė ir kad tik per socija- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik..........  15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

V. Paukštys. Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny- 
gėlę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė- 

z riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

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

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
| . moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 

ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški j a. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina... 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis.'
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 

' tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenimo 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik...................... 15c -

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

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

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

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

; lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, « 
lai užsisako ją. Kaina tik........ 10c-

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO * 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. Parašė A. Montvidas. Tai yra pa

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokii^, 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 
tik..................................... 10 c

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

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

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

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

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

PASAULIŲ RATAS, 
kam-a

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

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

LAISVES’

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

ii n

183 Roebling St, Brooklyn,

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ
Męs parūpinam laivakortes ant geriausių k 

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 arba ypatiš- 
kai visuomet kreipkitės šiuo adresu:

n

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.



LAISVĖ
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LIETUVIŠKA

APT1EKA

“V^GIUFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00. 
Atiduodame tik už .............

!ą grafafoną gvarantuojam e ant 10 metę.

1 Ar žinai, kaip dvasiškija

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 

Q.J5O nusiysiine muzikahsKą instru- 
mentą, kokį jus tik norėsite.

Richter5

SSOAMIM

’muinawi
l1OHO31V

MM

VIETINES ŽINIOS

buvo “kankinama”?

RED. ATSAKYMAI.

Pirmos prakalbos Mas- 
peth, L. I. atsibuvo 12 d. rug
pjūčio. Jas parengė L. S. S. 
19 kuopa. Kalbėjo L. Pru-
seika.

Už kelių savaičių Maspe- 
the atsibus vėl prakalbos.

Žmonių susirinko gana 
daug ir užsilaikė labai ra
miai.

Šią pėtnyčią L. S. S. 19 kp. 
rengia jau antras prakalbas 
prieš karę tautiškame name. 
Kalbės J. Perkūnas ir J. Ne- 
viackas.

Geistina būtų, kad kodau- 
giausia publikos atsilanky
tų.

Šv. Dominiko dr-ja jau su- 
sivienyjo su šv. Jono draugi
ja. Tai yra labai pagirtina, 
kad draugijos spiečiasi di
desnėn pajiegon.

Laimėjimas knygų atsibus 
16 d. rugp. per L. S. S. 59 kp. 
(Jersey Citv) pikniką Kroe- 
bels Boulevard Parke. Lai
mės $12.00 vertės knygų ir 
darb. laikraštį.

Draugiškai
D. Pilka.

16 d. rugp. atsibus išvažia
vimas Sus. Liet. Am-je V-to 
apskričio kuopų Cliffside, 
N. J. giraitėje.

Pradžia 11 vai. prieš piet. 
Atsilankiusio ii bus nutrauk
ti kinematografisto p. Ra
čiūno.

New Yorke atsibuvo lais
vų moterų protesto mitin
gas, kad išreiškus savo pasi
bjaurėjimą dėlei merginos 
Becky Edelson priverstino 
maitinimo. Ta mergina yra 
T. W. W. agitatorė ir šiuomi 
laiku randasi kalėjime.

mą, kad jis patrauktų atsa
komybėn pardavėjus, kurie, 
pasinaudodami Europos ka
rėmis, pakėlė ant produktų 
kainas.

Pastaruoju laiku New 
Yorke pakilo kainos ant 
kiaušinių, sūrių, sviesto, mė
sos, įvairių paukščių ir duo
nos.

Dabar prokuroras mano 
pradėti tardymą, kas reikia 
patraukti atsakomybėn, už 
pakėlimą kainų ant maisto.

Ar bus surasti kaltininkai, 
ar ne, o tu, darbininke, mo
kėk brangiau už maistą ir 
viskas.

Jeigu nežinai kokį gyvenimą vedė mūšy 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

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai, ligoti— vyrai kurie budamS 

neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lė tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba ayflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuelipnelma, A bei
na

“Keleivio” skaitytojui, 
Montello, Mass. Kadangi 
tamsta bijai ir pravardę pa
sirašyti, tai galima suprasti, 
iš kokios organizacijos esi, 
nors ir pasirašai “Keleivio” 
skaitytoju. Tamstos kores
pondenciją su visom ceremo
nijom patalpinom... gurban.

J. Maksvitis. Kad iš keli
nių “dvasios” pinigus išneša, 
tai paprastas apsireiškimas. 
Netinka. Apie darbus — su
naudosime, ačiū.

J. A. N. Atėjūnui. Nieko 
svarbaus nepasakot, apie tai 
jau daug sykių buvo rašyta. 
Netilps.

Inkognito. Apie tai buvo 
jau pirmiau minėta, o dabar 
tilpsta atitaisymas, kuris 
trumpai ir aiškiai pasako vi
są dalykų stovį. Todėl jū
sų korespondencija neapsi
moka talpinti. Atleiskite.

Brooklyne ir New Yorke
jau nusižudė keli vokiečiai, I <l!U!K?aurs.ia,_\ietos 
kurie negalėjo nuvykti tė
viškėn kariauti su francū- 
zais ir rusais.

New Yorke ir Brooklyne 
maistas vis labiau pradeda 
brangti. Jeigu karė ilgiau 
užsitęs — bus visai negerai.

9 d. rugpjūčio Liet. Ukėsų 
kliubo išvažiavime rasta 
akiniai. Kas pametė, gali 
atsišaukti pas p. Brazaitį, 65 
Ten Eyck St., Brooklyn,

Šiomis dienomis išplaukė 
iš New Yorko laivas “Anko- 
na”, ant kurįp išvažiavo 
daug Vokietijos5, rezervistų. 
Uoste jie verkė ir dainavo 
patri j etiškas dainas. Rezer
vistus palydėjo pačios, mo
tinos, seserįs ir kiti giminės. 
Atsisveikinant liejosi ašaros 
ir paskutiniai palaiminimai.

Ar tai reikia didesnės be
protystės? Palieka savo pa
čias, vaikus ir važiuoja ant 
karės lauko, kad suteikti iš 
savęs kanuolei pusryčius.

New Yorke ant 77 gatvės 
ir Columbus avė. pirmą sykį 
istorijoj rodomi krutanti pa
veikslai iš jūrių karalystės. 
Matosi, kaip jūrėje plaukio- 
i’a įvairios žuvįs ir kaip ret- 
:arčiais viską sumaišo ir su

judina pereidama didžuvė.
Taipgi parodo nutrauktą 

visą jūrių dugną.
Paskutinis paveikslas pa

rodo, kaip išradėjas povan
deninių paveikslų William- 
sonas kovoja su didžuve ir 
kaip jis ją peiliu nuduria.

Šie paveikslai mums su
teiks didelę naudą, nes galė
sime pamatyti tą, ko būtume 
per savo amžių niekados ne
matę.

Michigano Ukes.
GEORGE W. SWIGART. savinin

kas SWIGARTO ŽEMĖS ploto nori 
apgarsini, kad A. Kiedis nedirba jo 
Įstaigoje. Lietuviai visų Suvienytų 
Valstijų žino p. Swigarto žemę Michi
gan valst. Daug iš jūsų jau turi ma- 
pas. 'los mapos parodo kaimus 
Wellstono ir Peacock’o per p. Svvigar- 
tą užimtų žemės sklypų. Jis valdo 

; dėl kainui I’ea- 
cock'e, ir dabar pasidarys lietuvišku 
kainui. Wellstonas, 12 mylių į šiau
rius Peacock o ir jojo svarbiausia Mi- 
ehigano 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’ų 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 žemes 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 gorų kaimų. Lengvi 
išmokesČio terminai, nuo $50.00 iki 
$200.00 įnešant ir po $10.00 į mėnesį. 
Kada tavo žemė yra į pusę išmokėta, 
ir kad tu numirtum, tai likusieji per
vedami tavo šeimynai—giminėms dy
kai. Kada tavo žemė yra jau išmokė
ta, tada jis skolina pinigus dėlei pri- 
rengimo gyvenimui. Klausk vado
vaujančių lietuvių Chicago ir nurody
mų apie žemę reikalingų žinių, jie pa
sakys tau p. Swigarto finansišką sto
vį ir jo teisingumą ir malonumą ir 
gerą atsilyginimą savo 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 želmenų ir gyvulių: visokių žo
lių, grūdų ir daržovių; taipgi augina 
galvijus, avis ir kiaules. Mūsų kli
matas ir mūsų žemė yra daug panaši 
į jūsų senos šalies klimatą bei žemę. 
Atvažiuok ir įstok 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 
1247 First National Bank Building 

CHICAGO, ILL.

New Yorkan pribuvo pir
mas laivas iš Europos, atga
bendamas tuos amerikie
čius, kurie buvo užsilikę dė
lei kilusios karės. Tuo laivu 
yra “Philadelphia”. Laivas 
buvo taip prikimštas, kad 
sunku sau net įsivaizdinti.

New Yorko gaspadinių ly
gos prezidente padavė pro
kurorui Whitmanui prašy-

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

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

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

oOgOOO

DYKAI 0IEL VYRU

pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nųiboglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutiaai 
išgydyti sava nuomusfi, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyra atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
Žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperakaitisti Šitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiitkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant Šio kuponą ir išsiųsk ji mums Sendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 30(1 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuiiminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiuetumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.......

. I ■ . 1 PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apslrgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

Ad resas

Stejlas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

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

Pinigus galite siijsti ir stampomis.

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

“DAKTARAS"
I>arodo, kaly 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

Labai puikys

Venskie Armonikai
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCFI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
" nltlvUvljijJji operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįsiose greitai pranyksta. Sekios nubegirnai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.

ATFFIQ Aš gydau tų ligą be jokio pjaustymo arba 
* J'Vu i/*. 1 i i • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumų kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVpIJ TC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- kJ 1 1 llylkJ. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
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. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus 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. Vengsite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-, 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
SI APlilS I idOS Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip 

tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
f^'JM ] CTU išgydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakė išgydyti. Gy- 

x c dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimu. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo ūdas chronišku ligų yra vienas iŠ geriausiu, ką užtikriname, jog visada atntša geras, 
pa»°kmes. Gydau Ausu, Galvos. Širdies’ Gerklfis, Plaučiu, Kratinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Sme“enu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

ril? RVI?MI7 208 W. 4211d St., arti BroadwayDIIY11E, NEW YORK CITY, N. Y.

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip' nuo visokią li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei 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- 
budavojiiną su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

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

JEI sergf 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
nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI 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 M) ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
kc ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

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

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertes $25.00, tik už $14.2S

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

Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

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

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su 

PAIN EX PELE RIU
jei drūčiai suboršti at neš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
SlkrlUSJDGaunami ap m iVf /r Jc#/

F. Ad. Richter & Co.
čia PEARL ST.. new YORK.

Tėmikil antAnkero 
ženklo apsaugo! mo
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LIETUVIŲ AT YDAI!
Kostumerių skaitliu] besididinant priverstas buvau savo biznį 

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

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

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

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

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
.bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N.

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

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

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. pas

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

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

Tik 1 doleris!

“Laisvė” pralenkė visus lietuvių 
laikraščius pranešimu žinių apie vi- 
sasvietinę karę, 

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

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

Gold Medal’PNovelty Co.
63 Main Street &r>OG|cton. Maes’

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams. „

Nupirkite tą knygele vaikučbuna 
pasiskaityt. Lai keli iš j(J, susidėję, 
suloš teatrėlį.

Koks tai bus džiaugsmas dideli
Kaina tik 10c. Kreipkitės j/

svSs” Reda!
Brooklyn, N

SU




