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VOKIEČIAI BOMBARDAVO PALANGĄ. LAUKIAMA BAISAUS MŪŠIO BELGIJOJ.
Ne šiandien, tai ryt bus didžiausias 

pasaulio istorijoj musys.
Dabartinį padėjimą karės 

lauke Belgijoj galima iš
reikšti keliais žodžiais: ne 
šiandien, tai ryt prasidės di
džiausias pasaulio istorijoj 
mūšys. Vokietija sutraukė 
Belgijcn jau milijoną karei
vių.

Vokietijos kavalerija ir 
infanterija traukia linkui 
Tongres ir St. Teond; dalis: 
vokiečių jau visai nebetoli 
nuo Brusselio, Belgijos so
stinės. Vokiečių kavalerija 
užėmė poziciją ties Hasselt.

Ties Haelen įvyko pirmas 
mūšys. Vokiečiai tapo at
mušti ir keli jų tūkstančiai 
užmušta.

Belgai daro apkasus ap
link Namuro. Francūzų ka-

j^u sale Namuro ir 
yra pasirengusi stoti baisun 
mūšin.

Laukiama baisiausio mū
šio. Vokiečių orlaiviai jau 
metė kelias bombas ant Na
muro miesto. Penki žmonės 
sužeisti. Vokiečiai atakuo
ja belgus šalę Louveno.

Prancūzų ir anglų kariu- 
menė spiečiasi į pietus nuo 
Namuro, netoli istoriško 
lauko Waterloo, kur prieš 
100 metų galutinai tapo su
muštas Napoleonas.

Kad padrąsinus savo ka
reivius Vokietijos Villius II, 
kaip sako, pribuvo į Aix-la- 
Chapelle, kur duos instruk
cijų generališkam štabui.

Lježo fortai dar neužimti.
Vokiečiai vėl pradėjo 

bombarduoti Lježo fortus iš 
sunkiųjų Kruppo kanuolių. 
Tik dabar jau bombarduoja 
iš kairės pusės.

Belgai sakosi laikysis iš 
paskutinosios. Jeigu gi ne
galės išsilaikyt, tai išsprog
dins fortus.

Pranešama, kad jeigu vo
kiečiai neprasimuš Franci- 
jon per Belgiją, tai stengsis 
prasimuši per Olandiją.

Generolai susiejo.
Ligišiol veik niekas neži

nojo kur gi randasi Belgijoj 
anglų kariumenė. Tik da
bar pranešama, kad vyriau
sias komanduoto j as anglų 
kariumenės John French su
siėjo jau su vyriausiu fran- 
cūzų vadu.

Vienok, vieta, kur jie su
siėjo, nežinoma.

Olandai jau mobilizuoja 
savo kariumenę.

, Mūšiai Vogezų kalnuose.
Francijos karės ministeri

ja išleido pranešimą, jog 
francūzų kariumenė per 
penkias dienas kovėsi su vo
kiečiais Vogezų kalnuose ir 
atmušė vokiečių ataką. 
Prancūzai užėmė Bruše klo
nį.

Dabar francūzai nori 
traukti ant Strasburgo, vy
riausio miesto Alzas-Lota- 
nngijoj, kurį nud jų vokie
čiai buvo atėmę 1870 metais.

Nežiūrint to, vokiečiai gi
riasi, jog jiems pavyko išva
ryti francūzus iš Alzaso.

Belgai Lježo apygardose 
paėmė nelaisvėn 2,000 vokie
čių.

Daug vokiečių belaisvių 
išvežta per Paryžių į vakari
nę Franci ją.

Badas Vokietijos kariu- 
mehėj.

Londono ‘Times” praneša
ma, kad badas pradėjo siau
sti Vokietijos kariumenėje. 
Tūluose pulkuose kareiviai 
jau po tris dienas nebegau
na valgyt. Prasideda vieni 
kitų žudymai.

Japonija.
Vis tankiau ateina gan

das, kad Japonija parems 
savo laivyno veikimu Angli
ją.

Apie šimtą tūkstančių ka
nadiečių jau yra pasirengę 
vykti į Angliją padėt ka
riaut prieš vokiečius.

Sako, miręs generolas 
Emmich.

Neoficijališkai praneša
ma, jog miręs Vokietijos ka
riškų spėkų vadovas Belgi
joj generolas von Emmich.

Tas gandas dar nepasi
tvirtino.

Smulkesnes žinios.
Italija sumobilizavo 250- 

000 savo kareivių ir pasiun
tė juos prie Austrijos ir 
Šveicarijos rubežių.

Sako, jog popiežius nupei
kė Vokietiją, kad ši užkliudė 
niekuo neprasikaltusią Bel
gijąKokį dvasios maistą duo
da kareiviams? Tarpe Vo
kietijos kariumenės uoliau
sia platinama dienraščiai, 
kuriuose daugiau nieko ne
rašo, kaip tik vokiečių karei
vių laimėjimus, laimėjimus 
ir laimėjimus.

Francijos karės ministeri
ja nutarė išleisti panašų 
dienraštį, kuriame, žinoma, 
rašys, apie savo laimėjimus.

Taip tai tvirkinama karei
viai.

Du milijonai caro ka
reivių prieš Austri

ją ir Vokietiją.
Rusijos mobilizacija pasi

baigė greičiau, negu kad bu
vo tikėtasi. Netoli Vokieti
jos ir Austrijos rubežių jau 
koncentruojama apie du mi
lijonu kareivių. Pusė mili
jono kareivių randasi ties 
Turkijos ir Rumunijos rube- 
žiais. i

Šiuo žygiu didelių susikir
timų tarpe vokiečių ir rusų 
nebuvo. Tiek tiktai, kad pir
mas ir dvidešimts pirmas 
vokiečių armijos korpusai 
norėjo atimt nuo rusų Eydt-
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Šis paveikslėlis parodo Anglijos mašininę kanuolę, su kurios pagelba vienas 
žmogus gali išmušti tūkstančius žmonių. Tą mašininę kanuolę žmones paprastai 
vadina “pekliška mašina”.

kimus, bet, kaip praneša iš Austrijos gyventojai nebeži-igu prabilo lapės kalba, žadė- 
Peterburgo, vokiečiai tapo no, kas dedasi visame pasau- 
atmušti atgal. . jly. Jie atskirti nuo pasau-

Ties Suvalkais pasirodė " 
vokiečių orlaiviai, kurie ta
po pašauti.

Rusų kariumenė įžengė į 
Austrijos Lenkiją (Galiciją) 
ir užėmė miestą Šokai, kuris 
randasi jau tik 50 mylių at
stume nuo lenkų didmiesčio 
Lvovo. Sokalo garnizonas 
sumuštas ir bėgo. Keli na
mai sudegė.

Rusijos karės laivai su
ėmė Baltiškose jūrėse 73 Vo
kietijos pirkliškus laivus.

Vokiečiai bombardavo 
Vindavos uostą (Latvijoj). 
Ar daug nuostolių padaryta, 
—nėra žinios.

Caro paliepimu liepta are
štuoti visi pavaldiniai tų val
stijų, su kuriomis Rusija ka
riauja, jeigu tie pavaldiniai 
tarnauja kariumenėj ar yra 
rezerve.

Atimama visos teisės va
ryti Rusijoj biznis pavaldi
niams tu šalių, su kuriomis C C f

Rusija yra karėje.

Austrijai gręsia re
voliucija.

Iš Rymo praneša, kad Au
strijai gręsia revoliucija iš 
Hercogovinos pusės. Tuomi 
Austrijos kariumenei ap
sunkintas veikimas prieš 
serbų ir juodkalniečių ka
riumenę. Hercogoviniečiai 
gana gerai yra apsiginklavę. 

. Serbų kariumenė vis la
biau slenka Austrijon, gręs- 
dama jai dideliu pavojum..

Britanijos admiraltijos 
valdžia davė įsakymą savo 
laivynui Viduržeminėje jū
roje atakuoti Austrijos lai
vyną.

Povandeninė mina išspro
gdino Austrijos garlaivį. 
Paskendo 150 pasažierių ir 
jūreivių.

Austrijoj liovėsi susinė
simas su kitomis šalimis.

lio.
Turkija ir Vokietija.

Turkija įgijo du vokiečių 
karės laivu, nes tiem dviem 
laivam gręsė pavojus iš An
glijos ir Francijos pusės. 
Turkija tai padare, prisige
rindama Vokietijai, kuriai 
tie laivai visviena būtų pra
puolę.

Nors neva laivai iš vardo 
nupirkti, bet ant jų likosi vi
si senieji vokiečių aficieriai 
ir matrosai.

Dabar Anglija, Rusija ir 
Francija užprotestavo prieš 
Turkiją.

Caras'žada lenkams au
tonomiją už paklu- 

snumą.
St. Peterburgas, 16 d. rug

pjūčio.—Reutero telegramų 
kompanijai praneša į Londo
ną, jog vyriausias rusų ka
riumenės vadovas, didis ku
nigaikštis Nikolai Nikolaje- 
vič išleido manifestą lenkų 
tautai.

Tame manifeste sakoma, 
jog pagaliaus ateina valan
da, kada išsipildys senoji 
lenkų svajonė apie liuosybę. 
Pries 150 metų Lenkija buvo 
išplėšyta kaimynais, bet 
dvasia jos gyva tebeliko. 
Lenkijai išaušta atgimimo 
diena.

Toliaus tame manifeste 
sakoma, jog rusų kariumenė 
neša Lenkijai linksmą nau
jieną. Po caro skijetru Len
kija išnaujo atgims savo kal
boj, savo religijoj, ir liks au
tonomiška.

Manifestas primena apie 
kryžiokus su kuriais lenkai 
kovojo ties Žalgiriu. Rusija 
laukia nuo lenkų lojališku- 
mo ir ištikimybės.

Matomai, jog valdžia bai
siai bijosi lenkų sukilimo,jei- 

dama autonomiją.
Vienok dalis lenkų prita

ria Austrijai.
Generolas Samsonov, caro 

spėkų vadovas Varšavoj, iš
leido atsišaukimą, kuriame 
dėkavoja Lenkijos rezervis
tams už gerą elgimąsi laike 
mobilizacijos. Generolas 
Samsonov sako, jog lenkų 
gyvybė ir nuosavybė ypač 
rūpės valdžiai?

Dienraštis “The World” 
praneša, būk dauguma Ru
sijos lenkų eina už Rusiją. 
Tam pranešimui sunku tikė
ti.
Vyriausias vokiečių vadas 

mirė.
Pasitvirtina žinia, jog mi

rė vyriausias vokiečių ka
riumenės vadas Belgijoj, ge
nerolas von Emmich. Vieni 
spėja, kad jisai tapo sunkiai 
sužeistas ir mirė, kiti gi tvir
tina, kad jisai nusižudė, nes 
negalėjo užimti Lježo fortų.
Anglų kariumenė Belgijoj.

Jau du šimtu tūkstančių 
anglų kareivių perkelta 
Franci j on ir B ei gi j on.

Bijosi Vokietijos or
laivių.

Anglų karės žmonės yra 
labai susirūpinę, jog Vokie
tija turi didžiausią oro lai
vyną kuris deciduojaučiame 
mūšyje gali atnešti Vokieti
jai laimėjimą. Kaip žino
ma, Vokietija turinti oro lai
vyną susidedantį iš 80 Zep- 
pelino dirižablių, kurie lai
koma atsargoj.

Tie orlaiviai gręsia dideliu 
pavojum Francijai, Anglijai 
ir Rusijai.

Francūzai nori gauti pasko- 
lę Amerikoje.

Francūzų ‘ valdžia nori 
gauti paskolę Amerikoj. Tuo 
tikslu jau vedamos derybos

su J. Morgano firma New 
Yorke.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas ir valstijos sekreto
rius yra priešingi paskolei. 
Jie sako, kad tai esanti pa- 
skolė žmonėms žudyti.
Hamburg - American Linija 

parduoda savo laivus.
Hamburg - American li

nija,kuri per ilgus metus pa
laikė susinešimą tarpe Ame
rikos ir Europos, iš priežas
ties karės ir bedarbės, suma
nė parduoti savo garlaivių 
vertės už $20,000,000.

Tarpe tų garlaivių yra ir 
jūros milžinas “Vaterland”.

Jeigu tie garlaiviai bus 
parduoti Amerikai, tai tuo
met šioji šalis įgis savo pre
kybos laivyną, kas žymiai 

: pakeltų Amerikos biznius.
_____________

Rusu kareiviai Prūsų 
Lietuvoj.

St. Peterburgas, 16 d. eng
pjūčio (nedėldienis). — Ru- 
sų kariumenės vyriausias 
štabas padarė pranešimą, 
jog rusų kariumenė įsiveržė 
Prūsų Lietuvon. Tarpe Til
žės ir Smalininkų suardyta 
gelžkelinis ir telegrafinis 
susinėsimas vienuolikoje 

Anglų dienraščiuose tos 
žinios nebuvo. Paėmėm ją 
iš “New Yorken Staats-Zei- 
tung”.

Dar anksčiau buvo pra
nešta,kad rusai užėmę Eydt- 
kūnus.

Keli Brooklyno lietuviai 
gavo laiškų iš Suvalkijos pa- 
rubežės. Tuose laiškuose i 
pranešama, kad parubežio 
žmonėms buvo liepta išva
žiuoti kitur, palikus viską 
ant “pono dievo valios”.

i Japonija jau pasiruošus.
Vienas Paryžiaus laikraš

tis išleido pranešimą, jog Ja
ponijos laivynas jau prisi- 
ruošęs stoti karėn ir ant pir
mo paliepimo eis pagelbon 
Anglijai.
Austrijiečiai įsiveržė Ser- 

bijon.
Paskutiniai pranešimai

skelbia,kad Austrija vėl ata
kavo serbus ir šį sykį aus- 
trijiečiams gana gerai pavy
ko. Austrijai pavyko užim
ti Savos upės pakraščius, 37 
mylias nuo Belgrado.

Vienok pereiti per Dunojų 
ties Belgradu nepasisekė.

Kare prieš maisto pabran
gimą.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas Wilsonas paliepė tei
singumo departmentui ištir
ti priežastis taip staigaus 
pakilimo kainų ant miltų, 
mėsos, kiaušinių ir 1.1.

Visiems buvo aišku, kad 
tas maisto pabrangimas yra 
begėdiškas turčių pasikėsi
nimas ant žmonių kišeniaus 
po priedanga Europos ka
rės.

rinėjimai. Apie tyrinėjimus 
praneša iš Nov York<L Rhi- 
ladelphijos, Bostono, Čhica- 
gos ir iš kitur . Daugiausia 

sale’inių” pirklių organzaci- 
jos. Prigrasinta didelėmis 
bausmėmis ir kriminaliu 
persekiojimu.

Pastaromis dienomis mai
sto pabrangimas liovėsi. Gal 
būt, kad ir išsigando baus
mių, nes žmonės baisiai Įpy-

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS.

Panedėlio rytas, 17 rugp, 
— Japonija per nago juody
mą randasi nuo karės su Vo
kietija. Japonijos imperato
rius liepia vokiečių laivynui 
iki 23 d. rugpjūčio išsikrau- 
styt iš tolymų rytų. Jeigu 
Vokietija to neišpildys — 
bus karė.

— Vokieitjos generolai 
yra pasirengę paaukaut 100- 
000 kareivių gyvybę, kad tik 
užėmus Belgijos sostinę 
Briusselį ir prasimušus 
Francijon. Valanda iš va
landos laukiama, kad vokie
čiai pradės atakuoti miestą 
Namus, Belgijoj.

(Tąsa ant 8-to pusi.).

Ši mažytė mapa parodo Namuro apielinkės, Belgi
joj, kur šiomis dienomis turės atsibūt didžiausias musys 
pasauly tarp vokiečių ir austrų iš vienos pusės ir francū
zų, anglų-ir belgų iš kitos pusės.



IlKSRįMMMIK

KAS DARYTI SU GYDYTOJAIS?
Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
APIE STOVĮ CARO 

KARIUMENĖS.
Dienrašty “New York 

Call” vienas buvęs kapitonas 
rusų kariumenės, per dvyli
ką metų tarnavęs carui, pa
sakoja apie liūdną stovį tos 
kariumenės. Jisai tarnavęs 
Vladivostoke, Port Artūre, 
Chabarovske, Kronštadte, 
Novogeorgijevske ir Varša- 
voj. Taigi, patirimo galėjo 
įgyti ikvaliai.

Laike pirmos Balkanų ka
rės, kaip žinoma, buvo mobi- 

* lizuotas Varšavos distrik- 
tas. Kulkos buvo pripildy
tos ne pyroxylinu, bet smė
liu, nes, suprantama, smėlis 
yra daug pigesnis. Novoge- 
otgijevske, pirmos klesos 
tvirtovėj, buvo atrasta ka
reivių uniformos, kurių ran
kovės siekė tik iki alkūnių. 
Čebatu padai buvo padaryti 
iš kokios tai supuvusios me- 
degos, bet ne odos.

Rusų karės ministeris Su- 
chomlinov, lankydamasis 
Francijoj, gyrėsi generolui 
Joffre naujais įvedimais toj 
kariumenėj. Pirma “refor
ma” tai permainymas dra
panų kavalerijoj, kurią taip 
myli didis kunigaikštis Ni
kolai Nikolajevič. Du sykiu 
buvo keista uniforma.

Ant artilerijos caro val
džia mažiausia atydos at
kreipia. Kanuolių dauguma 
užtaisoma vis dar rankomis. 
Creuzoto sistemos kanuolės 
tik dabar teįvedamos, bet 
dūruos dar keli metai, kol vi
sa artilerija bus jomis aprū
pinta. Dvej’opos gi rūšies 
kanuolės gali pagaminti tik 
chaosą, suirutę.

Dar tas, jog norint turėti 
gerų kareivių, mokančių 
elgties su kanuolėmis, reikia 
suteikti kareiviams daugiau 
abelno ir techniško išsilavi
nimo, o kaip tik to mokslo ir 
išsilavinimo trūksta rusų 
kariumenei. Dauguma ka
reivių — tai tamsus so
džiaus vaikai.

Rusų kariumenėj pilna šni
pų. Menama, kad tų šnipų 
skaičius siekia 14.00. Gene
rolas Suchomlinov, karės 
ministeris, įvedė madą duoti 
dovanų nuo $2.00 iki $20.00 
tiems kareiviams, kurie da- 
neš apie savo brolius. Taigi, 
caro kariumenėj nėra jokio 
draugiškumo.

Užlaikymas kareivių labai 
blogas. Dabar liekasi tik 
laukti, kaip panaši kariume
nė mokės “kariauti”.

kitų valstybių, būtų lengvai 
prašalinami, jeigu valdovai 
sueitų, apšnekėtų dalykus ir 
spręstų pagal teisybę”.

Vadinas, suvažiuos Vil- 
lius, Franciškus, Mikė ir 
įvairus Gabriai ir už žmonių 
pečių tvarkys politikos daly
kus—o žmonės lai sau snau
džia.

Socijalistai visuomet nu
rodo, kad ne diplomatai ir 
karaliai, bet žmonių balsas 
turi išrišti gyvenimo klausi
mus ir tvarkyti juos.

Karaliai jau nekartą tarė
si apie ramybę. Atsiminki
me nors ir Haagos taikos su
važiavimus, kur juo daugiau 
kalbėdavo apie taiką, juo 
daugiau ginklavosi.

Šita baisi karė turėtų at
verti žmonėms akis. Nėra 
pasauly kitos partijos, 
kuri būtų buvus priešin
ga karei — kaip tik socijali- 
stų partija.

Kuomet šimtai tūkstančių 
žmonių bus išžudyta, laukai 
ir gėrybė išpustyta — žino
kite darbininkai, jog tai yra 
kaltė ne tik karalių ir j'ų mi- 
nisterių, bet ir visų buržua
zinių partijų, kurios nuolat 
rėmė militarizmą.

ko normalį visuomenės plė- 
tojimos bėgį.

Tik viename atsitikime 
darbininkų klesa galėtų lai
mėti — jeigu ant griūvėsiu 
buržuazinės valdžios išauštų 
diena naujos darbininkiškos 
kommunos.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DR-JOS REIKALUOSE.
“Vien. Liet.”, organas T. 

M. D., prabilo, pagaliaus, 
apie tuos socijalistų balsus, 
kurie reikalavo draugijos 
reformavimo, turinčio apsi
reikšti priartinime tos drau
gijos prie darbininkų klesos 
reikalų.

“Vien. Liet.” griežtai pa
sako, jog darbininkiškų kny
gų T. M. D. nebeišleisianti. 
Klausimai politiškos ekono
mijos, santikiai darbo su ka
pitalu, darbininkų judėjimo 
istorija — tas viskas nerūpi 
dabartiniams T. M. D. vedė
jams.

Jeigu taip —- tai solidariš- 
kai su jais darbuotis negali
ma. Jie pripažįsta siaurą 
patrijotizmą, o platų darbi
ninkų išsiliuosavimo reikalą 
— vadina siauro partyvišku- 
mo apsireiškimu.

Ir susišnekėk su tokiais 
žmonėmis — jei nori.

“TĖVYNĖS” TAKTIKA.
Įsitėmykit:
“Tėvynė”, nors ir “bepar- 

tyviška”, dėlto niekados ne- 
pasivelys sau cituoti, ką rašo 
darbininkų laikraščiai.

Nevalia, ponai uždraudė. 
Užtat “Lietuvos”, “Kat.”, 
“V. L.” nuomonės visuomet 
patėmyjamos ir cituojamos 
“Tėvynės” skiltyse.

Žinoma, tai “bepartyviš- 
kumas”.

“ATEITIS”.
Kadaise Bostono atžaga

reivių laikraštėlis sakėsi, 
jog jisai yra neprigulmingas 
nuo dėdės Tamošiaus ir nuo 
klerikalų.

Laukėme, kuomet jisai 
parodys savo “neprigulmin- 
gumą”. Laukti neprisiėjo

KARŠTAS PARAGINIMAS 
PRIE “RAUDONOSIOS 

SAVAITĖS”.
Drg. J. V. Sweetra karštai 

ragina lietuvius socijalistus 
išplėsti kodidžiausią agita
ciją laike “raudonosios sa
vaitės”. Mūsų agitacija tu
rėtų atnešti juo didesnių 
vaisių dabar, kada Europoj 
siaučia brolžudiškoji karė.

“Męs lietuviai socijalistai 
ir visi pirmeiviai žmonės 
turėtume taipgi savųjų tar
pe aiškinti ir išrodinėti žmo
nėms karės pragaištingu
mą, nes šiandien, kuomet ir 
prieš tamsūno ir atžagarei
vio akis stovi šiurpulingas 
liepsnojantis paVeikshas, yra 
puiki proga išrodyti tą žmo
nijos rykštę ir kiek per ją 
žmonės nelaimiu užsitrau
kia. Męs šiandien negalime 
savo protestų siųsti Wash- 
ingtonan, nes Suvien. Valsti
jų valdžia prie to neprigul- 
minga, negalime protestų 
rezoliucijas nei Europos val
stijoms nusiųsti, nes visi su- 
sinešimai su jomis yra per
traukti, bet mūsų protestai 
visviena turėtų užlieti spau
dą, kad parodyti beši’r- 
džiams despotiškiems val
donams, jog susipratusi dar-

APSISAUGOKITE NUO I
MELAGIŲ. Prisiartinus “raudonajai

Lietuviu darbininku laik- savaitei” ir esant, kaip jau] 
raštija jau išaiškino plačia- sakiau, didele^ progai, męs 
jai visuomenei apie dabarti-U^ savaitę pašvęskime agi- 
nės karės priežastis. Tos tacijai prieš karę, kad kiek- 
priežąstįs tūno ekonomiškos vienas darbininkas giliai 
konkurencijos sąlygose ir širdin įsidėtų, jog karė yra 
niekame kitame. ‘ žmonijos vargų versmė, kad

Męs jau išanksto žinojo- tėvai neduotų savo vaikų į 
me, kad mūsų tautiškai - ka- kariumenę,. kur jie mokina- 
talikiška spauda nepasakys H™ 9° kelerius metus žmog- 
žmonėms pilnos teisybės, žudystės.
Geriausiame atsitikime ji Taigi, draugai,. tarp kitų 
apkaltins atskirus carus ir Į raudonajai savaitei” prisi- 
politikierius, bet pačių pikto artinus darbų, pirmoje vie- 
šaknų ji nenurodys. Ir kaip- toje lai bus agitacija . prieš 
gi ji nurodytu?! Gi tuomet karę . (“Keleivis”).
SifJSMSauT SVAR.
čių stovi kapitalistiškų ryk- BIŲJŲ MŪSŲ REIKALŲ, 
lių minios! Gi tuomet jai, Dabar visi tik apie karę 
tai spaudai, prisieitų pa- tebekalba. Svarbiausi mūsų 
smerkti pati kapitalizmo si- reikalai užmiršti. Amerikos 
sterna, kuri gimdo' tautos politika likosi nuošaly. Rin- 
prieš tautą neapykantą, kimai kongresan neberūpi 
gimdo gyvulišką patrijotiz- jau darbininkams, kaip tu- 
mą.

O mūsų “geradėjai” to ne
išdrįs padaryti — jie to ir 
nedaro. Neva pasmerkdami 
karę, dėl mados, žinoma, 
mūsų “geradėjai” pasitenki
na tuo, kas nuodyja savo 
skaitytojus niekingiausiais 
išvadžiojimais.

Nurodysime čia vienąjto- 
kių išvadžiojimų, kurį užti
kome “Katalike”, (kuris, 
nors ir naujais rūbais apsi
taisė, bet visviena lošia mū- 
sųJaikraštijoj durnelio ro-

“Nesutikimai tarpe Serbi- —__,_ 
jos ir Austrijos, arba tarp * visuomenės progresui, sulai-

Atvyko Gabrys su Gustai
čiu. Tuos ponus ir jų kelio
nės tikslą papeikė net “Tė
vynė” su “Lietuva”.

O Bostono laikraštukas? 
Nagi, neišdrįso nei per pusę 
lūpų pakritikuoti tuos kleri
kalų partijos pasiuntinius.

Vadinasi, “At-tis” labai ir 
labai prigulminga nuo kleri- 
kališkų kišenių — kas ir rei
kalinga darodyfi.

Paskutinis A. Baranausko straipsnis iš 
Europos, rašytas prieš-pat karę.j (Pabaiga).

Dabartinė sistema skriau
džia abudu ir gydytoją ir 
publiką. Jaunas praktikuo- 
tojas, trokštantis gaut dau
giau prityrimo, gal ir esti 
atlyginamas už savo dovaną 
patarnavimą, bet senas, prL 
tyręs, kuris verčiamas pa
švęst tūlą laiko dalį neapmo
kamai praktikai, tai tuomi 
neteisingai nuskriaudžia- 
mas. Tūluose atsitikimuose 
jisai gali skaityt sau atlygi
nimu tai, jog dovanoj prak
tikoj jam gali pasitaikyt su
sidurt su tokiomis ligomis, 
kurių apmokamoj praktikoj 
mažai kada pasitaiko. Bet 
abelnas gydytojų neužsiga- 
nėdinimas dovanų dispensa
rių, ligonbučių ir tt. augimu, 
liudija, kad medikališką 
profesija yra priešinga 
abiem, — plačiam dovanam 
patarnavimui ir praktikos 
susimažinimui. Iš kitos pu
sės, jinai skriaudžia publiką, 
užkraudama ant biednųjų 
panieką prašyti pagelbos to
kiose ligose, kurių gavime 
jie visai nekalti. Šiolaikinės 
materijalistiškos taisyklės 
daleidžia statyt tokius na
mus, kurių vidus nepasiekia
mas nei šviežiam orui, nei 
saulės šviesai, ir kurie tam
pa tikrais ligų veisimosi liz
dais. Neturtingas žmogus, 
vien dėlto, jog jis perdaug 
neturtingas, kad gyventi ge
resnėj vietoj ,yra priverstas 
gyventi tose lindynėse, ne
žiūrint pavojaus, jog jis ir jo 
šeimyna neišvengtinai įgaus 
kokią sunkią ligą. Susirgęs, 
jisai eina į dovaną dispensa- 
rį ir pirmą malonę apturi 
tame, jog į jo namą atsibala
doja ir viską knaisioja ko
kios nors mielaširdingos 
draugystės pasiuntinys; be 
to jisai gali gaut visuome
niško ubago vardą. Netur- 
tingamjam tenka pakelt vi
sa sunkenybė, kurią apsilei
dusi draugija ant jo užkrau
na ir jisai būna visų niekina
mas, kadangi jisai būna pri- 
veK’stąs-»tą sunkenybę—per
sunki! jam vienam—užmest 
ir kitiems atskiriems žmo
nėms, tiems, kurie užlaiko 
dovanus ligonbučius.

Dabartinė sistema kenkia 
tinkamai ir į laiką pagelbai 
tiems, kurie to reikalauja. 
Daugel žmonių, net ir arti 
prie dispensarių, baisėjasi 
pačios minties eiti į juos ir 
tankiai aikvoja savo uždar
bį, pirkdami artimoj aptie- 
koj įvairias slaptingas ir pa
tentuotas gyduoles, nes jos 
yra pigios ir rodos visai tin
kančios jų ligai. Tankiai jie 
tokiu būdu dar daugiau sau 
užkenkia. Pavargėlis, ku
ris jau visai nepaiso viešos 
paniekos, eina pat-p radžio j 
į dispensarį ir ten gauna 
šiokią-tokią pagelbą. Di
džiuma gi, kurie dar tiek sa
ve godoja, jog nenori eit dis- 
pensarin, o yra perbiedni, 
kad pasisamdyt. gydytoją, 
nuolatos rizikuoja, užsikrėst 
ir užsendint. svarbias ligas.

Publiškos. sveikatos užlai
kymas yra. perdaug svarbiu 
dalyku, kad. būti užtikėtu 
žmogui, kuris, serga ir kuris, 
jaučiasi p.erbiednu, kad eit 
pas gydytoją. Sergantis, 
žmogus nustoja buvęs ga
mintojų. ir tampa sunkeny
be savo, šeimynai ir drau
gams. Jeigu tėvas suserga, 
tai visuomenei tenka rūpin
tis j o, šeimyna. Jeigu, vaikai 
suserga, tai jie serga ir 
miršta ,nes tėvų neturtingu
mas neleidžia parūpint atsa
kančią medikališką pagelbą. 
Žmonių minios yra perdaug 
neturtingos, kad neužleidus 
ligai įsisenėti ir įsigalėti. Są
lygas reikalauja panaikinti 
tą panieką, kuri surišta su 
dispensarių lankymu, taip, 
idant kiekvienas sergantis, 
ar uis bus turtingas ar be
turtis, galėtų eiti ir naudo
tis '/ gydymu. Medikališkas 
patarnąyimas turi būt taip- 
pat dovanų, kaįp viešosios 
mokyklos. Sveikas ir tobū- 

. las kūtes yra taip lygiai 
svarbus, kaip iri sveikas ir 
tobula^ protas. į Jiedu abu 

• eina sykiu ir vięnas negali 
būt tobiįlas be kito

Jeigu, vieton mažinus do
vaną medikališką patarnavir 
mą, padaryt, j į universaliur- 
vįsuotinu, tai dabartinė.ypa- 
tiško atlyginimo sistema.už
siliktų tik tarp turtingiau- ; 
šių; paprastų gi piliečių gy
dytojas gautų paskirtą me
tinę algą. Tas žinoma, padi
dintų visuomeniškas išlai
das. Tasai padidinimas, 
vienok, būtų tikra palaima, 
nes atkreiptų visuomenės 
atydą ant ligų perspėjimo, 
sumažindamas - tokiu’ būdu 
visuomenės kentėjimus, pra
šalinant tų kentėjimų prie
žastis. Tas duotų progą 
daugybei žmonių, kurie da
bar lieka be medikališkos 
priežiūros, pasitarti su gy
dytoju, kolei dar liga netapo 
pavojinga. Tas prašalintų 
saunorių darbą ir ėmimą 
nuo pasiturinčių didelio at
lyginimo, kad tūo duot pro
gą neturtingiems gydytis 
dovanai. Svarbiausis medi
kališkos praktikos tikslas 
pasikeltų nuo gydymo ligų 
ant jų perspėjimo. Valsti
jos apmokami gydytojai 
taptų geriausiais agentais 
naikinime ligų priežasčių. 
Vieton visą atydą atkreipus 
ant išgydymo nuo džiovos 
arba nuo kokios kitos limpa
mos ar nelimpamos ligos, 
gydytojai rūpintųsi praša
linti tų ligų priežastis. Vi
suomenės užlaikomas gydy
tojas taipogi būtų geriausiu 
agentų platinimui visuome
nėj žinių iš hygienos sryties. 
Kitais žodžiais sakant, vals
tybinis gydytojų užlaikymas 
pastatytų medikališką pro
fesija eilėj ’ su kitais augš- 
čiausiais visuomenės priva
lumais. Gydytojus gi pada
rytų uoliausiais vadovais 
kovoj su įvairių ligų naikini
mu.

Pakeitimas privatiško ap
mokėjimo valstybiniu ne
reiškia dar būtino panaiki
nimo privatiškos praktikos. 
Tie, kurie norės naudotis 
privatiško-; gydytojo patar
navimu, galės tą pasiekt,mo
kėdami jam tiek, kiek vals
tybės nuskirta už tokį ar ki
tokį patarnavimą. Juk 
įsteigimas publiškų mokyklų 
nepanaikino privatiškų mo
kyklų. Iš kitos pusės, pub- 
liškos mokyklos suteikia nei 
kiek ne prastesnį mokslą, 
kaip privatiškos mokyklos. 
Todėl ir visuomenes apmo
kama medikališką profesija 
atliks savo užduotį nei kiek 
ne prasčiau,, bet dar geriau, 
už privatiškai apmokamą.

Perėjimas, privatiško gy
dymo į visuomenišką laips
niškai artinasi.. Nuolatinis 
dauginimos ir įsigalėjimas 
dovanų dispensarių ir ligon- 
bučių yra vienui to perėjimo 
ženklų.. Įsteigimas sveika
tos departmentų miestuose 
ir valstijose, platus veikimas 
Suv... Valstijų medikališkos 
priežiūros; paprotis samdyt 
kompanišką gydytoją, kas 
daroma daugely didelių 
pramonės įstaigų; platini- 
mosi viešos medikališkos 
priežiūros mokyklose, kartu 
su dovanu gydymu sergan
čių neturtingų mokinių; pa
sistengimai visuomeniškai 
gydyti tūlas limpančias li
gas, paveikslan džiovą — tas 
viskas nurodo, jog artinasi 
nauja tvarka, prie kurios 
perspėjimas ir apsisaugoji
mas nuo ligų skaitysis taip- 
pat svarbiu visuomenišku 
privalumu, kaip ir jų gydy
mas, ir tas apsaugojimas 
bus pavestas visuomenės už
tikę tiems ir jos apmoka
miems gydytojams. Eko
nomiški medikališkos profe
sijos reikalai bus sutaikinti 
su visuomenės reikalais ir 
sieks prie vieno tikslo: pada
ryt žmoniją sveikesne ir to
bulesne. Tas yra pamatiniu 
medikališkos profesijos sie
kiniu ir jo neturi užstelbti 
ekonomiški reikalai.

Medikališkas patarnavi
mas turi būt valstybės kon
trolėj ir dovanas kiekvie
nam reikalaujančiam.

J. Stropus.

Prieš-pat karės prasidėji
mą “Laisvės” red. gavo iš 
Europos nuo drg. A. Bara
nausko straipsnį, kuriame 
plačiai apkalbama apie mili- 
tarizmo ūgį ir politikos da
lykus. Drg. A. Baranaus
kas teisingai permatė daly
ku stovį. Red.

Rusijos caras.Didžturčiai ai
škiai stoja už militarizmą, 
socijalistai — prieš. Viduti
niai gi mažaturčių luomai 
svyruoja tai vienon,tai kiton 
pusėn. Parlamente balsuo
ja už kariumenės padidini
mą, o šalę parlamento, mi
tinguose ir susirinkimuose, 
agituoja už “šventą paka- 
jų”. Dabar Francijos kai
riosios buržuazijos atstovai 
turės aiškiai pasisakyti, už 
ką jie eina — už liaudį, ar 
prieš ją. Jie turi ar paklau
syt rinkikų ir eiti prieš di- 
džiaturčius, ar eiti su jais 
prieš darbininkus. Jeigu 
Francijos radikališki pir
meiviai atsisakytų nuo mili- 
tarizmo, — tuomet Franci
joj užviešpatautų demokra-

Europoj dabar visi kalba 
apie du dalyku, apie kariu
menės ūgį ir socijalizmą.

Militarizmo dvasia vis 
daugiau persiima toji buržu
azijos dalis, kuri turi surin
kus į savo rankas didumą vi
suomenės turtų. Tai didieji 
kapitalistai, kurie dėl dides
nio auginimo savo kapitalo 
vis labiau didina išnaudoji
mą darbininkų ir mažturčių.

Ūgis socijalizmo gręsia 
pavojum didžturčiam, grę
sia sumažinimu turčių galy
bės per pakėlimą susiprati
mo darbininkų ir jųjų orga
nizavimą. Tai ūgis spėkų 
raudonos armijos, kuri skai
to į desėtkus milijonų soci
jalistų eilėse. Prieš raudo
ną armiją socijalistų kapita
listai stato savo armiją, su
sidedančią iš kunigų,, profe
sorių - mokytojų ir apgin
kluotų kareivių. —Ypač ka
riumenės skaitlius neišpa
sakytai greit auga. Viena 
Rusija ramiu laiku padidino 
armiją šįmet iki dviejų mili
jonų trijų šimtų tūkstančių 
(2,300,000)' kareivių.. De
šimts metų atgal Rusijoj bu
vo 900;000 žmonių armijoj, o 
po karei su japonais padidi
no ją iki l',300;000', ir tiek da 
buvo pereitam mete. Šįmet 
gi, 1914 m., vasario mėnesį 
buvo įneštas naujas įstaty
mo projektas, sufyg kurio, 
kareivius ne rudenį, bet pa
vasarį, 1 balandžio, paliuo- 
suos zapasan. Tokiu būdu 
užlaiko pusę metų ilgiau 
450,000'žmonių — ir kariu- 
menė pasididina iki 1,750- 
000 žmonių. Ir dar to ma
žai buvo; dabartės padidin
ta ant 130,000 kas metas 
skaitlius naujokų (rekrūtų), 
o kad kareiviai Rusijoj tar
nauja dabartės 3 ir 4 metus 
— tai pasididino kariumenė 
beveik ant 600,000.

Armija visų viešpatysčių, 
susiduriančių su Rusija, su
sideda iš 2,380,000 žmonių 
(ramiu laiku). Ta armija 
turčiam yra reikalinga dėl 
palaikymo savo viešpatavi
mo ant darbininkų ir betur
čių savo šalies ir dėlei palai
kymo konkurencijos sveti
mose šalyse. O kad ta mili- 
tarišką tikslą kapitalistų už
slėpti priešais savo viduri
nius priešus (darbininkus ir 
mažturčius) ir kitų šalių 
priešus, tai Rusijoj papras
tai viską slaptai atlieka, net 
dūmą savo paslaptį neišduo
da. O tenai, kur to negali 
užslėpti, kur yra parlamen
tai, tai čia viską melagyste 
pridengia, būtent, tuom, kad 
“kaimynas rengiasi į karę su 
mumis, tai ir męs turime at
sakančiai prisirengę priešą 
patikti”. Francūzijos bur
žuazija sako, kad vokiečiai 
rengiasi su jais į karę ir kad 
jie vieni negali apsiginti nuo 
vokiečių ir jiems reikią pa- 
gelbininkų, o tokiu pagelbi- 
ninku yra Rusija, kuri, pri
žada padėt francūzams tik
tai su išlyga, kad patįs 
francūzai padidins savo ka- 
riumenę nuo 500,000 iki 750- 
000. O kad Francijos gyven
tojų skaitlius neauga, tai pa
didino nuo 2 iki 3 metų, t. y. 
ant 1 metų pailgino tarnystę 
kareiviams. Už padidinimą 
balsavo netik didžturčiai,be t 
ir mažturčių atstovai buvu
siam parlamente. Franci
jos gyventojai nevisi sutiko 
su tokiu parlamento nutari
mu.

Kaip žinoma, parlamente 
dėlei pailginimo kareiviams 
tarnavimo termino iki trijų 
metų kilo didžiausia kova. 
Prezidentas sakė, kad prail
ginimo termino reikalauja 
Rusija. Tada socijalistai pa
statė klausimą: ar Franciją 
valdo jo§ parlamentas ar

mėnesic

Šituose rinkimuose visur 
buvo kalbama, kad rinkti 
narius partijų į parlamentą, 
o seniau rinko kožną pagar
sėjusį vadą. Šiandien tie, 
“pagarsėję” vis labiau užpa
kalyje pasilieka ačių tam, 
kad socijalistai jųjų veid
mainystę parodo rinkikams. 
Ir ūgis balsų socijalistų vie
noj Francijoj šįmet padarė 
didelę suirutę taij>tautinėj 
politikoj didžturčių. Visi 
žiūri ir laukia, į kokią pusę 
links Franci ja — ar į kairią
ją, tai sudie Rusijos politi- . 
kai ir per tai turi mainytis 
visi santikiai dabartinių mi- 
litariškų šalių, o jeigu didu
ma Francijos atstovų eis į 
pusę reakcijonierių, tai poli
tika taps labai aštri tarpe 
viešpatysčių, ir ypač tarpe 
dviejų esančių grupų. Iš vie
nos pusės Rusija, Francija 
ir Anglija, o iš kitos Vokie
tija, Austrija ir Italija.

Apskelbkime karę 
sukčiams!

Baisu ir pamislyti, kad 
trustai ir jų gyvatės net čia, 
Amerikoj, taip pabrangino 
maista.

Reikia su tuo apsireiški
mu kovoti. Reikia aiškinti 
žmonėms tikrąsias priežas
tis maisto pabrangimo. So
cijalistų Partijos New Yor- 
ko lokalas jau kreipėsi į S. P. 
nacijonališką sekretorių ir 
nurodė jam, kad jisai ko- 
greičiausiai lieptų veikti ta
me reikale nacijonališkam 
partijos komitetui.

Nacijonališkas komitetas 
turi atsišaukti į visus Ame
rikos darbininkus ir nurody
ti jiems, kaip kapitalistiški 
bjaurybės daro biznį iš žmo
nių kraujo.

Lietuviai socijalistai turi 
pasinaudoti šia agitatyviška 
proga. Tai opiausias gyve
nimo reikalas ir pro šalį ne
galima čia praeiti.

Reikia šaukti • mitingus, 
reikia kviesti minias žmonių 
— lai vargdieniai pamato, 
kaip nuo jų lupama devyni 
kailiai.

Minėtas laikraštėlis vep- 
telia ir apie Hoosick Falls 
mušeikas. Rašytojas straip
snelio, matomai, pats netoli 
bėgęs nuo tų bašibuzukų. 
Rašo taip, kaip rašė ir 
“Draugas”. Taigi, vėl eina 
išvien su juodąja gvardija.

Męs pasakysime, jog da
bar teismas tars savo žodį. 
Veltui “At.” stengiasi nu
verst kaltę ant socijalistų. 
Mūsų draugų ten buvo du 
trįs. Prieš dešimtis suorga
nizuotų fanatikų jie nieko 
negalėjo padaryt.

i Veltui apie aukas rūpinasi 
klerikalams bernaujantis 
laikraštėlis. Ne brošiūros 
išleidimui jos eis, bet kovai 
su tais chuliganais, kurie sa
vo dvasiškais patronais 
skaito ponus a la “At.” 
plunksnabraižiai. Amerikoj 
dar yra konstitucija, ponu- 
čiai!

NAUJOS KNYGOS.
Dr. F. Matulaitis.. Teisiu* 

gos Paslaptįs,—kuriąs kiek
viena mergina ir moteris tu
ri žinoti. Antra laida..

Chicago, Ill. Turtu 
spauda M. Valasko,.

Kaina 25c.
Knygelė gražiai išleista ir, 

be abejonės, atneš nemažai 
naudos mūsų merginoms ir 
moterims..

Biblija Kunigo Bimbos. 

 

Išleido “Šake”. Chicago, Ill. 
Kaina 75 ntia.

Tos “biblijos” seniau tilpo 
“Šakėje”.

Dėlko žmogui reikia gert 
ir valgyt? Pagal A. Bem- 
steiną parašė d-ras A. 
G-mus.

Išleido “Keleivis” So. Bos* 
tone. Kaina 15 centų.

Kurgi tas viskas nyksta? 
Pagal Z. Kautskį, paraše 
Zig. Aleksa. v > .

Išleido “Keleivis”; Kainą 
10c.

tilpoi 
rašė ji®

retų rūpėti.
O jeigu tą apsireiškimą 

pastebiame čia, Amerikoj, 
tai ką jau galima sakyti apie 
Europą.

Ten viskas į šalį padėta. 
Žmonijos progreso reikalai, 
darbininkų reikalų aprūpi
nimas, socijališka įstatym- 
davystė — tas viskas liekasi 
atmesta, kuomet karės die
vas įtaiso sau kruviną puo
tą.

Socijalistai visuomet nu
rodė, kad karė ne vien atima 
gyvastį tūkstančiams darbi
ninkų, het ir pastato barjerą

AR TEISYBĖ?
Žurnale “Collier’s” 

žinomo Amerikos 
Jack Londono apsakymėlis 
“With Funston’s Men”. Ap
sakymėlio siužetas paimtas 
iš pat paskutinio momento— 
kaip Suv. Valstijų kariume- 
nė veikė Mexikos uoste Vera 
Cruz.

Ta apysakėlė parsiduoda 
visose kareivių rekrutavimo 
stacijose.

Kas tai, ar rašytojas dirbo 
militarizmo tikslams?

nyga didelė.
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Žinios delei kares ir 
apie karę.

[PRESIDENT POINCARE)
Franci jos prezidentas Po

incare, kuris sakosi nenorė
jęs karės, vienok patrijotai 
jį privertę kariauti.
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Leonidas Andręjev.na New Yorke. Kiti du bro
liu paimti kariumeįnėn. Se
suo likosi pati vieną namie.

Visas Budapeštas dejuote 
dejuoja. Nėra namų, kur 
kas nors neverktų savo bro
lių, sūnų, vyrų!

Laiškas moteriškės, ku
rios vyrą paėmė karėn.

“Dulce pro patria mori”— 
sako sena lotynų patarlė — 
saldu mirti už tėvynę.

Pažiūrėkime gi į išvirkš
čią pusę to tariamojo saldu
mo. Pažiūrėkime į ašaras, 
vargą ir nelaimes, kurios pa
plinta, karei įvykus.

Vienas kitas žmogus gau
na dabar laišką iš Europos. 
Jeigu jūs, “Laisvės” skaity
tojai, gausit kokį nors laiš
ką, tuoj siųskite redakcijom 
Męs jau žinosime, ką su juo 
padaryt. z

Štai ką rašo viena mote
riškė iš Budapešto (Vengri
jos) tūlam New Yorko spau- 
stuvninkui (žiūrėk “The 
Call” N. 226).

“Mano brangus draugai:
Sopančia širdžia ir liūdnu

mu rašau aš jums tas eilu
tes. Mano bėdinąjį vyrą pa
ėmė kareivijon, norints ji
sai turi jau daugiau, kaip 42 
metu ir tankiai taip 
sirgdavo, jog negalėjo pasto- 
vėt ant kojų. Aš nežinau, 
kas bus su manim, kai likau 
pati viena be cento. Nega
lima pragyventi; nes viskas 
taip labai pabrango. Sva
ras miltų jau kaštuoja 60 
hellerių (12 centų), o literis 
bulvių — 20 hellerių. Seniau 
kaštuodavo tik 4 ar 5 centus.

Vargdieniai miršta badu. 
Jie nebeturi pinigų nei duo
nos nusipirkti. Žmonės iš
metinėja sau, kodėl nevažia
vo Amerikon. Kiekvienas 
šaukia per visą dieną. Skur
das baisus, baisus. Žmonės 
serga nuo susijudinimo.

Šiandien paėmė paskutinę 
kareivių delegaciją...”

Toliaus* ta pati moteriškė 
rašo, kad visos krautuvės 
uždarytos. Atdaros tik tos 
vietos, kur galima kas nors 
užstatyti ir gauti pinigo. 
Ties panašiomis vietomis 
pilna žmonių ir jie laukia sa
vo eilės.

Visame Budapešte (di- 
,džiulis miestas) likosi tik 8 

Ttnli-i Policmanai, ir tai paskuti- 
! * ’ seniai. Visus jaunes
nius kareivijon nuvarė.

Mokyklos į ligonbučius 
- -J paverstos... Badas 

laikų! kiekvieną...
I Baisus padėjimas, 

kų. kada totorių ir hunų or-: taip, skaitytojai* 
<los užliejo pasauli kraujo! Pamislykit ir apie 
upėm.

O juk dabar jau dvidešim 
tas amžius!

La i švieti s.

Raudonas Juokas
matyt, kad žmonės savo no
ru, savo pasiryžimu vyksta 
kariauti.

Gaila buvo, iš šalies žiū
rint, tų stiprių vyrų, .kurie, 
nors miestietiškai aprėdyti, 
buvo tikri žemės ir girių vai
kai, pilni sodietiško nayviš- 
kumo.

Žiūrėtojų susirinko gana 
daug. Buvo jau ir anglų lai
kraščių reporterių.

Prieš pat traukinio išėji
mą iš Bostono — visi nuė
jom vagonam Mano kaimy
nais buvo būsiantieji karei
viai .

V ago n an suėjo kokia 30 
vyrų. Staigiai vienas už
traukė serbišką marsalietę. 
Kiti jam pritarė. Ramus, 

• jau snaust pasirengusieji 
amerikiečiai, sužiuro bai
liomis akimis.

Kas čia išdrįsta drumsti 
ju ramybę? Bet serbai ne-

Iš Bostono į New Yorką 
su serbais patrijotais.

10 d. rugpjūčio, vidurnak
tį, aš grįžau iš Bostono į 
New Yorką. Bostone, ant 
South Station, kai nusipir
kau tikietą ir ėjau lipti va- 
gonan, pačiame stacijos vi
dury pamačiau didelę krūvą* 
žmonių. Priėjau pažiūrėti. 
Veidai — ne amerikietiški. 
Vis ateiviai, vis vyrai stam-

paisė.
Jų akys žibėjo ugnim, 

daugelio kumščios buvo su
gniaužtos ir puikus, išdidus 
marsalietės garsai taip ir 
kuždėte kuždėjo, jog, mažu, 
už tūlo laiko tie vyrai mar- 
salietę dainuos ant Austri
jos ir Serbijos laukų.

Prieš akis stojo Euro
pos baisenybės. Štai čia sa
le tavęs, tau svetimi žmonės, 
o karės šmėkla suvijo mus 
visus—serbus, vokiečius, ru
sus — vienan baisiau mir
ties sūkuriu,kur girdisi dan
tų griežimas.

Šešias valandas męs va
žiavome Į New Yorką, šešias 
valandas mano kareiviai

WINSTON CHURCHIU-'
. ..     . j

SKAITYKITE VISI RAUDONĄ JUOKĄ 
garsaus rusų rašytojo Leonido Andrejevo— 
o jūs pamatysite visas kares baisenybes.

Pradėjome spausdint nuo pereito “Lai
sves” N-rio. “ **

šio num. turinys: Susitikimas dviejų 
kareivių. Pažiūrėjus tik į žmogų, sukrečia 
šiurpulys. Norisi bėgti kur tai į tolį, bet štai 
prasideda mušys, nes priešas apėjo aplinkui. 
Aprašymas mūšio, kai žmogus nebejaučia, 
kada diena, kada naktis. Kareivis vėl prisi
mena tėvynę.

Lordas Winston Churchill 
— vyriausia galva Anglijos 
laivyno.

ATIMA PASKUTINĮ 
CENTĄ.

Iš Berlyno (Vokietijos) 
atėjo žinia, jog valdžiai 
reiks paskolos, kadangi pini
gų trūksta.

Pirmiausia valdžia pasko
lą sau pasidarys iš sutaupin- 
tų skatikų Vokietijos liau
dies, kurie išneša 300,000,000 
markių.

Net nebus paklausta apie 
tai depozitorių pavelyjimo.

)

laukia

Lietu- 
i va! Kas ten dabar dedasi.

“The Call” spausdina dar 
| ir kitą laišką, kurį rašo se- 
: šuo savo broliui, kuris gyve-

ar ne

čirškindavo

5

Tuojaus man dilgtelėjo 
galvon mintis — veikiausia, | 
jie važiuoja į tėvynę kariau
ti.

Tai būta serbų — pažinau 
iš šnekos. Ne visi jie važia
vo. Dalis lydėjo, kita dalis, 
gal ant visados, atsisveikino 
su savo draugais.

Didelis dvasios pakilimas, 
smarkus ūpas pažymėjo jų 
veidus nepaprasta energija. 
Buvo pasakytos kelios pra- 
kalbėlės. Veidai žydėjo ne
paprasta drąsa. Buvo tuoj

Reporteriai jų klausė — 
kokiuo būdu jie papuls Ser- 
bijon? Gi laivai neina, per 
Vokietiją ir Austrija negali
ma bus pervažiuoti.

Tik numojo ranka ant už
klausimų. Jie turėjo vilti« 
nuplaukti Europon m.___
jos laivais. i

O kiek tokių žmonių yra 
Amerikoj? Vieni užpuola,! 
kiti ginasi ir vaidentuvė pi-! 
'na baisius vaizdus iš L.A-., 
į Čingiz chano, iš Atillos lai-j

(Tąsa).
—Ko nori? Vely atsisėsk, — sakau aš. 

Bet jisai stovi, norėdamas susivokti, tyli ir 
žiūrį Į mane. Ir aš nejučiomis pasikeliu nuo 
akmens ir, svyruodamas, žiūriu jam akysna 
— ir matau jose bedugnę baisumo ir klaiky
bės. Visų lėlytės susiaurėjusios, tik pas jį 
paplukusios ant visos akies: kokią ugnies 
jūrą jisai turi matyti per tuos didžiuosius, 
juoduosius langus! Gal būti, man tik pasi
rodė,'gal būt jo žvilgyje buvo tik mirtis — 
bet ne, aš neklystu: tose juodose, bedugnėse 
lėlytėse, apjuostose siauručiu rateliu, kaip 
pas paukščius, buvo daugiau, negu mirtis, 
daugiau, negu mirties baisumas.

— Eik nuo manęs! — sušukau aš persi
gandęs. — Eikie!

Jisai lyg tik būtų laukęs iš manęs to žo
džio — jisai puola ant manęs, parverčia ma
ne. Aš, sudrebėjęs, paliuosuoju prislėgtas 
kojas, pašoku ir noriu bėgti — bėgti ten, į 
tolį, kur nėra žmonių, bėgti į saulėtą, vir
pančią tolumą. Staigiai, kairėje pusėje, ant 
viršūnės, pasigirsta šuvinys, o vėliaus, kaip 
tolini aidai, kitu du šuviniu. Ir kur tai virš 
galvos, džiaugsmingu, daugbalsiu gausmu, 
šauksmu ir staugimu nuskrenda granata.

Mus apėjo priešas.
Męs esame apsiausti!
Taip, rodosi, kaip ir neliko nuoalsio, 

taip, rodosi, kaip ir būtų pasiliovęs tas ne
pakenčiamas, mirtinas karštis. Mano min- 
tįs susitvarkė, įsivaizdinimai tapo aiškus ir, 
kada aš, beskubėdamas, pribėgau prie savo 
pulkų, aš pamačiau, kad kareivių veidai nu
švito. Balsai, nors ir užkimę, bet aiškus, 
girdisi paliepimai, pašaipos. Saulė kaip ir 
būtų augšteliau pakilusi, kad mūsų nebe- 
kliudyti, jos šviesa kaip ir būtų priblėsusi.

Orą perskriodė nauja granata, paleista 
priešais, perskriodė zvimbdama, kaip raga
nos klyksmas.

Aš priėjau...

Ž. •<■ '■ yt&yi
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Grafas V on Moltke, vy
liausias Vokietijos kariu- 
menės vadas.
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Vokietijos du tvirčiausi ir greičiausi kariški laivai, kurie pasiryžę stoti kovon 
su Anglijos laivynu ant žūt-bū t.

SENOJI KAIZER1ENĖ 
MALDAUJA PA

GELIUOS.
Kiek baisaus cinizmo, ko

kia jūra veidmainystės pasi
reiškia karės metu pas val
dančiąją kartą.

Paimkime nors ir atsišau
kimą Vokietijos kaizerienės. 
Tame atsišaukime ji kviečia 
Vokietijos moteris ir mergi
nas eiti į seseris mielaširdy- 
stės. Ji drįsta šventvagiš
kai meluoti, būk Vokietija 
ginasi, nors visiems aišku, 
kad Vokietijos kaizeris, kaip 
plėšrusis žvėris, užpuolė ant 
nekaltos Serbijos ir padėjo 
Austrijai žudyt Serbiją.

Senoji Vokietijos kaize- 
rienė šaukia moteris ir mer
ginas eiti pas kareivius ir 
gydyti jų žaizdas.

Bet kas, kad ne jį patiir 
jos gauja, ta viską iššaukė? 
Kas gi surengė tą kraujo 
praliejimą, jeigu ne tie civi
lizuoti barbarai, kurie gyve
na Pottsdame palociuose?

“Ponas dievas patvirtins 
mus šitame šventame meilės 
darbe!” — šaukia ta senė — 
nors žino, kad karėj nėra nei 
meilės, nei Šventumo. ;

. Skaitant tą kaizerienės 
atsiliepimą, nenoromis' prisi
mena senosios Saliamono ra
ganos, kurias 
ugnyje.

n. . •
...Beveik visi arkliai ir tarnai. Ant aš

tuntos batarėjos taip-pat. Ant mūsų, dvy
liktos, batarėjos trečios dienos pabaigoje li
kosi tik tris kanuolėš, šeši kareiviai ir vie
nas aficieris — aš pats. Jau dvidešimts va
landų, kaip męs nemiegojom ir nieko neval- 
gem; per tris paras velnioniškas baubimas 
ir dundėjimas apsiautė mus debesiu baisu
mo, atskirdamas mus nuo žemės, nuo dan
gaus, nuo saviškių —- ir męs, dar gyvi, slan- 
kiojome, kaip lunatikais Nabašninkai — tie 
tai gulėjo sau ramiai, o męs judėjome, dir
bome savo darbą, šnekėjome, net juokėmės- 
ir buvome panašus į lunatikus. Judėjimas 
ir žingsniai mūsų buvo tikri, paliepimai aiš
kus, išpildymas punktuališkas, bet jeigu ku
rio bent iš mūsų būtų paklausę, kas jisai — 
vargiai tebūtų .radęsis Atsakymas prislėgto
je smageninėje. Kaip sapne, visi veidai ro
dėsi pažįstami ir visa, kas dėjosi, rodėsi 
taip-pat pažįstama, jau seniai žinoma; o 
kuomet aš stengiausi įsižiūrėti keno nors 
veidan ir kanuolėn, įsiklausyti gaudiman— 
viskas stebino mane savo naujumu, savo be
galiniu slepeningumu. Naktis ateidavo ne- 
patėmytinai ir nespčdavom męs pamatyti ir 
nusistebėti, kaip ir vėl virš mūsų galvų žėra
vo saulė. Ir tik nuo ateinančių prie batare- 
jų męs sužinojom, kad mūšys jau nusitrau
kė trečią parą. Mums rodėsi, kad tai tęsiasi 
viena ilga, begalinė diena, tai tamsi, tai aiš
ki, bet nesuprantama ir akla. Niekas iš mū
sų jau nesibijojo mirties, kadangi niekas 
jau nesuprato, ką ta mirtis reiškia.

Trečią ar ketvirtą naktį, aš jau gerai 
nebeatsimenu, valandėlę atsiguliau prie 
brustverio ir, kaip tik sumerkiau akis, jose 
pasirodė pažįstamas jau, bet taip nepapras
tas vaizdelis: kampas, išmuštas gražiom po- 
pierom ir nepaliestas, apdulkėjęs vandens 
grafinas ant mano stalelio. O gretymame 
kambary — aš jų nebematau — randasi ma
no žmona ir sūnelis. Bet tik šiuo tarpu ant 
stalo žibėjo lempa su žalia uždanga, vadinas i ■ *:.

būtą vakaro ar nakties. Paveikslas, nesiju- * 
diridamas, sustojb ir aš ilgai, labai ramiai ir. 
atydžiai tėmyjau, kaip žaidžia ugnis ant 
grafino kristalo, žiūrėjau į sienas ir maniau 
sau, kodėl gi nemiega sūnus; jau vėlu ir jam 
metas eiti gulti. Paskui vėl ilgai tėmyjau 
popieras, kuriomis išmušta sienos, tas gra
žias, skaisčias gėles, įvairiai susipynusius 
vingius —aš niekad nemaniau, kad taip ge
rai pažįstu savo kambarį.

Protarpiais aš atverdavau akis ir ma
čiau juodą dangų, papuoštą kokiomis tai ug
ninėmis juostomis ir, vėl sumerkęs akis, ma
čiau savo kambario sienas, blizgantį grafi
ną ir galvojau, ko.dėl gi nemiega mano sū
nus: jau naktis ir jau metas atgulti. Kartą, 
netoliese sprogo granata, pajudindama ma
no kojas ir kas tai sušuko griausmingu bal
su, griausmingesniu, negu pats sprogimas: 
“Ką nors užmušė”, pamislijau, bet neatsikė- 
liau ir neatitraukiau akių nuo popierų ir 
grafino.

Potam aš atsikėliau, vaikščiojau, da
viau paliepimus, taikindavau į cielį, o pats 
vis misliau: kodėl nemiega sūnus. Net kar
tą paklausiau apie tai pas raitąjį žvalgą ir 
jisai ilgai ką tai man pasakojo ir abudu mu
du lingavom galva.Ir jisai juokėsi,o jo kairy
sis antakis trūkčiojęs ir akis gudriai mirk
čiojo.

Tuo laiku jau buvo šviesu ir — o ste
buklai! — nukrito lietaus lašu. Lietus —
taip kaip namie, pačios paprastosios lietaus 
ašaros. Tas lietus buvo nelauktinas ir taip 
ne į laiką, jog męs visi didžiai išsigandome 
sušlapti. Męs palikome kanuoles ir pradė
jome slapstyties, kur papuolė. Raitasis žval
gas, su kuriuo męs ką tik šnekėjomės, palin
do po lafetu, nors jį kiekvieną minutą galė
jo suspausti, storasis fejerverkeris kažin 
kokiuo tikslu pradėjo išrėdyti užmuštąjį, o 
aš sukinėjausi į visas puses, ko tai jieškoda- 
mas, lyg ir apsiausto, lyg ir skėčio. Ir ūmu 
laiku visame tame plote, kur iškrito lietaus, 
užviešpatavo nepaprasta tyla. Dar kartą 
sprogo pavėlavusi šrapnelė ir virto tokia ty
luma, jog buvo girdėties, kaip alsuoja stora
sis fejerverkeris ir puola ant akmenų ir ka- 
nuolių lašai vandens. Ir tasai smulkus bel
dimasis, primenąs rudenį, ir kvapas suvil- 
gintos žemės, ir tyluma — tarytum išdras
kė tą laukinį, kraujuotą košmarą ir kuomet 
aš pažiūrėjau į šlapią , žibančią nuo van
dens, kanuolę man prisiminė kas tai malo
naus, švelnaus: ne tai kūdikystė, ne tai pir
moji meilė. Bet tolumoje vėl pasigirdo šu
vinys ir dingo puikybė staigiosios tylos; tuo 
pat smarkumu ,kokiuo žmonės slėpėsi nuo 
lietaus ,jię kilo iš savo pastogių; ant ko tai 
suriko storasis fejerverkeris; užgriovė ka- 
nuolė, po jos kita ir vėl tirštas rūkas ap
siautė nuvargusius smagenis. Ir niekas ne- 
patėmyjo, kada pasibaigė lietus; atsimenu 
tik jog nuo geltono, išpurtusio veido užmuš
tojo fejervekerio dar ilgai riedėjo vanduo, 
— veikiausia lietus ilgai tęsėsi...

Prieš mane stovėjo jaunutis liuosanoris 
ir raportavo, jog generolas liepė prasilaiky
ti tik dvi valandi, o vėliaus ateisianti pagel- 
ba. O aš vis galvojau, kodėl mano vaikas 
nemiega, bet atsakiau, jog galiu prasilaiky
ti kiek tik norima.

(Toliaus bus).
---------- o----------

MŪS KARDAS.

Mūs kardas rankoje — 
Tai mokslas ir šviesa, 
Šviečia jis migloje, 
Rodo visiems tiesą.

Nuo jojo tik dreba 
Naktinė tamsybė, 
Kas pikta—į grabą 
Stumia jo galybė. 

Mūs kardas tai skina 
Erškėčiuotą taka 
Ir kelią gamina, 
Kur saulė jau teka.

Mūs pačių gi jausmai 
Ir atsidavimas —
Eiti ten — kur šauksmai,
Kur minios verkimas, 

Męs širdį dėl žmonių 
Aukaujam noringai;
Nejieškom malonių, 
Ką kužda vylingai.

Saulės Brolis.
-----------o--------

MAN MIELA.

Man miela sapnuoti,
Kad tyki naktis,

Pridengusi sparnais ramybės, 
Man liepia aainuoti, 
Ir ragina vis.?.

Pakilti iš minčių tamsybės...
Saulės Brolis.

A



Averčenko.

PATI.
Vertė V. Čibiras.

(Pabaiga).
— Tu kvailys ir saumeilys! — tarė man 

pergalėtoja mintis. — Ir kam reikalinga ta
vo perpjauta gerklė arba liepsnos liežuviai? 
Tu numirsi ir viskas... Bet paskui liks mo
teris našlė, neturinti nei skatiko prie dūšios 
ir turės elgetauti.

— Suradau! — Visa gerkle sušukau 
pats sau. —Aš apdrausiu ant jos vardo sa
vo gyvastį!

Tą dieną viskas buvo padaryta. Ap- 
draudos kompanija išdavė man dokumen
tus, kuriuos aš, drebančiomis rankomis iš 
džiaugsmo ir su šypsą ant veido, pada
viau jai.

Praslinkus trim dienom aš persitikri
nau, jog apdraudos dokumentai ir mano gy
vastis — tik vienas lašelis vandens tame 
meilės didjūry, kuriame aš pradėjau plau
kioti.

Pirmiau pačios atsinešimas, meilė ir rū
pesčiai būdavo man tik iki juostos, paskui 
jie pakilo ir buvo iki krūtinės, o dabar jau 
pavirto į tikrą banguojantį didjūrį, kuris 
tankiai savo šiltomis bangomis aplieja man 
ir galvą... Tai buvo koks tai nepaprastas 
rūpestis, norintis papuošti mano gyvenimą 
ir padaryti jį amžina švente.

— Tu mano viltis! — sakydavo jinai, 
žiūrėdama tiesiai man į akis .— Pasakyk 
man, ko tu nori? Pasakyk!... O gal tu no
ri vyno?

— Aš jau šiandien gėriau, — nedrąsiai 
atsakiau.

— Tu visai mažai gėrei... Ką tai reiš
kia išgerti pusantro butelio! Jeigu tau jis 
patinka — neprotinga atsisakyti. Beje, aš 
visai užmiršau, kad aš turiu tau dovanų: 
nupirkau dėžę cigarų, bet stiprių, stiprių!...

Aš jaučiausi žemiškam rojuj.
Aš persivalgydavau įvairiais pyragais, 

po kelias valandas sėdėdavau prie atdarų 
langų, o malonus vėjalis į mane pūsdavo per 
vieną langą įeidamas, o per kitą išeidamas... 
Mažiausius mano norus ir užmanymus tuo- 
jaus išpildydavo.

Aš labai mėgstu maudytis šiitam van
deny, tai man pati pagamina tokį, kąd aš iš 
jo iššokstu, kaip vėžys po mirties raudonas. 
Pirmiau man neduodavo vasariniu apsiau- 
talu nešioti ir vasaros laike, bet liepdavo 
vilkties rudeniniu, o dabar ne tik nesiprieši
na, bet pati suteikia vasarinį apsiautalą ir 
žiemos laike.

— Koks šiandien oras? — klausiu aš ją 
atsikėlęs.

— Labai šilta, mano mielas. Jeigu nori
— gali eiti visai be apsiautalo.

— Ačiū. Bet kas tai baltas iš viršaus 
krinta? Ar tik ne sniegas?...

— Ir koks čia sniegas! Jis visai šiltas.
Vieną sykį aš išgėriau stiklą vyno ir la

bai užsikosėjau.
— Krūtinė skauda, — pasakiau jai.
— Pabandyk užsirūkyti stiprų cigarą,

— meiliai jinai tarė žiūrėdama man į akis.
— O gal ir praeis.

Aš neišlaikiau, pradėjau verkti iš jos 
gerumo ir mečiausi jai į glėbį.

Kaip šilta, kaip jauku būti prisiglaudu
siam prie mylimos krūtinės!

Kas dar nevedęs, apsiveskite visi!

G. Arturov.

SUMIŠIMAS.
VAIZDELIS Iš RUSŲ-JAPONŲ KAReS.

Vertė V. Paukštys.

Po dienos karšto mūšio ir mūsų pabėgi
mo, buvo baisi naktis. , Didžiausias lietus, 
perkūnija, žaibai ir vėjo kaukimas susiliejo 
j vieną jiegą ir nešėsi per laukus. Rodėsi, 
kad šioji naktis — paskutinė mūsų gyveni
mo naktis. Priegtam dar prisidėjo japo
niškų armotų šaudymas, bombų sprogimas 
ir staugimas.

* Japonai iš visų pajiegų mus vijosi, ko
vodami su gamtos pajiega. Pergalėjo. Pa
ėmė miestą.

Aiškus ir šviesus rytas sveikino jų per
galę. Bet tas jų nesulaikė; jie, kaip tie kal
nų upeliai, nesulaikomai nešės; į lygumus. 
Sykiu šiame šviesiame ir aiškiame ore už- 
griaudė šimtai armotų.

Saulė šviesiais savo spinduliais pradėjo 
apšviesti užrūkusius dūmais kalnus ir visas

oras išrodė, lyg banguojančios jūros.
Toli, iš už Samsono kalno, pasirodė juo

dos eilės, kurios, kaip tie debesįs, judėjo ir 
juo jos arčiau buvo, juo labiau pradėjo riek
ti iš mūsų akių; žmonės pražūdavo tarp uo
lų ir įkrisdavo į žemę. Kas minutą jie vis 
arčiau ir arčiau traukė linkui mūsų. Mir
tis iš abiejų pusių šimtais pradėjo guldyti 
mūsų kovotojus.

Pusdieny męs nutilom: mūsų anuotos 
sumuštos. Palei jų, aptiškusių kraujais, gu
lėjo mūsų kareiviai, dabaigiami draskyti ar- 
motinėm bombom, leidžiamom mūsų priešo. 
Apkasai užversti lavonais ir mirštančiais. 
Mūsų rezervas bėga per kalnelius, grabes, 
įlankas už apkasų. Męs, kairiasis sparnas, 
bėgam lygumu, o į mus leidžia iš armotų 
bombas, kurios tame lygume sprogsta ir 
drasko mus; ant tos lygumos balti durnai su
siliejo su švinu ir padarė vieną švininį debe
sį, kuriame ir męs susimaišėm. Sprogstan
čios bombos pradeda draskyti žemę, padaro 
jose vagas ir užlieja krauju. Po dešinės ma
tosi Kraidiniai kalnai, kur dar keliatas ar
motų nepaliauja urzgę. Męs bėgam į kaimą 
ir skubam jį užimti. Iš priešingos pusės ja
ponai taipgi skuba. Visas kaimas apimtas 
armotinėm bombom, kurios lekioja, kaip 
žvirbliai apie kanapes. Vietomis veržiasi 
liepsna iš degančių namų. Įbėgam į kaimą. 
Nekurie akmeniniai namai ir molinės tvoros 
išgriautos. Chiniečiai, susikrovę savo turtą 
į vežimukus, mėtosi ir įieško pasislėpimo 
dar už nesugriautų namelių. Moterįs su kū
dikiais prisiglaudusios prie sienų. Vaikai, 
didžiausiame išgąsty, žiūri į mus. Męs ne- 
apsistojam, bet bėgam toliau, nes kiekviena 
minuta brangi. Siauros gatvelės, užkimš
tos chiniečių lavonais. Aš pasuku į yieną 
skersgatvį ir matau, kas tai juda. Pribė
gau. Matau du mažiuku chiniečių: mergai-, 
tę kokių penkių-šešių metų, o vaiką — trijų 
metų. Jie šliaužioja aplink užmuštą chinie- 
tę, matomai, motiną. Vaikutis, pamatęs 
mus ir baisiai persigandęs, pradėjo purtyti- 
motiną, manydamas, kad jinai atsikels.

Bet ar tai mums galvoj?! Męs bėgam 
toliau... Atgulėm už kalnelio. Iš šautuvų 
šaudymas nenutilo iki saulės nusileidimui.

Pradėjo temti. Męs gaunam, įsakymą 
bėgti toliaus.

Tamsu, nesimato kur eiti ir tik sprogi
mas armotinių bombų apšviečia ir parodo 
kelią, bet užtai kiekvienas apšvietimas pa
reikalauja keliolikos aukų, už savo patar- 
navima. v

Štai męs jau už kalno. Bombos čia ne- 
dasiekia. Čia viskas: kareiviai abiejų spar
nų, šautuvai, armotos, vežimai. Viskas sto
vi ir iš vietos nejuda. Žmonės rėkia, kiek
vienas bailiai žiūri į aną pusę kalno, kur 
sprogsta bombos. Arkliai žvengia. Susiju- 
dinom. Vežimai priešaky. Einam atgal 
per sugriautą ir apleistą chiniečių kaimą. 
Siaurose gatvėse apsistojo vėžiniai, užpa
kaly jų kareiviai — gatVės užkimštos. De
gančios ir neapsakomai rūkstančios lempos, 
kurias nešasi kareiviai, apšviečia ir parodo 
išvaizdą sugriautų namų, tvorų ir tt. Oras 
darosi troškus, pradeda stačiai smaugti. 
Visi žiūri i tamsa, kur nieko nesimato, bet 
jaučiasi, kad ten yra išėjimas, ten yra ke
lias. Visi nekantriai laukia, kuomet susi
judins iš vietos vežimai, o paskui juos ir 
žmonės. Išsimušėm iš kelio. Susigrūdom į 
kokius tai siaurus praėjimus. Bet štai, tar
tum kokia upė prakiuro ir žmonės pasidavė 
į priešakį. Vežimai pradėjo judėti. Kiek
vienas vežėjas stengiasi aplenkti savo silp
nesnį draugą su vežimu, bet nelaimingi gy
vulėliai, nuvarginti dienos mūšy, nežiūrint į 
plakimą botagais, negali išjudinti iš vietos 
vežimų. Piktumas ir baime apėmė vežėjus. 
Arkliai, užkinkyti į sunkius vežimus, išsine
ria iš pavalkų. Kelias bjaurus: po didelio 
lietaus akmenėliai ir molis susimaišę į kokią 
tai nepaprastą košę. Gudrus gyvulėliai, 
jausdami bėgančių dvasią ir ūpą, prunkščia, 
dairosi, ausimis karpo, o akįs taip ir dega. 
Šviesa lempų, šauksmai žmonių, kurie pro 
juos praeina, juos baugina: jie krūpčioja. 
Tuom tarpu be pertraukos pilasi ant jų ku
pros botagų kirčiai. Gaila ir jų.

Ant galo, męs apsistojom penkių verstų 
atstumoj nuo mūšio. Nedidelė įlanka sutei
kė mums poilsį. Bet ar ant; ilgo ?

Mėnulis pradėjo kilti viršum kalnų, už 
kurių męs prisišliejom. Jo šviesa pasiekė ir 
kaimą, kuris pasiliko po dešinės nuo mūsų 
poilsio vietos. Iš užpakalio augštus kalnus 
irgi apšvietė. Iš visų pusių męs apsupti aug- 
štais kalnais, kurių viršūnės mums išrodo 
atskirais žmonėmis, žiūrinčiais j mus.

(Toliaus bus).

Draugas Karolis Liebknecht ir drauge Rože
Luxemburg - sušaudyti

vadovų — pasitvirtina.
Londono dienraštis “Dai

ly Citizen”, darbininkų dien
raštis, gavo pranešimą iš 
Berlyno, jog karės teismo 
nuosprendžiu sušaudyta 
draugas Karolius Liebk- 
nechtas, žymiausias vadovas 
Vokietijos socijaldemokra- 
tų. z

Drg. K. Liebknecht buvo 
rezervo aficieris. Jam liep
ta stoti karei vi j on. . K. 
Liebknecht, didžiausias ka
rės priešas, atsisako išpildyt 
kareiviškos valdžios paliepi
mą. Tuomet jį suima ir nu
varo kazarmėn. Tuojaus 
susirenka karės teismas ir 
drg. K. Liebknechtą, mūsų 
vadovą ir kovotoją, sušau
do.

Nil. KAHL IJEBK.NKCJIT.

Nebūna dūmų be ugnies. 
Gandas apie sušaudymą Vo
kieti j oš. socijaldemokratų, 
jeigu ir ne šimto, tai bent

riu jo socijaldemokratijos 
sparno veikėja, rašytoja, 
agitatorė, narė Centro Ko
miteto, draugė Rožė Luxem
burg, “Raudonoji Rožė”.

Sužvėrėjęs Francijos naci- 
jonalistas nušovė draugą Jo
ną Žoresą. Sužvėrėjusi Prū
sų valdžia išrovė iš mūsų 
tarpo du gabiausiu veikėju, 
visą savo gyvenimą pašven
tusiu darbininkų išliuosavi- 
mo idėjai.

Vokietijos ir viso pasaulio 
darbininkai atmonys kruvi
nai Hohenzollernų dinasti
jai, senovės kryžiokų tradi
cijų paveldėtojai.

Šioje baisioje žmonių žu- 
dynėje, kada kapitalistiški 
kanibalai Ugne ir kardu nai
kina tą visą, ką žmonija am
žiais sutvėrė, — tik šviesioji 
socijalizmo saulė duoda vil
ties, kad žmonija nepasiners 
kapitalistiškos peklos tam
sybėje, bet ras sau kelią į 
šviesią ateitį.

Amžina garbė žuvusiems 
karžygiams!

Mums liekasi darbas ir 
kova, kad jų darbas neveltui 
nueitu. c

MOTERIMS
NAUJIENOS

ir ir atvyko į šią šalį, bet! eivystę sulaikyti kvailais sa-1liauti į “palaimintą” sali
MVuUlvU U A11U LAll V A vd« I 4-Q 1 Vl’O • 4* iA Iz 1 /A C* VA 1 Hid TH r* 4 i i 1 r c\ X—kad suradus geresnį ir žmo-tai yra išėmimai: tokios va- !vo aiškinimais ir pajuoka. i

žiavo ar tai pas savo brolius, | Pagaliaus, mūsų kunige- niškesnį pragyvenimą, 
seseris ir tikėjosi pasiviešė-; liam vėl nepatinka išeivystė,' Kitos gi bėga, kad jos yra

Siera žemė dreba, dunda 
vakarų šalelėj...

Ginkluotų kareivių minios ti, arba stačiai pas savo my-jnes žmogus daugiau kelia-1 susipratusios Jaisvos
"nb-ilr/lrt T In+iwnc- T»> 1 i m i £11 knrilinm T.ipf.livni VPQ rlnncrinn matne irrmim vai f ano h’l-oi h. i*oo neužplukdė Lietuvos žemę. Ta 

mūsų sieroji žemelė persi- 
gers krauju lyg sočiai, lyg 
valiai. i

Ar pamislijot, moterėlės/ 
kas šiandien dedasi Lietu
voj ?

Vyrai, jauni ir suaugę, 
paimti kariumenėn. Jie tu-
rės eiti guldyti galva už Ru- mažą atlyginimą
sijos carą.

Įsivaizdinkite dabar, kaip 
jūsų sesutės ir motinėlės 
vaikštinėja po apleistus na
mus, blaško rankas ir ašaras 
lieja. Tik jos vienos beliko 
namie, galbūt, dar seneliai ir 
maži vaikai.

Kiek skausmo, kiek bai
mės, kiek tūžmaščio,. kiek 
raudu girdisi šiandien Lie-

limąjį, su kuriuom Lietuvoj 
dėl tūlų aplinkybių turėjo 
persiskirti. Tame irgi nieko 
nėra blogo.

Aš ir daugelis mano pažį
stamų merginų, keliavom 
Amerikon vien tik dėl to,kad 
mūsų tėvai beturčiai ir męs 
turėjom sunkiai dirbti už 

., iš kurio 
negalėjom netik žmoniškiau 
apsirėdyti, bet ir pavalgyti. 
Tuom tarpu gauname laiš
kus nuo savo broliu ar sese
lių, kurie mums rašo, jog 
čia, Amerikoj, nereikia taip 
sunkiai dirbti ir atlyginimas 
geresnis; galima žmoniš
kiau apsirėdyti, pavalgyti ir 
t.t. Perskaitę tokius laiškus, 
skubinamės ir męs į tą “pa
laimintą” šalį, važiuojame, 

| kad daugiau svieto pama- . . _
čius, kad žmoniškesnį gyve- daugiau apsišvietę, kuni- 
nimą suradus. Mūsų betur- gams jau sunkiau prie jų 
čiai tėveliai pasiliekamu di-j prieiti, tai jie taikosi prie

I -» v • • v • -i • 1

vęs, daugiau matęs, įgauna j vai fanatikai ir jas persekio
ja. Jos girdėjo, kad čia “lai
sva” šalis, kad galima laisvai 
gyventi ir naudotis laisvės 
žodžiu.

Tai dvi didžiausios prieža-

daugiau proto ir paliauna 
jiems rankas laižyti. Jie 
mato, kad Amerikos daugu
ma lietuvaičių griebiasi ap- 
švietos ir kas-syk vis tolina
si nuo jų. Męs matom, kad 
ir moterįs pradeda daugiau 
protauti, daugiau nauja 
dvasia persiimti, daugiau 
darbininkiškus laikraščius 
skaityti. Kadangi moteris j 
daugiau apsišviečia, tai jau i 
kunigėliui irgi atsiliepia ant 
kišeniaus. Už tai jie ir prie
šinasi išeivystei.

Jeigu jie Liteuvoj dar 
įstengia mūsų seseles laikyti 
po savo skvernu, tai turi iš
tarti ačiū caro despotiškai 
valdžiai, su kuria jie išvien 
eina.

Mat, Lietuvos vyrai jau

sti savo šalį ir keliauti sve
tur.

Aleksandra Jalužienž.

ŽINIOS

tuvoj.
Ar pamislijot, sesės, ko-! 

dėl, dėlko, vardan keno nau
dos kraujais sriauniais upe
liais tekės?............. [džiausiu širdies skausmu.Jie'moterų ir stengiasi su jų pa-

Kodėl tyli kunigija, kodėl tikėjosi iš mūsų susilaukti | gelba palaikyti tamsybę.
senatvėj kokios nors pašei-: Man labai keistai išrodo, 

; pos, priežiūros , bet dabar! kad kunigai imasi rišti to- 
Tas kraujo praliejimas į męs juos apleidžiam ii* iške-ikius klausimus, kurių patįs 

įvyko todėl, kad žmones dar į Haujam. Bet kas gi daryti,! nesu nra n t m Jeigu riši kokį

žmogžuclžiau j a carai ir
nesupranta savo teisių, kad 
nemoka savaip gyvenimą 
tvarkyt. Kareiviai — juk 
tai tie patįs mūsų vaikai, 
broliai, vyrai.

Kodėl motinos juos neiš
mokino, kad nevalia savo 
brolius žudyti? Jeigu būtų 
išauklėjusios žmoniškumo ir 
artymo meilės dvasioje — 
to kraujo praliejimo nebūtų.

Tegul nors šitos pasibaisė
tinos karės tragedija išmo
kina mus, moteris, protauti, 
veikti. Stokime socijalistų 
eilėsna, kovokime, mokinki- 
mčs.

Tuomet ir męs galėsime 
prisidėt prie karių išnaikini
mo.

Ne del gaudymo vaiki
nų lietuvaites keliauja 

Amerikon.
Kaip vaikinai keliauja į 

Ameriką su tuo tikslu, kad 
suradus sau geresnį darbą, 
didesry , užmokestį ir kad 
žmoniškiau pragyvenus,taip 
ir merginos, priverstos tų 
pačių ekonominių aplinky
bių, aplaidžia Lietuvą ir ke
liauja svetur. Suprantama, 
atsiranda ir tokių, kurios tu
rėjo Lietuvoj gerą gyveni-

kad Lietuvoj neužtenka duo- nors klausimą, tai pirmiau 
nos , tai priverstos esame 
j ieškoti svetur.

Mūsų gi kunigėliai to ne
supranta . Jiems nereikia 
sunkiai dirbti, jie turi užtek
tinai duonos, gali gražiai ap
sirėdyti ir dar užtenka da
vatkų dėl pasilinksminimo. 
Per tai jie visai kitaip su
pranta priežastį lietuvaičių 
bėgimo į Ameriką. Jie vi
suomet viską atbulai aiški
na, viską išvirkščiai rodo, 
viską priešingai daro bei mo
kina kitus. O jeigu atsiran
da tokių, kurie jiems pasi
priešina arba nesielgia taip, 
kaip jie nori, tai tokius jie 
pasmerkia.

Bet nieko nėra nuosta
baus, kad jie panašiai elgia
si. Argi galima ko gero su
silaukti nuo tų žmonių, ku
rie gyvena didžiausiam per
tekliuj ir, tankiausiai, net iš
tvirkime? Jie. nesistengia 
suprasti žmonių vargingą 
gyvenimą ,jie papratę į žmo
nes žiūrėti, kaipo į daug že
mesnį už savę sutvėrimą; 
jeigu jie pradeda gvildenti 
kokį nors klausimą iš žmoni
jos gyvenimo, tai gvildena 
klaidingai, savotiškai. Jie 
ir dabar nori lietuvaičių iš-

reikia ji ištirti, su juomi su
sipažinti. Bet dabar visai 
kitaip: kunigas nutukęs, su 
dideliu pilvu, sėdi už stalo su 
savo gaspadine, valgo, geria 
ir rašo straipsnį apie darbi
ninką, kuris neteko dirbtu
vėj darbo ir su šeimyna turi 
badauti. Kunigas riša klau
simą, kodėl jis neteko darbo 
ir kodėl neturi duonos.

Geriau nutiltumėt ir svar- 
stytumėt apie savo gaspadi- 
nes, kodėl jos tankiai suser
ga. Tą klausimą gal ir išris- 
tumėt. Marė M.

Kodėl merginos keliau
ja Amerikon?

Pastaruoju laiku klerika- 
liški laikraščiai pradėjo 
šaukti, kad lietuvaitės bėga 
Amerikon paskui savo vaiki
nus. Mat, jie mano, kad taip 
lietuvaitės vejasi vaikinus į 
Ameriką ,kaip jų gaspadinės 
keliauja paskui juos iš vie
nos parapijos į kitą.

Didžiuma bėga Amerikon 
tarnaičių, kurios Lietuvoj 
tarnauja metus už 30 rublių 
ir dirba po 15 —17 valandų į 
parą. Tokios gyvenimo ap
linkybės ir priverčia mus ke

Bayonne, N. J.
Gal nei vienam mieste nė

ra per gaspadinės taip iš
naudojamos merginos, kaip 
čionais. Būdama mergina 
pas gaspadinę ant burdo, ir 
užmokėdama už burdą $3.00 
ant savaitės, o už valgį vėl 
kiek įvalgo, rodosi, turėtų 
būti ir gaspadinė užganėdin
ta, nes merginos visur taip 
moka, Bet čia, Bayonnes 
gaspadinėlės, tuomi nepasi- 
ganėdina. Dar merginoms, 
parėjusioms iš darbo,turi vi
są gaspadinės darbą padary
ti, kaip tai: padlagą išplauti, 
drabužius išskalbti, supro- 
syti ir tt. Merginos čia dau
giausia dirba šilkų fabri
kuos. Darbas yra bjaurus, 
nes oras tvankus, langai už
darinėti ir da štymą leidžia į 
dirbtuvę būk dėlto, kad šil
kai netrūktų. Tokiose bjau
riose sanlygose per dieną 
dirbę, pareina merginos na
mo ir neturi progos pasilsė
ti, nes turi gaspadinei dra
bužius skalbti, arba prosyti. 
Ir da vis “poniutės” išranda 
“pričinių”, būk negerai at
lieka gaspadinės užduotus 
darbus. Jeigu taip, tai už 
ką jos moka $3 ant savaitės?

J. širšukas.

Vyrų darbą atlieka motetįs.
Francijos vyrai pašaukti 

prie ginklo. Daugelis biznių 
turėjo sustoti, daugelis dirb
tuvių užsidaryti. Daugely, 
betgi, vietų moterįs užėmė 
vyrų darbą.

Moterįs užima klerkų ir 
pardavėjų vietas krautuvė
se, moterįs dirba kavinėse, 
parduoda tikietus ant staci
jų. Grosemės ir mėsos krau- ' 
tuvės “rūnyjamos” moteri
mis. ■ *
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Worcester, Mass.

Norwood, Mass.

Darbai

M. P-čius.Į

lie

P)

Mik.

tą (Time cart) ir ką tik įis 
daro, užrašytų į ją. Jeigu ei-

ton žibučių laikraštį.Bet mu
sų katalikams tas neapeina.

pasirūpinti išanksto ką nors 
pasakyti bei sulošti. F 
žiavimas bus ant tyro oro; 
programas prasidės 2 vai. po 
pietų.

> kiti skubina tuštinti 
<utes. kad nepasiliktų 
r paskui nepagestų.

Visi užimti darbu.

* *

Cleveland, Ohio. Šis mie- 
| stos yra garsus įvairiomis 
i išdirbystėmis, bet pastaruo- 

Detroit, Mich. Nereikia: ju laiku ir čia darbai eina la-

Cleveland, Ohio.
8 d. rugp. buvo parengtos 

-nekalbos ir pagarsinta, kad

BĄ Tid -n 1
n

I. W. W. REIKALUOSE. 
Rochester, N. Y. .

Pradėjus organizuoti dar
bininkus į I. W. W. uni j ^pa
sirodė labai daug įvairių 
kliūčių. Tuomet buvo Ro
chester™ lokalo sumanyta, 
kad sušaukti suvažiavimą 
dėl apsvarstymo ir geresnio 
sutvarkymo I.W.W. organi
zacijos reikalų. Tas suma
nymas tilpo “Laisvės” N52. 
Praslinko gana ilgas laikas, 
bet niekas nieko apie pakel
tąjį klausimą nesako, išski
riant Baltimorės skyriaus I. 
W.W. O ką gi veikia kiti? 
Juk išviso yra 18 skyrių, 
nors tarp tų trįs apmirę,bet 
15 galėtų veikti ir rūpintis 
organizacijos reikalais. Jei
gu męs visi taip žiūrėsime į 
organizaciją, tai iš jos jokios 
naudos nebus.

Dabar dar kartą atkarto
ju pakeltą klausimą ir kvie
čiu visus lietuviškus skyrius 
apkalbėti apie reikalingumą 
suvažiavimo. Su visokiais 
tame klausime reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

J. D. Bendokaitis 
39 Henry St.,Rochester,N.Y.

gavo užkvietimą nuo vietos 
anglų socijalistų surengti 
tarptautiškas protesto pra
kalbas prieš Europos karę. 
Kuopa su tuom sutiko ir nu
tarė dalyvauti. Prakalbos 
atsibus 23 d. rugp.zbus ir lie
tuvių kalbėtojas. Taipgi bus 
kalbama apie užmušimą drg. 
Žoreso.

9 d.iiign. T. M. D. buvo pa
rengus pikniką. Žmonių bu
vo anie 600 ir visi puikiai už
silaikė. Tą pačią dieną buvo 
parengęs ir kunigėlis kokį 
tai išvažiavimą ir visus kvie
tė važiuoti, bet pasirodė,kad 
žmonės jau supranta be jo 
patarimo, kur reikia važiuo
ti.

Reikia pastebėti, kad da
bar pas mus įėjo madon skai
tlinė “du”. Be tos skaitlinės 
jau negalima apsieiti. Ar 
piknikas—du, ar tai prakal-

ir t.t. Mat. klerikalai išsi
žioję nepasiduoda pažanges- 
niem lietuviam ir vis pasirū
pina tą pačią dieną ir tą patį 
sumanymą surengti , kokį 
pažangesnieji rengia. Bet 
už tai jie ir pelni, kaip Zab- 
lackas ant muilo.

Worcester™ Vaikas.

tavę valgomų daiktų ir pasi
statyti svetainę.

Rodosi, kad toks darbas 
yra visiems naudingas ir vi
si juomi turėtų rūpipties. 
Bet kaip tarp javų atsiran
da kūkalių, tai tarp lietuvių 
tam darbui priešų. Kuomet 
susitvėrė kooperacija ir už- 

1 kvietė visus bendrai veikti, 
tuomet visos draugystes pri
tarė, išskiriant šv. Jono. Bet 
štai, kada buvo nusiųstas šv. 
Jono draugystei laiškas,kad 
ji prisidėtų, tai laike susirin
kimo iškilo toks lermas, kad 
jau ir aprašyti negalima. 
Kooperaciją arba,geriau pa
sakius, jos narius, išplūdo 
visokiais žodžiais ir kaip į- 
manydami atkalbinėjo nuo 
pirkimo Šerų savo narius. 
Labiausia atsižymėjo tame 
darbe kun. Krasnicko klap
čiukai bei “mokslo vyrai”. 
Po to išplūdimo draugystė 
nubalsavo, kad neprisidėti 
prie kooperacijos ir nepirk
ti šėrų.

Tada atsistojo vienaš iš 
sąnarių ir pasakė: “Jei šv. 
Jono draugystė atsimetė 
nuo to visuomeniško darbo, 
tai ji ne šv. Jono draugystė, 
bet šventakuprių”. Kaip 
matot, toks vardas jai ir pri
tinka. Laisvamanis.

So. Boston, Mass.
Nors dar ir šiltas oras vei

kimo sezonui, bet atsitikus 
tokiam svarbiam nuotikiui 
Europoj, L.S.S. 60 kuopa pa
rengė prakalbas ant 9 d. 
rugp. Žmonių prisirinko 

‘daug, nepaisant į tai, kad o- 
ras šiltas. Kalbėjo drg. S. 
Michelsonas ir L. Prūseika 
iš Brooklyno. Abudu kalbė
tojai gana plačiai nurodė 
nriežastis Europoj kilusių 
kariu, kokia jos atneša žmo
nijai blėdį ir kas iš jų pasi-

Nors prakalbos tesėsi iki 
vienuoliktai valandai nak
ties , bet publika atydžiai 
klausėsi.

Prie kuopos prisirašė 3 
nauji nariai. Aukų surink
ta kankiniams septyni dole
riai su centais.

♦ * *
Dabar 60 kuopa rengiasi 

prie raudonosios savaitės. 
Nutarta pakviesti už kalbė
toja dr". J. Šukį iš Brookly-

Ansonia, Conn.
lūsų tikri katalikai labai 
Įminę ir sako, kąd jau bū- 
iti pabaiga svieto. Mat, 

o žo- 
, kad 
sukilsi

Plymouth, Pa.
3 d. rugp. Aušros choro 

buvo išvažiavimas. Visi 
gražiai linksminosi, kvėpuo
dami tyru oru. Vakare p-lė 
^žena sudainavo keliatą 
dainelių ir visi sugrįžo na
mo.

miasi sventras-
*, kur pasakyt 
pabaigą svieto 

viešpatystės.
jau tie pranašavimai prade-i 
da išsipildyti. Iš tos prieža- Į 
sties vieni karštai meldžiasi,!

bač- kalbės Lietuvos garsiausi
ubagai — Gabrys su Gustai
čiu. Prakalbas garsino ant 
8 vai. vakare, bet “kalbėto
jas” Gabrys atsibaladojo 
anie 11 vai. nakties ir prane
šė, kad savo drg. Gustaitį 
pametęs. Kilo didelis nu
siminimas: parapijonai pra
dėjo dejuoti, kad kaip “gri- 
norius”, tai paklydo ir da
bar dievai žino, kur klaidžio
ja. Bet paskui Gabrys pa
aiškino, kad ne visai pame
tęs, bet.nusiuntęs į Chicagą.

Prasidėjo prakalbos. Pir
miausia kalbėjo apie kares. 
Vokietį pasmerkė, o rusą 
kraugerį veik išgyrė ir pasa
kė, kad Lietuva paliksianti 
po ruskiu. Paskui papasa
kojo apie savo biurą ir pasa
kė, kad jis išreikalausiąs 
per svetimas tautas Lietuvai 
autonomiją. Kad pertikri
nus klausytojus, privedė 
faktą: kuomet buvęs suareš
tuotas ir nubaustas 500 rub. 
“Gwno” redaktorius, tai jis 
parašęs j francūziškus laik
raščius straipsnį, išsiuntinė
jęs jį visiems Rusijos guber
natoriams, valdininkams ir 
t.t. Kuomet jie pamatę,kaip 

______ _____ _ __ Gabrys apie juos rašąs, tai 
kurios tikšias^-įkūrti krau" tuojaus paliuosavę redakto-

Cambridge, Mass.
9 d. rugp. L.S.S. 71 kuopa 

surengė prakalbas. Norso- 
ras buvo labai šiltas, bet 
žmonių prisirinko labai 
daug. Pirmiausia kalbėjo 
Y.M.C.A. sekretorius H. M. 
Gerry angliškai. Pabaigus 
jam kalbėti, O. Turauskiūtė 
paskambino ant piano. Pas
kui kalbėjo L. Prūseika iš 
Brooklyno. Jis plačiai ir vi
sapusiškai nurodė priežastis 
kilusiu Europoj karių. Pra
kalba tesėsi suvirš valanda 
laiko. Reikia pastebėti, kad 
ši prakalba padarė ant klau
sytojų dideli' ispūdį. Prie 
kuopos prisirašė keturi nau
ji nariai.

Cambridge, Mass.
Užėjus vasaros karščiams, 

visas veikimas apsistojo. 
Tiesa, yra keliatas draugų, 
kurie nepaliauja ir vasaros 
laike veikę. Labiausia rūpi
nas kooperacijos reikalai^

rių ir sugrąžinę 500 rublių. 
Tas pats būsiąs ir su Lietu
vos autonomija. Tik primi
nė,* kad reikalinga aukų už
laikymui biuro.

Pabaigęs prakalbą nuėjo 
aukų rinkti. Suaukavo 
$94.90. Visiems žiopleliams 
ištarė po kelis sykius širdin
gą ačiū, išskiriant vieną, ku
ris pavadinęs jį Lietuvos u- 
bagu ir nieko nedavęs.

Pasirodo, kad dar užtenka 
žioplių, kurie nežino, kur pa
dėti kruvinai uždirbtus savo 
centus. X.

Gilberton, Pa,
Mūsų miestelyj yra 34 šei

mynos ir 28 pavieniai lietu
vių. Apšvieta tarp jų labai 
žemai stovi. Pažangesniųjų 
laikraščių veik neskaito. 
Daugiausia liuosą laiką pra
leidžia karčiamose prie tuš- 
tinimo bačkučių. Tankiai 
atsitinka ir peštynių. Taip, 
10 d. rugp., apie 11 vai. vaka
re, taip smarkiai persipešė, 
kad paskui dauguma vaikš
čiojo išpūstomis nosimis ir 
mėlynais paakiais.

Nuskustkailis.

NUSINUODINO LIE
TUVIS.

Pittsburgh, Pa.
8 d. rugp., apie 5 vai. ryte, 

nusinuodijo N. Duži n as, 45 
metu amžiaus. Jisai atsikė
lė ryte, priėjo prie šėpos, iš
siėmė bonką ir išgėrė stik
liuką degtinės. Išgėręs pa
sakė: “Ar tik ne nuodu aš iš
gėriau?” Namiškiai pama
tė, kad su juomi negerai da
rosi, tuojaus pašaukė dakta
rą. Pribuvus daktarui, pa
sirodė, kad jis išgėrė karbo- 
linės rūgšties. Daktaras pa
reikalavo vežimą ir liepė ko- 
greičiausia vežti ligonbutin. 
Bet pakeliu j jis mirė.

Velionis buvo geras kata
likas ir mėgdavo išsigerti.

Vandrauninkas.

Worcester, Mass.
L.S.S. 40 kuopa rengiasi 

prie raudonosios savaitės. 9 
d. rugp. laikytame savo susi
rinkime nutarė parsitrauk
ti 300 egz. “Kovos” ir išda
linti uždyką. Nutarta taip
gi parsikviesti iš tolimesnio 
miesto kalbėtoją ant visos 
savaitės ir parengti prakal
bas kituose miestuose, kur 
kuopos silpnos ir negali tą 
padaryti.

Reikia pastebėti, kad dar 
šią vasarą kuopa nėra nieko 
parengus. Priežastis—ne
veiklumas komiteto.

Lapugas.

DAR TURI DU PAPJAUT. 
Pittston, Pa.

1 d. rugp. čia tūlas lenkas 
papjovė savo tautietį. Du 
metai atgal jie susipešė ir 
per tą laiką vienas kitam vis 
keršijo. Pagaliaus tas kerš
tas užsibaigė tuom, kad vie
nas tapo papjautas. Kuo
met policija žmogžudį suė
mė, tai jis pasakė: “Paleiski
te mane, nes dar du turiu pa
pjauti”.

Abudu buvo geri katali
kai ir neapkentė pažanges
niųjų žmonių.

* * *

Knygyno draugija suor
ganizavo Laisvų Kapinių 
Draugiją ir jau sudėta $400. 
Manoma, kad greitu laiku į- 
kurs kapines.

H. Eržvilkietė.

PRANEŠIMAI.
Mahanoy City, Pa.

Pranešu visoms L.S.S. V 
rajono kuopoms ir pavie
niams draugams, jog 23 d. 
rugpjūčio mieste Mahanoy 
City atsibus rajono delegatų 
antras suvažiavimas. Taigi, 
kreipiuosi prie draugų ir 
draugių, kad minėtoj dienoj 
visi susirinktų. Taipgi bus 
įvairių pamarginimų, kaip 
tai paskaita, monologai, de-, 
klamaeijos ir t.t. Program o 
dar neturime ir nežinome, 
kiek turėsime veikėjų, bet ti- j

Taigi visi į talką!, kas ką 
gali, lai pasako bei parodo!

Įgaliotinis (t
V. Žemaitis. '

i

Norwood, Mass.
Subatoje, 22 d. rugp., L.S. 

S. VI Mass, rajono atsibus 
piknikas Norwood,. Mass, 
ant Dean pievos, prie Dean 
ir Pleasant gatvių. Prasidės 
2 vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlai nakties. Yra nusam
dyta puiki orkestrą, kuri 
griežš per visą dieną. Bus 
įvairus žaislai su išlaimėji- 
mais.

Taigi kviečiame gerbiamą 
publiką, ant mūsų puikaus 
pikniko, o ypatingai rajono 
nariai turi atsilankyti, nes 
paskutinis toks pasilinksmi
nimas šiame sezone.

Kviečia Komitetas.

Pittston, Pa.
L.S.S. VII rajonas skubiai 

rengia prakalbų maršrutą. 
Kalbėtojum užkviestas drg. 
S. Michelsonas iš So. Bosto
no. Prakalbos prasidės 5 d. 
rugs, ir trauksis iki 12 d. 
rugs. Norima keturios kuo
pos atgaivinti ir viena nau
ja sutverti.

H. Eržvilkietė.

Per paskutinį kooperaci
jos susirinkimą viršininkai 
nusiskundė, kad prie koope
racijos neprisideda nei vie
nas biznierius. Labai keis
tas skundas. Argi jūs neži
not, kad lietuviški biznieriai 
tik tuomet tautą kelia, kuo
met jie gali sau dolerį į kiše
nių įsidėti, bet prisidėjus 
prie kooperacijos—tai ne į 
kišenių, bet iš kišeniaus. c Z

Mūsų miestas neva skai
tosi “sausu”, bet lietuviai nei 
kiek nenusiminsta. Mat, už
tektinai atsiranda “ekspre
sų” ir slaptų smuklių, kur 
atgaivina savo sielą. O jeigu 
to neužtenka, tai pasiima ke
lis baksus alaus, kelis galio
nus degtinės ir dui į girias. 
“Besilinksminant” jeigu ku
riam kojos išlūžta, tai kas gi 
kaltas, kad jos nestiprios! 
Pagaliaus, ką gi darytų dak
tarai, jeigu visi sveiki būtų.

Bet vakare už tai važiuo
jame namo linksmi.

Uranas.

9 d. rugpjūčio šv. K. drau
gystė parengė pikniką. Pik
nikas buvo be svaiginančių 
gėrimų ir viskas gražiai ap
siėjo. Taipgi buvo ir dova
nos už lenktynes. Kurie at
sižymėjo, tai gavo žibančius 
guzįkus. Ar negeriau būtų

atsirado ir tokiu fanatiku, 
kurie pamatę laisvesnius 
žmones, pradėjo užgaulioti. 
Ypač moteris kibo prie tų 
moterų, kurios nenori prisi
dėti prie draugystės “gyvo
jo ražančiaus”.

Ar ne gėda t

TRIUKŠMINGAS MITIN
GAS.

Philadelphia, Pa.
28 d.liepos praeidamas pro 

svetainę išgirdau baisų ler- 
mą. Daugybė žmonių ant 
gatvės klausosi to lermo ir 
nežino, kame dalykas. Už
einu pažiūrėti, surandu S.L. 
A. 107 kuopa laiko savo mi
tingą. Pirmininkas stovi 
prie stalo, o dū vyrukai sve
tainėj ir visi trįs šaukia, 
kiek drūti. Pirmininkas mu
ša plaktuku į stalą ir liepia 
nutilti, o tie šaukia: “Ot, tu 
man uždrausi kalbėti”. Pa
skui sužinojau, kad tiedu 
veržiasi į kuopos komitetą, o 
dauguma jų nenori, per tai 
ir kilo visas lermas.

Triksas.

Rochester, N. Y.
8 ir 9 mgp. vakarais “Ne- 

kimės, kad atsiras iš draugų, Imuno Bendrovė” (koopera- 
kurie šį bei tą pasirūpins su- cija) surengė prakalbas, 
lošti. Todėl visus kviečiame;Kalbėjo Juozas Baltrušaitis 

į “Dilgėlių” redaktorius. Aiš- 
Šuva-.kino kooperacijos istoriją, 

jos naudą ir kodėl jos mums 
reikalingos. Po prakalbų 
buvo atsakinėjama į klausi-

mus. Tūlas žmogelis patė- 
myjo kalbėtojui,kad jis turįs 
suorganizuoti visus prie ko
operacijos, nežiūrint partijų 
skirtumo. Prie koop. esą 
prigulį veik vieni parapijo
nai. Nors socijalistų Ro- 
chesteryj esą daug, bet jie 
tik mušasi ir girtuokliauja, 
o prie koop. neprigulį. Man 
paprašius balso atsakyti ant 
to, prakalbų vedėjas St. Kie
maitis pasakė, kad duosiąs 
balsą tik apie koop. Prie 
progos turiu pasakyti tiems 
ponams, kad jeigu pirmei
viai nepriguli prie koop., tai 
yra dvi priežastįs: 1) kada 
koop. buvo tveriama, tai vi
sa pirmeivių spėka buvo at
kreipta prie statymo svetai
nės; 2) Koop. tverti sumany
mas gimė bažnyčios skiepe. 
Ten ji tvėrėsi ir bujojo. Tas 
irgi nustūmė pirmeivius. O 
kad pirmeiviai mažiau gir
tuokliauja už parapi j onus, 
tai parodo ir tas, kad ant ne
seniai atsibuvusio D.L.K.Ge
dimino draugystės pikniko 
žmonių buvo kur kas dau
giau, negu ant pirmiau atsi
buvusio parap. pikniko, bet 
alaus išgėrė perpus mažiau. 
Taipgi apsiėjo be jokių muš
tynių,kaip ant parapijos pik
niko susipešė girti parapi jo
nai. Na, o prie D.L.K.G. 
dr-stės priguli visi socijalis- 
tai. Dabar gal bus aišku.

Just. Stančikas.

baigiame statyti tautišką 
namą.

Taipgi susitvėrė choras ir 
muzikališkas ratelis(benas). 
Vieni mokinasi dainuoti, o 
kiti grajiti. Visi darbuoja
si, visi juda.

Klerikalai irgi neriasi iš 
kailio, kad galėtų užlaikyti 
kunigėlį su gaspadine.

Jeresy City margumynai.
M. K. Marcin, “Kataliko” 

korespondentas, taip pajuo
kė savo parapijomis ir net 
išvadino “pinčiukais”. Mat, 
jie sykį nuėjo bažnyčion ir 
neradę kunigo visi sugrįžo 
atgal. Už tai ‘Kataliko” ko
respondentas davė jiems pi
pirų.

Atsibuvusiam parapijos 
piknike buvo nutarta nevar
toti degtinės, o tik vieną alų. 
Po 'pikniko komitetas nuo 
dūšių gaudytojo gavo pipi
rų, kad panaikino degtinę. 
Jis pasakė: “Jeigu būtų deg
tinės, tai dar keliatas dole
riu būtų prisidėję”.

Tai tau ir blaivininkai!

na ant savo reikalo ir neturi 
laikrodžio, tai turi prieiti 
prie boso ir pasakyti, jog jis 
eina atlikti gamtiškų reika
lų, o sugrįžęs vėl bosui pasa
kyti, kuris turės užrašyti 
ant tos kortos, kiek jis ten 
laiko praleido. Taipgi įves
ta aštriausia disciplina.

Pastaruoju laiku visam 
Detroite darbai pradėjo ma
žėti. Tūkstančiai be darbo. 
Sakoma, kad tas pats gera
darys Fordas uždarysiąs sa
vo dirbtuves ant neaprube- 
žiuoto laiko.

Taipgi didelė Packard Mo
tor kompanija žada uždary
ti dirbtuves, nes, iš priežas
ties Europos karės, negali 
siųsti pagamintų prekių j 
Europą. Taigi gręsia di
džiausia bedarbė, o sykiu ir 
badas. .

Apsisaugokite nors iš ki
tur važiuoti darbo jieškoti.

Detroito Reporteris.

bininkas sumanė pasipelnyti 
ir išdirbo tam tikrus laimėji
mo tikietus, už kuriuos su
rinko $50.00. Laimėtojui gi 
buvo paskirta auksinis pini
gas dešimties dolerių vertės.

9 d. rugp. L. S. S. 133 kuo-Į Bet štai parapijos komitetas 
pos buvo prakalbos. Kalbė
jo drg. L. Prūseika iš Brook- 
lyno. Kalbėtojas aiškiai nu
rodė priežastis ir blėdingu- 
mą Europoj kilusių karių; 
taipgi ragino rašytis į soci- 
jalistiškas organizacijas ir 
organizuotis darbininkams. 
Pertraukoje maža mergaitė 
O. Didžbaliutė padeklamavo 
ir padainavo. Reikia stebė
tis, kad tokia maža mergaitė

atėmė nuo jo visą biznį ir 
pavedė parapijos naudai, o 
laimėtojui išdavė ne auksinį 
pinigą, bet popierinį ir tik 
penkių dolerių vertės.

Dabar sumanytojas to biz
nio vaikščioja ir keikia para
pijos komitetą.

Beždžionės Sūnus.

Cambridge, Mass. Čia 
randasi pijanų raktų dirbtu- 
tuvė, kui’ioj dirba didžiuma 
lietuvių. Bet kas aršiau
sia, tai įsiviešpatavo tarp 
darbininkų bjaurus įprotis 
— fundyti užveizdai. Su
prantama, vis tai pataikavi
mas, kad būti geresniu už ki
tus. Bet dabar, kuomet vi
sur sumažėjo darbai, tai už- 
veizdom tikras rugpjūtis: 
neša jiems degtinę, į karčia- 
mas vedasi, o laike pietų ve
dasi pas save, kad “užfundi- 
jus” pietus.

Toks pasielgimas labai 
bjaurus ir, galima sakyti, 
lietuviai jį įvykdė gyveni
mam

_ Darbininkai, pagalvokite, 
ka jūs darot panašiai elgda
miesi?! Uranas.

ir taip puikiai išlavinta dek-! 
lamuoti ir dainuoti. Pra-i 
kalbos pavyko, labai gerai, jau daug rašyti, kas per vie-|bai silpnai. Priegtam, pava- 
žmonių buvo pilna svetainė nas p. Fordas, automobilių įsary privažiavo gana daug 
ir visi ramiai užsilaikė ir .karalius, nes jis yra pagar- darbininkų darbo jieškoti, 
atydžiai klausėsi. Buvo ren- sėjęs užtektinai savo “miela-! tūliems pavyko gauti, bet 
karnos aukos parėmimui lai-į širdingais” darbais. Jis ir, dauguma pasiliko be darbo 
kraščio “Vilnies”; surinkta ■ ant toliaus tuomi rūpinasi. ;ir dabar vėl grįžta atgal, iš 
apie 3 dol. su centais. Į Atleidus savo darbininkus kur buvo atvažiavę, o gal

Reikia pastebėti, kad nor-jant vakacijų iki 3 d. rugpjū- kur kitur traukia. Vietinių 
woodieciai šiais metais dar-ičio, išdirbo dėl jų naujus ’ 
buojasi iš visų pajiegų; nėra įstatymus. Kada jie sugrįžo 
tokio subatvakario, kad ne- darban 3 d. rugp., tai apskel- 
parengtų pikniko, nėra tokio bė naujus įstatymus, kad 
nedėldienio, kad neparengtų kiekvienas darbininkas tu- 
prakalbų arba diskusijų. Jau I retų su savim tam tikrą kor

irgi daug be darbo. O kas 
tik atvažiuoja iš svetur, tai 
pakliūva į bedarbių eilias.

Vargas ir skurdas viešpa
tauja tarp darbininkų.

Samas.
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Viršutinis paveikslėlis parody
Apačioje — dailės namas Lježe, 

davimo.

odo francūzų artileriją, kuri skubinasi link Lježo.
kuris liko sugriautas nuo vokiečių bombar-
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JUOKŲ KĄSNELIAI kiekvieno kandidato makau

lės iškrečia košę, o jos vieton 
pripila šlico. Ir dar po ši
tam “repęreišinui” kiekvie
nas turi prisiekt, kad ženy- 
sis tik su tom merginom, ku
rios išbaigė kunigo gaspadi- 
nės službą.

Taigi, lukaut!

Extra! Extra! Ir dar 
ypą extra!

Sei, Orakule!
Nesirengk, jeigu esi nuo

gas, bet kuogreičiausia duok 
man atsakymą, nes mano 
dūšelei gręsia pavojus.

Štai kame trubelis.
Šiandien ryte, bekramty

damas lietuviško šolderio 
šlaunį (stebėtinas šolderis, 
kad turi šlaunį. Orak.), 
pajutau pasiutusį birzgė- 
jimą toje ausyje, kuri 
randasi sale kairiojo smil
kinio. Aš tuoj viską me
čiau į šalį ir greitai ėjau ant 
tyro oro pakvėpuot gamtiš
kai (kaip gyvas nemačiau 
tokį sutvėrimą, kuris ausi
mis kvėpuotų. Orak.). Man 
bežirgliojant, pasipainiojo 
vienas baisus tautietis, kurį, 
ar žinai, aš pirmiau labai 
heapkęsdavau. Taigi, kad 
tu žinotum, jisai man prane
šė vieną labai svarbų dalyką, 
kuris, manau, dar nei vie
nam tautiečiui nebus atėjęs 
į labuonę. Jisai man nugie
dojo, kad mūsų tauta tuč- 
tuojaus, ant tų pėdų, gali tu
rėti savo karalių, jeigu tik 
męs norėsim; Aš jo klausiu: 
“kokiu būdu?” 6 jisai, ar 
žinai, pasakė man tokį na- 
vatnai - netikėtai - stebėtiną 
ir sykiu paprastą dalyką, 
kad dabar, man berašant, 
sykiais mane ima saldus 
juokas, o sykiais kartus pik
tumas. Jisai, matai, sako: 
“nugi męs, vyručiai, pamir
šom ambasadorių Gabrį. Ji
sai, sako, jau čia, tai tik męs 
sudarykim pulką lietuviško 
vaisko, o kaip dabar Rusijoj 
vaina, tai męs, pasinaudoda
mi proga, lengvai sumušim 
ruskio vaiską”.

Juk jisai, brolyti, teisybę 
kalba. Aš, žinai, tuoj pame
čiau savo visus kasdieninius 
mislijimus ir kūriau į Pary
žių, mislydamas poną amba
sadorių dar tenai rasti. Be- 
laipiodamas tais prakeiktais 
trepais,nikstelėjau vieną ko
ją. Atmyk kokią? (O kelias 
kojas tamista turi? Aš sa
kau, kad kraštutinę. Orak.). 
Nors išlandžiojau visus 
augščiausių namų palėpius, 
iškračiau visus žvirblių liz
dus, bet pono Gabrio nesura
dau. Taip ir sugrįžau, nie
ko nepešęs. Dabar aš jau 
tikrai dasižinojau, jogei jis 
spacieruoja po Ameriką ir

Drąsus aficieris.
Rusų aficieris, privedęs 

^savo kareivius prie vienos 
vokiečių kreposties, šitaip į 
juos atsikreipė: “Broliai, 
muškitės iki paskutiniam la
šui kraujo, bet jeigu neįveik- 
sit, tai bėgkit. O aš, broliai, 
dabar bėgsiu, nes esu šlu
bas”.

Bjauri prigavystė.
Karėje vienam rusų karei

viui kanuolės kulka nuplėšė 
koją; jis, bemerdėdamas, 
pamatė savo draugą ir mel
dė, kad tasai kuogreičiausia 
nuneštų jį pas gydytoją. Be
nešant, kita kanuolės kulka 
nukirto jam galvą. Rotos 
aficieris, pamatęs nešiką, 
užklausė, kur jis tą negyvėlį 
neša. Kareivis paaiškino. 
Tada aficieris sako:

— Jam pagelba jau nerei
kalinga, nes matai, kad jis 
be galvos.

— O kad jis kur staugda
mas, kaip jis mane prigavo! 
—sušuko nešikas. — Jis man 
sakė, kad tai buvus jo koja. 
Tai melagis!

Ne ten pataikė.
Didelis airys, išrodąs į tik

rą gramozdą, jžirgliavo į po
licijos kambarį, kur buvo lai
komi ekzaminai norinčių 
tapti policistais.

— Rengkis! — užkoman- 
davo daktaras.

— Kur, pone?
— Nusiimk nuo savęs 

drapanas ir nebalamutyk.
Vyras, noroms-nenoroms, 

nusirėdė. Daktaras išmie- 
ravo jo krutinę ir pečius.

— Šok per tą virvę! — vėl 
užkomandavo. Vyras pasi
stengė visoms pajiegoms ir 
nutūpė ant užpakalio.

— Suglausk kelius ir pa
siek galais pirštų žemę!

Airys, besistengdamas, 
pakrypo ir bumpt į grindis. 
Bet sukandęs dantis kentė.

— Dabar šok į šaltą van
denį !

— Šoksiu, bet kam tas rei
kalinga? — Sumurmėjo ai
rys. '

— Dabar apibėgk dešimts 
sykių apie kambarį. Pažiū
rėsiu tavo greitumo ir šir-

LAISV
W ’ fe &

KRIAUCIAI

Naujienos už 25 c

Telephone 1307 Ma:n.,

Visiems lietuviams žinomas

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Preke teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

. “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 iose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) idejęs į konvertą, o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mėne
sius. Adresuok :

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

ANT UOLOS PAMATŲ
Stovi šitas Chicagos Milžinas - Bankas

Liepos mOneKio pranešimas VnktijoR Revizoriui parodo, 
kaip tvirtai stovi šitas ve State Bank of Chicago. Insteig- 
tas 1879 ni. bankas suaugo in tvirčiausia bankinę instaigą. 
Sudėtu čia pinigu dabar yra daugiau kaip 25 milijonai dole
rių. «u 4(1 tūkstančiu depozitoriu.
Pamatinis kapitalas ir perviršis 

$4.445.000.00.
Čia sudėti federalčs valdžios, Illinois valstijos ir Chica- 

gos miesto fondai. Bankna yra po tvirta pri<žiora Valstijos 
vyresnybes ir CldcagoB Apskaitų Buto.

Moka 3 nuošimčius metams. Kas nori pervesti snvo pi
nigus iš kitu banku in šita, tegul atneša srvo bankinę kny
gelę. Bankas iškolektuos beuokioLklijintui klai nto. Kal
bame lietuviškai.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky apredaly, 

kaip tai skrybėlių, marškiniu, 
kateterių ir t. t. Pas mane ta
voms geras ir prekės pigios.

I3l Grand St.
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

SCHNEIDER BROLIAI

NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St. 
Telephone 3347 Main.

Telefonas[885 Green point

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.

I Akušerkaf 
e)

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JUS V LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatine 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 tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

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

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

r# 1 y* • * - -. •

S 1 iIMVKIII HlgUI ULJItJKM 
gimdymo, taipgi suteik 
pni/nlhn invnirlnao print a

» F. Stropiene

Pabaigusi kursą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
iia visokias rodąs ir 

pagelbą invairiose moterų ligose.

6 Loring st., 
žartl Plr7th sts.

SO. BOSTON, MASS-

s
2

Laisves

Morris HILLQUITH §

30 Church St.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

w W T A • • Leidžiamas
1^ # B % / / Lietuvių Soc.
IVVZ V /A ^jungos

Amerikoje

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, 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”.

E- Moyamensing Avė.
' V d PHILADELPHIA, PA.

I

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į) J. MARTINAIČIO

Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

i

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway

South Boston, Mass;
Valandos:

Nuo 12 2 dienų ir nuo 7 9 va
kare. Nedėliomis iki 3 vai. po 

pietų.

Mandagiausia patųrnaujal kožnain.
Atdara kožną dienų.

Moterims: l’anedėliais nuoj 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis 'nuo 5_ iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Siegel St., Brooklyn,rN. Y.

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA A S'* I I H K A 

LIETUVIŠKA e
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptieka R .one ir 
Massachusetts valstija‘ Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

100 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Geriausia Lietuviška

“VESTUVES”

73

V. Januška.

Padarau paveikslus pagal nau
jausių madų ir pigiausių kainų.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

\ SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

152 Perry Avenue 
/Maspeth, L. 1. N. Y. 

kampas Clermont St.

Grand St
Palei Wythe Ave.

fe;

Telefonas 652 Newtown.

R. KRUČAS
FOTOGRAFISTAS

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas 
JP. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
fynas, kvepen-

| ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šiol 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

pirmutinis lieiuviškas[m;w:yorke

UŽEIGOS NAMAS arba1 KOTELIS
< t-

vardu “vyčiai”. Tik neži
nau, kur jį galima pamatyti. 
Ir kasžin ar mane liokajai 
prileistų prie jo malonybės? 
Sako, jisai čia pasidarė bai
siai unaravingas. (Ką tami- 
sta sakai? Tik arkliai užsi- 
naravija! Orak.). Taigi tu, 
Orakule, kaipo senas ameri
konas, tai gal davestum ma
ne prie jo? Aš norėčiau su 
juom pasikalbėti apie tą da
lyką. Ir naje, dar aš turiu 
jam vieną dalykėlį ant au
sies pasakyti, nes manęs 
prašė viena bobutė Paryžiu
je, pas Notre Dame bažny
čią. Tik, susimildamas, Ora
kule, tuojaus man atsakyk, 
nes mano krutinėję plaka 
tautiška širdis ir verda lie
tuviškas kraujas.

Skubyk, nes netrivoju! 
Lašakė.

To jau buvo perdaug.
— Nebėgsiu! — atkirto 

ai rys. — Verčiau liksiu ne-

— Nevedęs? Kaip tai?— 
nusistebėjo daktaras.

— Žinoma nevedęs! — at
kartojo nuilsęs airys. — Ko
kiems biesams man tie visi 
kvaili laužymai kęsti, kad 
gavus apsivedimui popie- 
ras!

Mat, jis ne į tą biurą {žiop
lino. T. J.

Prie pirmos išpažinties.
Vaikas, parbėgęs iš baž

nyčios po pirmos išpažinties, 
verkdamas motinai sako:

— Mama, aš daugiau nei
siu išpažinties.

— O kodėl, vaikeli, ar pri
sakymų kunigėliui neatsa
kei?

— Aš prisakymus atsa
kiau, bet paskui jis pradėjo 
manęs klausinėt, ką aš su- 
griešinau. Aš pasakiau vis
ką, ką tik žinojau, bet jam 
buvo dar permažai. Jis pra
dėjo klausti daugiau. Aš 
pasakiau, kad daugiau nieko 
nežinau, tai jis ėmė ir supy
ko. “Ar gailiesi — už grie- 
kus?” — jisai sušuko. Aš 
sakau — “jes”. — “Ar žadi 
pasiprovyt?” — Aš ir vėl sa
kau — “jes”. — “Muškis 
krūtinėn!” — liepia jis man. 
Aš gi sakau: “neturiu su 
kuom”. “Su kumščia, tu

Aš pradėjau

LIETUVIAI. IKREIPKITES PAS SAVUOSIUS
Męs patėmijom, kad būtinai yra rcikalipgae lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir insteigčm ta užeigos namu, kuris randasi 
po numeriu 49N gton &t.«
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iŠ kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvynę ir parūpinam pasportus iš 
konsųlio.

Parduodam Laivakortes
ant dručiau.iu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sia kaina iš Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir 
išmainom 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 offisą ypatiškai ar per laiškus.

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

Corner Spring Street BOSTON MASSNEW YORK CITY, N. Y. bUUin BUS l UN, mAaS

820 Bank Street,! Waterbury, Conn.

Atsakymas: —
Orakulas su tokiais fuliš 

grinoriais, kaip Gabrielius, 
neturi jokio biznio.

Jeigu jau taip nori su 
juom pasišnekėt, tai para
šyk jam gromatą, ir paau
kauk štampą už du centu dėl 
atsakymo. Adresuok šitaip:;durniau!” Aš pradėjau 
Mr. Gabrielius, United Sta- - mušt, o jisai pradėjo kasžin 
tęs. kąbambėt ir rankom mo-

Tik nebūk fūliš, neprisi- * suot. Aš manau, kad jis ma- 
dėk prie jo vaisko. Matai, ne norėjo sufaituot, tai nie- 
jstojant į “vyčių” pulką, ko nelaukęs, sprukau laukan 
dvasiški daktarai daro labai ir daugiau aš pas jį neisiu, 
skaudų “repereišiną”. Iš V. Januška.

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

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

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

Išsirašydamas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, atliksi du naudingu dar
bus 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.

Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 
1914. Kas prisius <3 ciolerius, 
tas gaus didelę knygų “Vestu
ves” su įjaiciomis cho
rams, įvairių balsų solistams ir 
pianui. Bo 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės” apleis spaudų apie 
15 d. Lakričio ir užsirašę jų tuo
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderi ais

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

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.

“LAISVĖ”
183 Roebling SU Brooklyn, N. Y.

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

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mą?. Ogi visiems: seniems ir jauniems. Knyge
lė parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygeles po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
iina 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. fĮB 
Tuoj darykit užsakymus:

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

10c

20c

25c

183 Roebling St,

20c 
75c 
50c
10f

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

Nuo skausmų ir dieglių.
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Pajieškau Juozo Stulgincko, Kauno 
gub., Šiaulių pavieto, ,Landiškių kai
mo. Malonės jis pats atsišaukti arba 
kas žino pranešti.

A. Paluckas, 
1014 Helki Pl., Racine, Wis.

Pajieškau švogerio Povilo Lide- 
kausko .Kauno gub., Janapolės para
pijos, Šlovių kaimo. Rodosi gyvena 
Brooklyne. Turiu labai svarbų rei
kalą, todėl malonės jis pats atsišaukti 
arba kas žino pranešti.

A. Statkus,
45 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Antano Jonaičio, 
Kauno gub. ir pavieto, Rukšionių 
kaimo. 6 metai atgal gyveno Somer
ville, Mass. Turiu labai svarbų reika
lą, todėl kas žinote malonėkit'praneš
ti.

Jonas Jonaitis,
P. O. Box 85, Buckland, Conn.

Pajieškau J. Galinsko, kuris atsilan
kė pas mane 2 liepos šių metų ir pa
buvęs dvi dienas, prapuolė. Taigi ne
žinau ,ar jį nelaimės patiko ar kas.

Kas žinote, malonėkit pranešti. 
M. Beliauskas,

1541 E. 22nd St., Cleveland, Ohio.

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

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

(59—62)

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs Ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu jn" 1-to bent vieną mi
nėtų simptomų, tai ueatiūv*tu«»K.i.«, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

Už $1.50 vertės 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)
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TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJOS REI

KALUOSE.

Ir man malonu atsiliepti 
apie reikalus Tėvynės Mylė
tojų Draugijos, kuomet pla
čiau apie tai pradėta gvil
denti.

Aš priguliu prie T. M.. D. 
jau nuo 1910 metų ir į tą 
draugiją žiūrėjau, kaipo, į 
svarbią apšvietos įstaigą?, 
nes pirmiaus ji buvo išleidu
si kelias naudingas knygas. 
Tai buvo pagirtina, bet aš 
dar daugiau laukiau iš atei
ties. Bet mano lūkestis nu
eina veltui. Mūsų draugija 
vieton išleidimo naudingų 
knygų, kurios supažindintų 
lietuvių visuomenę su pla
čiais žmonijos reikalais, ku
rios prisidėtų prie išauklėji
mo naudingų žmonijai pilie
čių — vieton to viso pradėjo 
išleidinėti šlamštus. Padė
kime, ko vertas paskutinis 
išleidimas — Jono Jonylos 
(kun. Žilinsko) raštai? Ši- 
tuom savo išleidimu T. M. D. 
diskreditavo save visuome
nės akyse. Kaip gali jaus- 
ties T. M. D. nariai, gavę to
kį leidinį! Gi tas leidinys 
gautas už 4 metų mokestį, 
išskyrus naudingos daktaro 
Garmaus knygelės.. Aš, ir, 
turbūt, dauguma narių gai
limės tų savo sumokėtų cen
tų, iš kurių per kelis metus 
jau doleriai susidaro.

Ligišiol buvau karštas ša
lininkas Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos ir raginau žmo
nes prie jos prigulėti ir, nors 
gaila savo triūso ir pinigo, 
bet viską palikęs, išstoju.

draugijos, kur susipratusio 
darbininko jausmai nuolat 
užgaunami. Ar verta pri
gulėti draugijon, kuri lei
džia klerikalų raštus, kaip 
antai Jono Jonylos raštai?

Mums reikia gerų, darbi
ninkiškų raštų ir apie išlei
dimą tokių raštų męs turė
tume rūpinties.

Kamgi mums amžinai peš- 
ties su mums priešingais ele
mentais iš klerikališkai-tau- 
tiško abazo?

Ne, neverta. Mums, soci- 
jalistams, neatidėliojant rei
kia sutverti draugiją ant pa
matų, panašių į T. M. D. pa
matus. Ji turėtų būti po Są
jungos kontrole.

Prie mūsų priguli darbš
čiausia ir veikliausia jau
nuomenė, ant kurios tik ir 
remiasi visas kultūros dar
bas. Mums tik reikia dar
buotis, o visa pažangioji mū
sų visuomenė bus su mumis.

Tuomet męs turėsime ge
resniu raštu, v V

Baltimorės “D. B.” komi
sijai. Atšaukite tą viską, ką 
jūsų žmonės rašė atžagarei
vių spaudoj, atšaukite tas 
bjaurias paskalas apie “de
ginimą” laikraščių—tuomet 
galėsime su jumis šnekėties, 
o dabar — ne.

P. Pempei. Apie persta
tymą “Raisto” buvo plačiai 
“Laisvėj” rašyta po kelis sy
kius. Nuolatos apie tai ra
šyti neverta, nes tas veikalas 
dabar statomas visuose mie
stuose, tai vien tik^pie jį ir 
reikėtų rašyti.

A, šilpuliui. Netinka.
J. Butkus. Tamista! Argi 

gali redakcija užsiimti to
kiais dalykais?! Jūs susi- 
ginčijot, kad ant tokios gat
vės randasi tokia dibtuvė, o 
kitas sako, kad tokios nėra 
ir kreipiatės į “Laisvės” re
dakciją. Jeigu norite, tai 
abudu nuvažiuokite ir persi
tikrinsite, ar ten randasi ta 
dirbtuvė, ar ne.

P. VAITIEKŪNAS — 
“Laisves” agentas lankysis 
šiomis dienomis apielinkė 
Monongahela, Pa,

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

“Laisvės” Adm.

SEVERAS
BALSAM OF LIFE

(S everos Gy vaši ies Balsatna).
Ir grįžkite | 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.

Severn’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. <

“Laisve” paduoda naujau
sias ir teisingiausias žinias 
apie karę. Todėl visi skaity
kit *r platinkit “Laisvę”. 
Kaina metams 2 dol., pavie
nis numeris 3c.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės kaip 25 metų amžiaus. 
Aš esu 23 metų amžiaus, blaivas vy
ras; nevartoju tabako.

Su mylinčiomis merginomis gyvent 
ant ūkės, norėčia susižinot.

į gražumą nežiūriu, kad tik protin
ga.

Platesnių žinių dėlei rašykit ant šio 
antrašo:

A. Apinaitis, 
Necanicum, Oreg.

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

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

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

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

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.

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKŠTYNŲ
ir šiaip jau prie kiekvienos pro

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

------- >——-------------------------------------

Nauji Laiškai
Tik ką atspauamom 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
sves” 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.

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

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

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

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

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

Canddy, Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

Repeticijos atsibūna kas pčtnyčią 
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-darbiųinkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.
.________ “Laisvės” Adm.

VOKISZKAS LEGAL1SZKAS
BIURAS

(Vokiečių Advokatų Ofisas) 
Telefonas 3847 Worth

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

ir Vokietijoje.
51 Chambers St. Ruimas 325

Vakarai* nuo pus6 septintos ir Nedflldieniais 
488 E. 139 St. Tek Melrose 7463

Laisvės” Knygos
SOCIJAL&^IAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP jgttūNYTI? Parašę O. Amerin- 

ge^^sglietuvino Europietis. Šią kny- 
7“’artina perskaityt kiekvienam 
darffiiihkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jaliį’mą ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas socijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priėjus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—rai ne svajonė ir kad tik per soči j a- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik... . ............................... 15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

V. Paukštys, Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c
MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ 

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
siškų 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

i 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. K as n ori išmokti dekla
muoti gražias eilutes bei išmokinti • 

: savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę.
Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po
etų. Kaina tik.............................. 15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.“*'
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 

i 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- 

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

LEKCIJOS apie atskirimo ŽENK
LUS.

LAIVAKORČIŲ

AGENTŲRA

Parašė A. Montvidas. Tai yra pa- 
Tankiausias vadovėlis išsimokinimui , 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai ■; 
yra tokių, kurie moka teisingai vdf- į 
toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk
lų, padaro raštą be vertės, beveik ne- 
suprantama/kitam žmogui. Ypač šią į 
knygelę patartina įgyti kiekvienam ™ 
laikraščio korespondentui. Kaina 
tik.............................................. 10c Į-

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

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

STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina $1.00 v 
75cparsiduoda už...........................

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

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

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

MEILĖS KARŠTLIGE, 
r kaina......................................

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

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ
Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 

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

Brooklyn, N. Y.
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(Tąsa nou 1-mo pusi.). portus ir pasiųsime per am-
Farpe Vokietijos kariu-I basadorių jų adresais, kad 

menės Belgijoj prasidėjo ba- galėtų kreipties į amerikonų 
davimas. Iš priežasties nu- komitetus Europoj ir su a- 
žudymo socijalistų vadovo 
Liebknechto Vokietijoj lau
kiama revoliucijos. Apie tai 
atėjo žinia per Rymą.

Pranešama apie Palangos 
bombardavimą vokiečių ka
rės laivais.

Vokiečiai platina Lenkijoj 
atsišaukimus, kuriuose ragi
na sukilti prieš carą ir žada 
laisvę. Visi dabar gerinasi 
prie lenkų. Dalis lenkų lai
kraščių Varšavoj stoja už 
rusus.

Suvalkų gubernijoj paru- 
bežy su gyventojais elgia
masi žvėriškiausiu būdu 
kaip iš rusų, taip ir iš vokie
čių pusės.

Caras išleido manifestą 
žydams ir žada jiems visas 
gėrybes, jeigu tik jie eis su 
caru išvien.

Paskutiniai vokiečių už
puolimai Belgijoj ir Alzas- 
Lotaringijoj nepavyko. Ata
kos tapo atmuštos.

Paryžiaus lenkai nori su- 
tvert pulką prieš vokiečius.

Austrijos kariu menė vėl 
bombarduoja Serbijos sosti
nę Belgradą, vienok be pa
sekmių.

Keli brooklyniečiai gavo 
laiškų, jog iš Suvalkų gub. 
paruhežės gyventojai varo
mi iš jų namų ir nežino kur 
dingti.

Iš visų valstijų šiandien su 
Austrija ir Vokietija eina 
tik Rumunija ir Turkija.

Dar kartą pranešama, kad 
Vokietijos imperatorius iš
važiavo kares frontan, kad 
ypatiškai dalyvauti savo ka
riu menės operacijose.

Ir popiežių su jo dvaru pa
lietė karė. Negali iš sveti
mų bankų išimti pinigų, o 
petrapinigių visai mažai at
eina, nes katalikiškos 
karėje. Net susirgo

Įdomi kova prasidėjo tar
pe New Yorko vengrų. Mat, 
patrijotiški ir klerikališki 
vengrai pradėjo boikotuoti 
vengrų socijalistų dienraš
tį “Elore” . Tasai dienraš
tis uoliai agituoja prieš ka
rę i r. skleidžia tautų brolys
tės idealus.

Už tai jį pradėjo boiko
tuoti, vienok “Elore” 500 
egzempliorių spaudžia dau
giau, negu seniau. Vadina
si, dar didesni turi pasiseki
mą.

Vengrai socijalistai ap
skelbė boikotą visiems veng
rams bučieriams, grosernin- 
kams ir šiaip jau pirkliams, 
kurie tik agituoja už karę.

Paskutinis 19 kuopos L.S. 
S. mitingas prieš karę su
traukė tautiškan naman mil
žinišką publiką. Nei plaka
tų nebuvo spauzdinama. Tik 
“Laisvėj” tilpo pranešimas 
ir pagarsinta ant “Laisvės” 
pranešimų lentos.

Kalbėjo J. Neviackas ir J. 
Perkūnas.

Prakalbos padarė didelį į- 
spūdį. Daugiaus tokių pra
kalbų.

Socijalistų kuopa nutarė 
rengties prie “raudonosios 
savaitės” apvaikščiojimo.

ATSIŠAUKIMAS DĖL LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ 

GELBĖJIMO.
Lietuvių Amerikos Ūkė- 

sų Kliubas, Brooklyn, N. Y., 
nutarė pagelbėti lietuviams 
piliečiams, kad jie galėtų su
grįžti Amerikon ir atsivežti, 
jei norės, savo šeimynas.Dėl 
to męs atsišaukiame į mūsų 
kliubo draugų gimines ir jų 
pažįstamus, kad suteiktų 
mums greičiausiu laiku se
kančias žinias: 1) draugo 
vardas ir pavardė, taipgi 
moters ir vaikų vardai (ku
rie yra vedę); 2) ar jau turi 
paskutines pilietystės popie- 
ras; 3) kokioj vietoj jie da
bar randasi? (gubernija, pa
vietas, miestelis ar kaimas).

Su šiomis žiniomis męs 
bandysime tiems draugams 
išimti amerikoniškus pas-

merikonais sykiu grįžti A- 
merikon. Čia dar priduria
me, kad męs galėsime pagel
bėti ir tiems vientaučiams, 
kurie yra piliečiai ir norėtų 
sugrįžti Amerikon.

Žinias meldžiame pasku
bėti prisiųsti iki 23 d. rug
pjūčio (August) šiuo adre
su: Lithuanian Citizen Club, 
372 Bedford Ave., Brooklyn,

V. Šibanauskas 
ir J. Spurga.

Nuo red— Atsišaukimas 
labai svarbus ir visi “Lais
vės” skaitytojai, kas kuo ga
li, lai ateis kliubui pagelbon. 
Nors šiuomi laiku ir sunku 
pagelbėti Lietuvoj ar kitur 
esantiems Amerikos pilie
čiams, bet mėginti gelbėti 
reikia.

Seredoj bus “Aido” choro 
susirinkimas tautiškame na
me. Ateikit visi ir atsives- 
kit naujų dainininkų.

Pradžia 8 vai. vak.

Lietuvių Apšvietos Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas atsi
bus 20 d. rugpjūčio t. y. ket
verge 8į va. vakare. Drau
gės ir draugai, malonėkite 
visi atsilankyt, nes yra daug 
svarbių reikalų. Taipgi yra 
prisiųsta iš Rusijos svarbus 
laiškas; kuris kiekvienam iš 
narių vertėtų paklausyt.

Taipgi yra kviečiami ir tie 
draugai, kurie nori prigulėt 
prie L. A. Dr-jos.

Raštin. J. Parulis.

Mieli i gan o U kės.
GEORGE W. SWIGART, savinin

kas SWIG ARTO ŽEMĖS ploto nori 
apgailint, kad A. Kiedis nedirba jo 
ištaigoje. Lietuviai visų Suvienytų 
Valstijų žino p. Svvigarto žemę Michi
gan valst. Daug iš jūsų jau turi ma- 
pas, 'los mapos parodo kaimus 
Wellstono ir Peacock'o per p. Swigar- 
tą užimtų žemes sklypų. Jis valdo 
daugiausia vietos dėl kaimų Pea- 
cock’e, ir dabar pasidarys lietuvišku 
<aimu. Wellstonas, 12 mylių į šiau
rius Peacock’o ir jojo svarbiausia Mi
chigan© 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’ll agentams mokėt. Kada 
pirksit nuo jo, jūs pirksit tiesiai be 
jokių tarpininkysčių. Jis daro didžiau
sią žemes bizni Michigan© ir ima pir
kėjus Į automobilius dėlei žemės ap
rodymo kas dvi savaiti. Klausk eks- 
<urisijinių 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 Su v. 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, dažinosi apie šitą 
naują Lietuvą Amerikoj, kur lietuviai 
yra laisvus ir neprigulmingi. Žemė 
nuo $W iki $25 už akrą, arti gražių 
ežerų ir upių ir gerų kaimų. Lengvi 
išmokesčio terminai, nuo $50.00 iki 
$200.00 įnešant ir po $10.00 į mėnesį. 
Kada tavo žeme yra į pusę išmokėta, 
ir kad tu numirtum, tai likusieji per
vedami tavo šeimynai—giminėms dy
kai. Kada tavo žeme 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 1.1, yra, ir 
dabar jau pasirengė lietuvišką bažny
čią statyti. Lietuviai augina čia vi
sokių želmenų ir gyvulių: visokių žo
lių, grūdų ir daržovių; taipgi augina 
galvijus, avis ir kiaules. Mūsų kli
matas ir mūsų žemė yra daug panaši 
į jūsų senos šalies klimatą bei žemę. 
Atvažiuok ir įstok 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. SWIG ART, Owner 

G 1247 First National Bank Building 
CHICAGO. ILL.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.............................$1.00
Kraujo Valytojas............................ $1.00
Viduriu 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

M

J Ar žinai, kaip dvasiškija
buvo “kankinama”?

JAUNI VYRAI
E

Jeigu nežinai kokį gyvenimą vedė musų 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

Joje atrasi dvasiškijos visus “smutkus 
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir 

kainuoja 25c.; turi 80 puslapių.
Pinigus galite siusti ir stampomis.

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

link-

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE. Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
DDf"IQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
Invul/lllllu* tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaititnus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
C VCII Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
□ lilLilOt 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 bledingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

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

Ą D J Ox I I|2(jQ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip * I KjlvJyFM • 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.
SI L? IC4 ' l J D A i^^ydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 

' c dau be jokiu operacijų, skausmu Ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palenffvinirruv- Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy- 
mo-“ūdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ku užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos. Širdies' Gerklfls, Plaučiu, Krutinčs, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Sme/enu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu j gydymą laiškais, todčl neklauskite manes patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrų teisybe pasakysiu, ar‘galiu išgydyt.

OR RYRMP* 208 W. 42nd St., arti Broadway
17Iv. D1RHL, new YORK CITY, N. Y.

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAIi

t

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU1

Vyrai kurie žadaįapsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tio vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
na pragaišti Spėkų, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rhouma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Puolūs Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusū, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą 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 neperskaitisti Aitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAI. 
Męs užmokant ir pačta. Išrašik aifkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užintereauotas jusu pasiultminui dyka! 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.......

Adresas

S teitas

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apslrgus, talp-pat 
Ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikus
Venskie Armonikai
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už

LIETUVIŲ AT YDAI!
Kostumerių skaitliuj besididinant priverstas buvau savo biznį 

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

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

grafų ir tt.; visokių rekordų — su naujausioms lietuviškoms dainoms; 
ABELNAM SKYRHJJ — 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 
huopigiausia; 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

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

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

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

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras1!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. .Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR 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 10 H 
ryto iki 4 po pietų. NedėlioJ iki 3, o utarnin- 
ke ir pelnyčio} vakare nuo 6 iki 8.

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

'“^GiUFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00.
Atiduodame tik už ........  čR 1 9.SO

Tą grafafoną įvarant u<>|am e ant 10 metų.

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertes $25.00, tik už

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

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

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

MOSCOW MUSIC CO
52 Canal Street Dept. M. New Yor

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN E X P E L E R IU 
jei drūčiai suberšti ai neš Jum tuoj 
palongvin’

3 skausmų. ap U3 /r «5<M

F. Ad. Richter & Co.
T., NEW YORK.

Temikit anlAnkcro 
ženklo apsaugoimo

TO

5

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurčs pirktos pas mus 
bus Tščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N.

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

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūšy jaunyjy r aš y toj y, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visy pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bęt 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

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

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

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

Tik 1 doleris!

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

GIMDYTOJAI NESIKANKYKIT
Kada jus kudykis turi sunky 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 INovelty Co.
63 Main Street, Brockton, Mass

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

sv«e” Redai 
Brooklyn, N.




