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CARAS PAVIRTO I VILIUGINGĄ LAPĘ. KAIZERIS SUŠUKO: “PIRMYN, FRANCI JON!”
Žinios iš musų tėvynės.

tėvynės1 laj NikolajevičŽinios iš mūsų 
liūdnos, kaip juodoji naktis.

Nuo šio panedėlio iki čet-i 
vergo ryto atėjo sekančios; 
žinios iš Lietuvos.

Vyriausios rusų kariume- 
nės spėkos spiečiasi aplink 
Kauną ir Vilnių. Aprokuo- 
jama, kad Lietuvoj jau yra 
netoli milijonas kareivių.

Didžiausi susirėmimai vėl 
atsibuvo tarp x Kybartų, 
Eydtkūnų ir Stalupėnų. Se- 
redoj atėjo žinia, kad netoli 
Eydtkūnų vėl buvo didžiau-! 
sias musys. Mūšio linija būk 
tai tęsėsi net per kelias de
šimtis mylių. Kaip praneša 
telegramos iš Peterburgo, 
♦ ai rusams būk labai pavy
kę. Rusų kariumenė įsigrio
vė į Prūsų Lietuvą ir užėmė 
gubernijinį miestą Gumbinę 
ir Įsrutį (Insterburg). Kaip ! 
Gumbinėj, taip -Įsruty buvo 
daug vokiečių karejvįų.

Taigi, dabar jau galima 
pasakyt, kad vietos tarp 
Naumiesčio, Kybartų, Viš
tyčio, Žytkiemio, Mielkie- 
mio, Gumbinės ir Įsručio tu
rėjo baisiai nukentėt.

O tai dar tik pradžia!
Gelžkelis tarpe Eydkūnų,; 

Trakėnų, Gluminės — išar-l 
dytas. Tas pats padaryta ir 
su Tilžėn einančiu gelžkeliu.

Vokiečių valdžia kaltina 
rusus žvėriškame elgimosi. 
Prūsų farmeriai neapkenčia 
įsiveržusių rusų.

Seredoj, 19 d. rugpjūčio, 
ties Simnu (Kalv. pa v.) buvo 
matyties vokiečių orlaiviai.

Dar apie vieną dalyką 
gauta žinia. Kaip žinoma, 
daug darbininkų iš Didžio
sios Lietuvos eina į Prūsus 
ant darbu, ypač vasaros lai
ku. Tie žmonės dabar yra 
baisiausiame padėjime. Prū
sų valdžia sako, kad tarpe jų 
isimaišė daug rusų šnipų ir, 
begaudant šnipus, veikiau
sia nužudys ne vieną nekal
tą lietuvį darbininką. Tie 
žmonės neturi dabar kur 
dingt. - f

Caro valdžia ir lenkai.
Pereitame “Laisvės” N-ry 

jau rašėme apie manifestą, 
kurį caras išleido lenkams 
žadėdams autonomiją.

Tai reiškia, kad Lenkijoj, 
veikiausia, bus kilus revoliu
cija. Sprendžiama, nors ir 
nėra tikrų faktų, kad Varša- 
voj įsikūrė revoliucijinė val
džia. Dalis lenkų socijalistų 
pasitiki Vokietija ir Austri
ja ir smerkia caro apgavin- 
gą politiką. Vokiečių ka
riu nęmįJtodėl taip greitai 
galėjo užimt miestą Kališą, 
kad lenkų revoliucijonieriai 
nukirto telegrafo vielas.

Vienok dalis lenkų, tur
tingesnieji, tiki caro pažadė
tai autonomijai ir gražiems 
žodžiams. .

Didis kunigaikštis Niko-

išleido atsi
šaukimą į Austrijos rusinus 
slavus, ragindamas juos su
kilti prieš Austriją. Rusija 
taip-pat bando sukurstyti ir 
Vokietijos lenkus. Francija 
ir Rusija padarė sutartį, kad 
jeigu paims nelaisvėn lenką- 
kareivį, tai elgties su juo 
kuogražiausia.

Dalis vokiečių kariumenės 
įsiveržė jau Lenkijon, Var
šuvos gubernijom užimdama 
miestą Vloclavką ir Andrie- 
jovą.

1 HELGOLAND LIGHTHOUSE, DCSTROYCR,_______ .

Viršutinis paveikslėlis parodo Helgoland salą arba “Vokišką Gibraltarą”. Toji 
sala randasi ant Šiaurinių jūrių. Ji priklauso vokiečiams ir yra puikiausiai apgink
luota. Tai yra Vokietijos laivyno stotis.

Apatinis paveikslėlis parodo, su kokiu smarkumu vaikščioja Vokietijos laivai, 
kurie gaudo priešų torpedinius laivelius.

CARAS PILNAS “MA
LONIŲ”. ?

Caras su visa savo £amili- 
ja, su ministeriais su Fran
ci jos ir Anglijos ambasado
riais nuvyko į senąjį carų 
palocių Maskvoje, į Kremlių, 
kur pasakė iškilmingą pra
kalbą akyvaizdoje luomų 
deputacijų. Kvietė visus 
prie vienybės, žadėdamas 
laimę.

Caras žada suteikti len
kams autonomiją, žydams 
pilnas teises ir padidinti dū
mos galybę. Abelnai, jisai 
žada visą eilę reformų.

Žydai iš tos priežasties 
yra labai nudžiugę, vienok 
daugelis jų netiki priža
dams.

Sako, caras ypatiškai vyks 
kariauti. Mobilizacija Ru
sijoj jau pasibaigė. Bankai 
atdari, pačta eina, bet tik ne 
Lietuvos ir Lenkijos pakraš
ty.

Serbai sakos laimėję.
Serbų generališkas štabas 

praneša apie savo laimėjimą 
ties Sabaku, kur serbai su
naikino kelis pulkus austri- 
jiečių ir paėmė 14 kanuolių.

Maištai Austrijos kariu- 
menėj.

Laike mobilizacijos Aus
trijos kariumenėj buvo daug 
maištų slaviškuose pulkuo
se.

Oficijališkai pranešama, 
kad Pragoję, Čechijos^sosti
nėje sušaudyta daug cechų, 
kareivių. Taip-pat pakėlė 
maištą 15 pulkas, susidedąs 
iš serbų.

Austrijos kariumenė mo
bilizuota, bet kodėl ji neina 
prieš Rusija? Ant to atsa
ko Peterburgo dienraštis 
“Birževija Viedomosti”, jog 
Austrija bijosi siųsti ant 
Rusijos slaviškus pulkus, 
kadangi šie tyčia gali pasi
duot Rusijai.

Austrijos bombardavimas 
Belgrado jau beveik sunaiki
no tą miestą.

Francūzai nuskandino ke
lis Austrijos karės laivus.

Austrija pradeda atakuot 
Rusiją. -

Keli šimtai tūkstančių 
Austrijos kariumenės perė
jo per Rusijos rubežių. Aus

t rijos kariumenė atmušė ru
sus, kurie buvo užėmę Bro
dy, Šokai ir Zalosce. Dabar 
Austrijos kariumenė randa
si Kelcų ir Petrakovo guber
nijose.

Petrakovo gub. austrijie- 
čiai, veikiausia, susivienys 
su vokiečiais.

Pačta.
American ir Red Star gar

laivių linijos padarė sutartį 
su Suvienytų Valstijų pačta, 
pagal kurią tų linijų laivai 
vežios pačtą į Angliją ir iš 
Anglijos du sykiu per savai
tę.

Dvidešimts du milijonu.
Francūzų socijalistų dien

raštis apskaitė ,kad karė per 
vieną tik dieną praryja dvi
dešimts du milijonu dolerių.

Tai kiek pinigų.
Tasai pats dienraštis sa

ko, kad Vokietijoj turės įsi
kurt respublika.

RUSŲ LINIJOS LAIVAI.
Rusų linijos laivai betgi 

vaikščios Rusijon, tik ne į 
Liepoją ,bet aplink Airiją ir 
Norvegiją į Baltąsias jūres, 
į Archangelio miestą. Sako
ma, kad laivai paspės per
plaukti tą reisą į 20 dienų. 
Treciosios klesos kaina bus 
34 dol.

Tokiu būdu manoma apsi- 

saugot nuo vokiečių žaban
gų.

Smulkesnes žinios.
Amerika norėjo pirkti 

nuo North German linijos 
kelis laivus, kad varyti pre
kybą. Anglija pasakė, jog 
jeigu pagaus tuos laivus, tai 
visvien konfiskuos.

Rusijos laivynas iš Juodų
jų marių nori prasimušt per 
Dardanelų sąsiaūrą, per ku
rią jam nevalia.buvo ligišiol 
eiti. Jeigu taip bus — tai ir 
Turkija gali įsitraukt karen.

Duobes. Dieste, Belgijoj, 
iškasta duobė ,kurioj palai
dota 1,200 kareivių.

Kaip kur iškasta duobės 
arkliams.

Amerikos Biblijų Draugi
ja gavo iš Vokietijos užsa- 
kąmą pristatyt vokiečių ka
reiviams 100,000 biblijų.

Tai, mat, kaip skiepyjama 
arty m o meilė!

Canados parlamentas ski
ria Anglijos karės reikalams 
$50,000,000.

Vokiečių “erelis” Pary
žiuj. Ant karės ofiso rūmo 
plevėsuoja pirmutinė vokie
čių vėliava su erelio paveik
slu; ta vėliava paimta nelai
svėn.

, Vokiečiai boikotuoja.
Specijališkas korespon

dentas Londono dienraščio 
“Telegraph” praneša, jog 
Vokietijoj apskelbtas boiko
tas Anglijos, Franci jos ir 
Rusijos tavorams.

Pardavėjai griežtai atsi
sako varyt biznį su tais tavo- 
rais, o pirkėjai pirkti.

Vokietijos kancleris prašo 
Amerikos būti bešališka šio
je karėje ir netikėti žinioms, 
kurios gaunamos iš Angli
jos.

“Pirmyn, j Franciją!”— 
sušuko kaizeris.

Milijoninė vokiečių armi
ja povaliai varosi pirmyn. 
Seredoj išryto, 19 d. rugp., 
Vokietijos armija buvo jau 
tik 15 mylių nuo Brusselio, 
Belgijos sostinės. Valdiški 
Belgijos ofisai iš Brusselio 
išgabenti į Antverpeną, bet 
sako, jog ir netoli Antver
peno pasirodė vokiečių hu
sarai.

Pasklido žinia, būk vokie
čiai u?ėmč Brusselį, bet ta 
žinia reikalauja pasitvirtini
mo.

Žinios iš vokiečių šaltinių 
skelbia, jog vokiečiai užėmė 
Lježo drūtvietę. Kitos ži
nios skelbia, jog patįs belgai, 
negalėdami toliaus ginties, 

išsprogdino fortus.
Tarpe Namuro ir Brusse

lio nutrūko susinėsimas ge- 
ležkeliu.

Seredoje po pietų prasidė
jo didžiausias musys tarpe 
vokiečių iš vienos —ir tarpe 
belgų ir francūzų iš kitos 
pusės. Mūšys tęsiasi ant li
nijos, turinčios 40 mylių tar
pe Louveno ir Namūro.

Susivienyjusias vokiečių 
armijas tvarko patsai kaize
ris, kuris pribuvo iš Berlyno, 
kad ypatiškai vadovauti ka
rėje. Kaizeris randasi E-la- 
Šapel.

Daug pabėgėlių pribuvo į 
Tirlenmontą. Ligi seredos 
vakaro apie tą mūšį neatėjo 
žinių.

Sako, ties Genblo belgams 
pavyko atmušt vokiečius.

Brusselio mieste buvo gir
dėtis baisus kanuolių šaudy
mas, ženklas didžiausio mū- Y * * v
SI O. \ \

Apie angYų kariumenės 
veikimą Belgijoj nėra žinios, 
nors yra žinia, kad 120,000 
anglų jau išsėdo Belgijoj ir 
jog juos gyventojai kopui- 
kiausiai priėmė.

Korespondentai išvaryti.
Karės ofiso įsakymu iš 

Belgijos išvaromi visi kariš
ki laikraščių koresponden
tai: francūzai, anglai ir pa
tįs belgai. Ministerija taip 
elgiasi dėl sekreto užlaiky
mo.

Laikraščiai protestuoja.

Gandas apie kronprinco su
žeidimą.

Pasklido gandas, jog vo
kiečių trono įpėdinis yra su
žeistas ir bemirštąs.

Žinia dar nepasitvirtino.

Austrijiečįai eina pagelbon.
Rymo dienraštis “Tribū

na” skelbia, jog dar aštuoni 
pulkai Austrijos kariumenės 
praėjo pro Konstanco ežerą 
į Badeną pagelbon vokie
čiams.

Prancūzams sekasi 
Alzase.

Kuomet vokiečiai Belgi
joj,tik per lavonų jūras, tru
putėlį pažengė pirmyn,Pran
cūzams gana lengvai sekasi 
Alzas-Lotaringijoj, kurią jie 
tikisi atgauti atgal sau. (Ta 
šalis buvo paimta vokiečiais 
nuo francūzų 1871 metais.).

18 d. rugp. gauta praneši
mas iš Alzaso nuo generolo 
Joffre, kad francūzams se
kasi.

Didesnėj! dalis Vogezų pa
kalnės jau užimta francū- 
zais. Francūzai užėmė mie
stą Saarburg, 17 mylių nuo 
Zabberno. Tasai miestas bu
vo gerai apsaugotas fortais.

Francūzai užėmė Alzase 
visą žemės plotą į vakarus 
nuo Fenetranž, 32 mylias Al
zaso gilumon.

Viename mūšy francūzai 
suėmė 20 vokiečių kanuolių.

Francūzų kariumenė ur

mu eina ant didžiausios Al
zaso tvirtovės — Strassbur- 
go. Francūzų kavaleristai 
jau pasirodė 8 mylias atstu
me nuo Strassburgo.

Caro pataikūnas pranašauja 
kares pabaigą į 3 mėnesius.

Buvęs rusų pirmasai mini- 
steris Vitte, grįždamas iš Is
panijos Rusijon, pasakė, jog 
jo nuomone karė pasibaigs į 
tris mėnesius.

Jisai tvirtina, kad Rusija 
tuoj aus stos kariauti. Nors 
Rusija pamaži mobilizavosi, 
betgi jos spėkos esančios 
rimtos.

Taip tvirtina Vitte.

Kare ir Amerikos dar
bininkai. ,

Fabrikai užsidarė dj-ba su- 
mažino darbus šiose ’ ietose:

Binghamton, N. Y.—Čia 
užsidarė Ansco Cofmp. ir 
Fairbanks Scale Comp. Tai 
didžiausios čia firmos.

St. Louis, Mo. — Keturios 
iš penkių čeverykų dirbtu
vės užsidarė ir nemanoma, 
kad atsidarys greičiau, negu 
mėnesio pabaigoj.

Peapack, N. J.—Užsidarė 
Ludlow Hub Comp.

Iš priežasties susitrukdy- 
mo garlaivystes jau bus $50- 
0,000,000 nuostoliu. 70 tran- ’z

satlantiškų laivų stovi Suv. 
Valstijų ir Canados uostuo
se ir negali išeit.

Daugiausia nukenčia 
Hamburg American linija, 
turinti 190 garlaivių. Perei
tais metais ji turėjusi pelno 
$15,000,000.

Little Falls, N. Y.— Beat- 
tie Man.Comp, teduoda dirb
ti darbininkams tik 3 dienas 
iš priežasties karės.

Easton, Pa. — Chipman 
Knitting Mills veik nebe* 
samdo darbininku.

Mirė popiežius Pius X.
Rymas (četvergo rytas, 20 

d. rugpjūčio.) Vakar numi
rė popiežius Pius X. Prie 
mirštančiojo lovos buvo jo 
seserįs. .Popiežius jau sirgo 
nuo karės prasidėjimo. Dar 
prieš piet buvo maža viltis, 
jog popiežius pasveiks, bet 
po pietų karštis ūmai pakilo.

Daktarai jau negalėjo pa
gelbėti.

Paskutinis popiežiaus dar
bas buvo uždavimas maldų 
viso pasaulio katalikams, 
kad karė baigtųsi.

Popiežius, mirdamas, ma
tė visą negalėjimą katalikys
tės sustabdyt kraujo pralie
jimą.

Popiežiui mirus, laikinai 
vyriausiu kardinolu bus Del
io Volpe.

Visiems kardinolams įsa
kyta rinkties Ryman, nes 
tuoj bus rinkimai naujo po
piežiaus.
(Paskiausios naujienos ant 

8-to puslapio).
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
APIE BEPARTYVIŠKĄJĮ 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMĄ.

Visasvietinė karė ir tas at
sitikimas, jog Lietuva virto 
arena, kur spiečiasi milžiniš
kos priešų kariumenės ir jei 
ne šiandien, tai rytoj ten ga
lės įvykti baisus kraujo pra
liejimas — sukėlė Amerikos 
lietuvių tarpe didelį sujudi
mą ir dar didesnį susirūpi
nimą.

Tautiškų literatorių kuo
pelėse kilo sumanymas su
šaukti bepartyviškąjį visų 
Amerikos lietuvių suvažia
vimą. Išsykio buvo manyta 
ukviesti vienų tik dešiniųjų
aikraštininkų suvažiavimą, 
ų laikraštininkų, kurie pri

dera į vadinamą Spaudos 
Draugiją. Dabar pasigirdo 
smarkesni balsai, kurie re
komenduoja sušaukti platų 
politišką suvažiavimą.

Apie to suvažiavimo užda
vinius įvairiai kalbama.

“Lietuvos” ir “Kataliko” 
nuomone, Amerikos lietuvių 
suvažiavimui reikėtų įsteig
ti Lietuvos gelbėjimo fondą.

“Lietuva” sako: “Baisų 
nuostolį atneš Lietuvai iški
lę josios laukuose mūšiai 
tarp besikaujancių priešų, 
lietuvių turtas bus sunaikin
tas ir sielvartos jūron bus 
nustumta daug lietuvių”.

Į tas baisias pasekmes, 
kokias atgabens karė Lietu
vai ir kitoms šalims, nurodė 
ir nurodo visi mūsų laikraš- v • •ciai.

Gelbėti našlaičius, gelbėti 
benamius žmones, gelbėti vi
sus, kurie šauksis pagelbos 
— aišku, kaip diena, — tai 
yra visų mūsų priedermė ir 
tame klausime dviejų nuo
monių būti negali. Ateitis 
turės parodyt, kokiu būdu 
męs galėsime organizuoti 
pagelba.

Reikale suvažiavimo atsi
liepė dar pp. F. živatkau
skas, Gabrys ir J. Šliupas. 
Jie į dalyįką žiūri jau iš poli
tiškos pvz^ės.

P. Živajtkauskas sako:
“Karui'iškilus ir paverg

tosios tautos pakels savo 
balsą. Tomis pavergtomis 
tautomis yra lietuviai, lat
viai, lenkai ir rusinai. Gal 
būti, kad ir tos pavergtosios 
tautos, išskyrus lietuvius, 
jau tariasi, savo postulatus 
rašo ir laukia progos...

O pasitarti reikia ir mums. 
Gal dabar ne tik šiaip balsą 
reiks pakelti, gal iškilti ir re
voliucija, kurioje dalyvaus 
šios pavergtosios tautos’) 
(“Tėvynė”). |

Dr. J. Šliupas taip-pat ra
gina šaukti bepartyvišką lie
tuvių suvažiavimą. Sav 
raštely, tilpusiame “Tėvj 
nėj”, p. Šliupas užsimena/r 
apie lietuviškai-latvišką 
spubliką ir apie Gabrį 
apie Prūsų Lietuvą, ir a 
socijalistus ir apie viską 
truputį. Tokia jau D-r 
Šliupo mada...

Ponas Gabrys (“Drauge” 
ir “Lietuvoj”) daro progno- 
zą galinčiųjų įvykti politiš
kų kombinacijų ir siūlo iš
dirbti bendrą taktiką.

Kokią? Apie tai nieko ne
sako. Centraliniu dalyku 
mūsų politiško tikslo yra — 
Lietuvos autonomija, į ką 
nurodo nekurie laikraščiai. 
Teisybė, autonomijos lozun
gas yra lozungu visų lietu
viškoj visuomenėj veikian
čių sriovių ,išėmus, rasi, kle
rikalus, kurie tik dėl mados 
šį-tą papasakoja apie auto
nomiją.

Nėra sunkus daiktas susi
eiti ir paskelbti urbi et orbi, 
jog męs norime autonomi
jos, bet kaip ji įgyti — šiame 
dalyke mūsų keliai skirsis.

Štai p. Gabrys kviečia vi
sus užmiršti partyviškumą 
ir rūpinties Lietuvos politiš
kais dalykais. Pono Gabrio 
idee fixe — tai carizmo lai
mėjimas, su kuriuo jisai jun
gia Lietuvos labo klausimą..

Tai vienas kelias — juo ei
na Gabrys. F. živatkauskas 
jau truputį kitaip į dalyką

e- 
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žiūri. Jisai, tarp kitko, per
mato, kad gali kilti revoliu
cija ir tuomet dalykai griež
tai persikeistų. Jisai šali
ninkas bendro veikimo su 
latviais.

Tai antras kelias. — Juo 
kviečia eiti F. Živatkauskas.

Dr. Šliupas — siūlo trečią 
kelią. “Nepaveskime tautos 
likimu rūpinties nei kuni
gams, nei jų atstovams, pa
vyzdžiui Gabriui, kurs jau 
dabar vardan visų lietuvių 
landžioja pas Rusijos amba
sadorių Washingtone”.Kaip 
matot, dr. J. Šliupas reko
menduoja prašalint nuo po
litiško darbo p. Gabrį ir ku
nigus.

Taigi, tik trįs balsai ir trįs 
skirtingos nuomonės. Su
prantama, klerikalai ir ką 
nors savotiško galėtų pasa
kyti.

Socijalistai apie reikalus 
politiškos kovos turi visai 
kitonišką supratimą, negu, 
padėkime, p. Gabrys. Todėl 
pas mus ir kįla didelė abejo
nė, apie ką męs su p. Gabriu 
ar “Draugo” personalu tu
rėtume kalbėti. Męs esame 
didžiausi, principijališki ka
rės priešai — o anie, kaip ir 
visa internacionališka kleri
kalų partija, yra šalininkais 
“legališko” kp&ujo pralieji
mo ir morališkai juk atsako 
už tas baisias žmonių sker
dynes. Męs taip-pat rišame 
šalininkais tokių šauksmų, 
kurie pasilieka tik ant popie- 
ros ir geriausiame atvejyje 
komunikuojami įvairių šalių 
ministerijoms.

Lietuviai socijalistai, gal 
būt, daug daugiau, kaip kas 
nors kitas, turi teisės pasa
kyti, jog jie buvo pirmose ei
lėse tų, kurie kovoja už au
tonomiją. Jeigu revoliuci
jos kova ką nors reiškia, jei
gu kalėjimo ir ištrėmimo 
bausmės ką nors reiškia, — 
o jos, mūsų supratimu, labai 
daug reiškia, — tai niekas 
negalės socijalistams užmes
ti, kad jiems nerūpi Lietu
vos liuosybė.

Apie karės baisenybes, 
apie liaudies, taigi ir lietu
viškos, reikalus Amerikos 
lietuviai socijalistai jau pra
nešė nejvien per savo laik
raščiu^ bet ir nuo estradų ir 
tie žodžiai turi savo reališka 
svaębą, nors jie ir pasakyti 
ne/bendrame susirinkime, 
b/t skyrium. Kuomet poli

škos sąlygos Europoje pa
statys dienos tvarkoje klau
simą apie tautų likimą (o tas 
sąlygas ir laiką męs negali
me įspėti), tuomet męs žino
sime, kas veikti, bet šiame 
momente męs negalime, kaip 
tai daro Gabrys, burti ant 
pirštų ir spėlioti: kas lai
mės? Rusija, Vokietija, Len
kija? —ir, sulyg to taikinti 
savo taktika, šaipanties tai 
Mikei, tai Viliui, tai Sinkevi
čiui.

Tokia yra mūsų nuomonė, 
kurią męs išreiškiame, neuž- 
gaudami kitaip manančių 
žmonių.

Męs nežinome, kaip pažiū
rės į dalyką kiti mūsų drau
gai, męs nežinome dar, kaip 
į tą dalyką pažiūrės Sąjun
gos įstaigos ir kokia bus ofi- 
jališka Sandoros nuomonė. 
Męs tik žinome, kad šion ar 
ton pusėn dalykams krypus, 
Amerikos susipratusieji lie
tuviai darbininkai nepa
šykštės gausių aukų nuvar
gusiai Lietuvai ir neužmirš 
didžio reikalo Lietuvos poli
tiškos liuosybės. Mums iš
rodo galimu daiktu įsteigi
mas bendro gelbėjimo fon
do, bet męs skeptiškai žiūri
me į galimybę veikti bendrą 
politišką darbą. Žinoma, ga
lima būtų bendrose frazose 
apskelbti koks nors memori- 
jalas ir išsiuntinėti jį minis- 
rijoms, bet męs netikime į 
popierinę kovą ir santimen- 
tus, juo labiau, kad panašios 
rųšies veikimas organiškai 
sujungtas su visokių diplo
matėlių darbų - darbeliais, 
dažnai labai tamsiais, štai 
kaip ir p. Šliupo paminėtas

pono Gabrio susiuodimas su 
Rusijos ambasadorium.

Prie to viso dar, mūsų, so
cijalistų, meilė Lietuvos 
tampriai surišta su mūsų in- 
ternacijonalizmu ir meile vi
sos žmonijos, o taip-pat ir 
didžiausiu pasibjaurėjimu 
kraujuose paplukusiomis 
monarchijomis, o tie dalykai 
mūsų praktiškuose aproka- 
vimuose turi labai didelę 
svarbą.

“PIRMYN” PASILIOVUS 
IŠEIDINĖTI.

Męs nenorime pasitenkin- ■ 
ti šaltu konstatavimu fakto, 
jog “Pirmyn” jau užbaigė 
amžį ir daugiau nebeišeis. 
Rasis žmonių, kurie įvai
riausiais būdais aiškins laik
raščio žuvimą ir todėl męs, 
turėdami artymą pažintį su 
“Pirmyn” reikalais, norėtu
me kelias pastabas padaryti.

Mums rodosi, kad jokiu 
būdu negalima kaltinti dėl 
laikraščio žuvimo jo redak
ciją ir administraciją. Re
dakcija visą laiką buvo tvir
tose rankose ir niekas nega
lėjo užmesti “Pirmyn” ne
nuoseklumą. Pastaruoju lai
ku, dvigubai padidėjus, 
“Pirmyn” be viso ko, buvo 
dar įvairus, margas laikraš
tis.

Administracijoj buvo 
žmogus, kurio sąžiningumas 
žinomas visiems, kurie turė
jo progą drg. J. Jasulevičių 
matyti.

O vienok, “Pirmyn” žuvo. 
Mums rodosi todėl, kad tuo
met, kada Brooklyne ir Chi- 
cagoje atsirado dideli laik
raščiai, “‘Pirmyn” buvo nu
stumtas lyg ir į šoną. Jisai 
nepasinaudojo proga persi
kelti į didelę kolioniją, vė
liaus gi tos progos jau nebe
buvo. Pasilikus “Pirmyn” 
Baltimorėj ir pradėjus nesi
sekti, pasitvirtino nuomonė, 
jog kožnas be vienas miestas 
negali išlaikyti savo laikraš
čio ir tatai turi būti perspė
jimu ateityje. Noras kiek
vienos mažesnės kolionijos 
įsikurti sau, laikraštėlį turi 
būti ateityje negeistinu da
lyku, silpninančiu spėkas 
centrališkų laikraščių ir ne
užtikrinančiu mažesniems 
laikraščiams gyvenimo.

“Laisvė” jau seniai kriti
kavo tą maniją, apsireišku
sią vienur kitur: “ir męs,gir
di, įkurkime savo laikraštį”.

“Pirmyn” žuvimas turi iš
sklaidyti taip-pat i tuščias 
šnekas apie nepaprastą seki- 
mąsį privatiškų laikraščių ir 
tą nepaprastą pasigyrimų 
■apsireiškimą, kuris neatsa
ko tikram dalykų stoviui ir 
kuris pastaruoju laiku teko 
pastebėti.

Tiesa, socijalistiškai spau
dai daug labiau sekasi, negu 
klerikalų ir tautininkų spau
dai, bet socijalistų spaudai 
daug-daug dar ko reikia, 
kad ji galėtų pasididžiuoti 
tikru, nepramanytu pasise
kimu.

“Pirmyn” žuvimas turėtų 
paskatint darbininkų visuo
menę kuo galint rūpinties 
pakėlimu dabar esančių lai
kraščių. Sandorai priklau
santi keturi dideli politiški 
laikraščiai — turi vietos gy- 

, venti ir plačią auditoriją. 
Kiekvienas iš jų atlieka savo 
didelį darbą ir išsidirbo sau 
dirvą. Auginkime juos, dė
kimės prie jų, nes tai yra vi- 

, suomeniškas darbas. Visuo- 
’ menės aktyviškas prisidėji

mas prie tų laikraščių pake
lia įtekmę mūšų laikraš- 
tijos. Šalę jų yra dar keli 
laikraščiai, mažesni, turinti 
taip-pat savo specijalius už
davinius ir jie taip-pat geis
tini.

“RANKPELNIS”.
Gavome “Rankpelnio” 17 

N. Tai jau padidintas N-ris. 
Dabar “RankpeĮnis” daug 
maž toks, koks ! buvo “Pir
myn”, kol ėjo nepądidintas.

“Rankpelnis”, f matomai, 
vis tvirčiau atsistoja ant ko- 
iu-

darbininką

Aukos

252.43*)
254.43

mūsų pačių 
tėvai, paimti 
Kas juos iš'

*) “Laisves” N. 58 pada 
ryta klaida abelname suve 
dime. Turi būti $252.43.

kruvino lau-

epimas j katalikišką Amerikos lietuviai turi 
gelbėti Lietuvą.

Brolau!
Nors tamsta, rasi, neuž- 

kepti ar bijaisi socijalistų, 
nors tamstai per metų me- 
tuš kalė galvon, jog socijali
stai tai didžiausi ištvirkėliai, 
nuosavybės griovėjai, religi
jos naikintojai, bet aš drįstu 
šaukties, brolau katalike, į 
tavo protą ir į tavo jausmus 
šioje baisioje nelaimės va
landoje.

Aš tikiu, aš noriu tikėti, 
jog tu, taip lygiai, kaip ir aš, 
bjauriesi tuo kraujo pralie
jimu, tuo baisiu naikinimu, 
tuę barbarizmo apsireiški
mu, kuris užliejo skersai-iš- 
ilgai visą krikščionišką- Eu
ropą.

Mylėk artymą savo, kaipo 
pats save! Neužmušk! Tai 
prisakymai, kurie praskam
bėjo galingu aidu po visą 
žmoniją, o kur jie šiandien?

Kur krikščioniška miela- 
širdystė ir artymo meilė? 
Jos nėjra. Žmonėse atbudo 
gyvuliški jausmai, žmoguje 
atbudo žvėrjs, kuris kraujo 
trokšta.

Kodėl tie, kurie mokina 
krikščioniškos meilės, kodėl 
tie farizėjai šiandien šventi
na ginklus, kuriais bus ker
tama žmonių galvos ir žy
dinti laukai paverčiami į 
pūštynes? Kodėl tie farizė- 
jai. tie dievo nekalti avinė
liai — nepastoja kelią ka
riaujančioms kariaunoms ir 
nešušunka didžiu balsu: 
“gAna kraujo praliejimo! 
Tas priešinga Dievo įstaty
mui, tas pragaištinga visai 
žnipnijai!”

Kodėl jie nesustabdo ka
pitalistiškus gobšus įr karū
nuotus žmogžudžius? Jie ne
tik'nesustabdo, bet patįs ei
na jiems į talką, nešdami 
kryžius ir evangeliją.

Brolau, katalikiškas dar
bininke, apmislyk tą viską.

Apmislyk tą viską ir pasa
kyk man, kas gi yra tie ka
reiviai, kurįe šiandien muša- 
si' ant Tnirties 
ko?

Juk tai yra 
broliai, ■ sūnus, 
iš mūsų tarpo, 
mokino žudyti artymą, kas 
juos išmokino tos baisios 
neapykantos ir kraujo pra
liejimo?

Aš atsakysiu, jog juos iš
mokino to baisaus amato, 
juos užnuodijo ta baisia dva
sia mūsų dvasiška ir svietiš
ka valdžia.

Neužsigauk tamsta darbi
ninke, nors ir priguli prie so
cijalistų priešų. Aš drąsiai 
tvirtinu, kad dvasiška val
džia kalčiausia yra dėlei to 
baisaus pragaro, kuris kilo 
Europoje.

Dvasiška valdžia per am
žius įšnekėjo vargdieniams, 
jog reikia klausyti carų ir 
karalių. “Atiduokit cieso
riui, kas ciesoriaus” — ji sa
kė. Dvasiškoji valdžia mei
liom akim žiurėjo į milijo
nus kareivių, uždarytų ka- 
zarmėse ir niekad nepakėlė 
savo balso prieš valdžias, 
kurios milijonų milijonus 
dėjo kariumenės didinimui. 
Katalikiškos partijos visose 
šalyse rėmė militarizmą, be
je kariumenės auginimą.

Argi ne taip, brolau?
Kas palaikė tą amžiną 

žmonių tamsumą, kas įšne
kėjo žmonėms vergišką nuo
lankumą, kas užkerėjo žmo
nių protą?

Tai dvasiškija, tai tie fa- 
' rizėjai pilnais pilvais, bet su- 
' tepta sąžine, kurie užmiršo 

vyriausią dievo prisakymą: 
“Neužmušk! Mylėk arty- 

■ mą savo!”
Pagalvok apie tai, katali

kiškas broli, ir tamsta pama
tysi, kad dvasiškija pavertė 
dievo namą į kapitalistiškos

męs gražiai varome savo 
agitaciją, reikalaudami 
žmonijai teisių.

O dvasiškąja mus keikė, 
šunis ant mūsų korė, baugi
no žmones peklos kančiom.

Kodėl dabar tie farizėjai 
tyli, kada carai ir karaliai, 
žmonių nepasiklausę, naiki
na gėrybes ir paverčia žemę 
į ašarų ir kraujo pakalnę? 
Kodėl tie farizėjai neprotes
tuoja prieš karę?

Pamislyk apie tai,broli, ir, 
pamislijęs, atsimesk nuo tos 
supuvusios partijos ir prisi
dėk prie mūsų, kad išvien 
galėtume įvykdinti ramybę 
ir brolybę tarpe klesų ir tau
tų. Socijalistas.

L.S.D.P. atstovui pasiųsti 
į tarptautišką socijalistų 

kongresą.
Carnegie, Pa. Augšč. 

Priegl. L. A. 3. kuopos mė
nesiniame susirinkime buvo 
užmanyta paaukauti L.S.D. 
P. atstovui, kur yra išrink
tas į tarptautišką socijalistų 
kongresą. Kuopa iš kasos 
paaukavo $5.00 ir draugai 
suaukavo $5.10.

Aukavusių vardai: St. 
Ivaškevičius — 50c., J. Gal- 
ginas — 30c., J. Čirvinckas, 
J. Gataveckas, J. Valiūnas, 
A. Jankauskas, J. Kasikaus- 
kas, V. Gludas, F. Slavins
kas, P. Liepas, V. Korinza, 
S. Morninkaitis, St. Sadulis 
— po 25c.
. Z. Kuprys, Raziavičius po 
20c., J. Lau gminas, J. Murei- 
kis, V. Miliauckas, St. Jaru
ševičius, Grajauckas, A. Va- 
lukonis, V. Pabulis, P. Mažu
lis, F. Šepetys, V. Kedis po 
10c.

V. Lukonavičius, Tamuly- 
nas, J. Kavaliauskas po 5c. 
Viso $10.10. Persiuntimas 
10c. Pasiunčiu “L.” $10.00.

Nuo red. $10.00 gavom, 
bet pasiųst tuo tarpu nega
lime, nes tarptaūtiškas kon
gresas atidėtas ligi neapru- 
bežiuoto laiko iš priežasties 
karės. Kol kas lai aukos pa
gulės “L.” red. Paskui jau 
žiūrėsime, kas daryt. Jeigu 
suvažiavimo nebūtų, tai su
sinėsime su aukautojais rei
kale aukų paskyrimo kitam 
tikslui.

Bylai su Hoosick Falls 
fanatikais.

kauskas 50c., A. Pajaujis, J 
Gulbinas, K. Žardeckas, K 
Andriušis, Kazys po 25c. Vi
so labo $1.75.

Jankauskas 25c.
Viso šiame “Laisvės” N 

$2.00.
Seniau buvo
Viso yra

Kaliniams.
Iš Holyoke, Mass, gauta 

$2.80.
Suaukauta per vestuves 

drg. S. Andrėjausko. Au
kavo: K. P. Šimkonis $1.00, 
S. Andrėjauskas 50c., M. 
Andrejauskienė 50c., A. Ra- 
zukevičius, R. Šimkonienė, 
J. Miknaitis po 25c. Smul
kiais 5c.

Pasiusta Rev. ir Kank Š. 
kom.

Lietuvoje jau karė. Ties 
Prūsų rubežiais sutraukta 
arti milijono kareivių, rusų i 
ir vokiečių. Laikraščiuose 
skaitome, kad Kibartai jau 
vokiečių rankose. Skaito
me, kad ties Eitkūnais rusai 
rėmėsi su vokiečiais per tris 
dienas. Tai tik pradžia. Ru
sija dar nesuspėjo sumobili
zuoti savo kariumenės ir su
traukti jos pas Prūsų sieną. 
Kuomet tas jau įvyks (o 
įvyks visai netrukus), — tai 
nelaimingoji mūsų Lietuva 
paregės tokius baisius mir
ties ir išnaikinimo paveiks
lus, kokių nei mūsų seneliai 
jau nebeatmena. Gal būti, 
kad ant nelaimingos mūsų 
Tėvynės žemės įvyks dvide
šimtojo amžiaus Gruenval- 
das, kur turės, gal, išsirišti 
vienos ar kitos kariaujan
čiųjų pusių viešpatavimo 
Lietuvoje klausimas/

Kas bus su Lietuva? Kas 
bus su mūsų tėvynė?

Męs matome, kas bus. Gai
srų sunaikinta, kraujais ap
laistyta, ašarose papludusi, 
lavonais ir griuvėsiais nu
klota, bado nukankinta. Ar 
dabartinėje Europos trage
dijoje laimės Vokietija, ar 
laimės Rusija,—Lietuvą lau
kia tas pats likimas: daug 
skaudesnis, negu tų žmonių, 
kurie gyvena Rusijos arba 
Vokietijos gilumoje. Vis- 
viena, ar męs liksime, susi
jungę su Mažąja Lietuva,po 
Rusijos valdžia, ar pateksi
me po Vokietijos valdžia, — 
Lietuva turės per ilgą metų 
eilę gydyti tas žaizdas, ku
rias ji dabar gauna.

Šitame atsitikime, kaip ir 
visuose kituose, galingesnie
ji nesiklausia silpnesniųjų. 
Jie tvirtesniojo spėkos teise 
ateina pas mus ir daro kas 
tinka: mūsų sutikimo ne
laukia, mūsų norų nesiklau
sia ir mūsų protestų nei mal
davimų balsas jų nepasiekia. 
Taigi to, kas dabar mūsų 
biednoje tėvynėje dedasi, 
męs negalime prašalinti, nei 
nuo to apsisaugoti: esame 
priversti sutikti su faktu.

Broliai, kas nušluostys tė
vynės ašaras? Kas paleng
vins jos skurdo ir bado naš
tą? Kas išties jai, nuvar
gintai ir sunaikintai mūsų 
motinai, meilės ir pagelbos 
ranką? Ar vokietis su ru
su? Tai sarkazmo klausi
mas. Niekas jai negali pa
gelbėti, kaip tiktai męs.

Nuo pat mūsų ateivybės 
Amerikon pradžios nėra bu
vę tokio svarbaus momento, 
kada tėvynei būtų taip rei
kalinga mūsų pagelba, kaip 
dabar. Ji neatsiliepė į mus, 
ji dar neturėjo laiko, ji yra 
tokiame panikos stovyje, 
kad nežino, kas ją ryt-poryt 
laukia. Bet ar męs lauksi
me jos atsiliepimų? Jei 
lauktume, tai pasirodytume, 
jog jos nemylime, nenorime 
skubėti pas ją su pagelba, 
bet laukiame jos dar dides
nio pasižeminimo ir malda
vimo. Tad nelaukime, o 
tuojaus ruoškimės j didel 
Lietuvos gelbėjimo darbą.

Tuojaus įsteigkime Lietu
vos Gelbėjimo Fondą. Tegu 
tas fondas sujungia visus A- 
merikos lietuvius be skirtu
mo pažiūrų ir tikėjimo. Te
gul tas fondas sujungia mus 
visus į didelę lietuvių šeimy
ną, kurios visi sąnariai—ta 
vienos šalies ir vienos kalbos 
vaikai, suprantą, jog meilė 
artimo prasideda nuo meilės 
savo žmonių, savo brolių.

Męs, žemiaus pasirašiu
sieji, Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoje išrinktieji 
Kankinių šelpimo Kohiisijos 
ir Pildomosios Tarybos na
riai, šaukiamės į visus Ame-

Neabejojame, kad kiek
vienas lietuvis, kiekviena 
lietuvių draugija supras šio 
momento svarbą ir visi, kaip 
vienas, sukils prie darbo. 
Siųskite savo duones Susi- 
vienyjimui Lietuvių Ameri
koje, kaipo minėtojo Kanki
nių Šelpimo Fondo inicijato- 
toriui ir palaikytojui nuo 
daugelio jau metų. Po arti
miausia S. L. A. Pildomosios 
Tarybos ir Komisijų priežiū
ra bus susižinota su Lietuva, 
<ur bus sudaryti pagelbiniai 
vietų komitetai, ir per tuos 
komitetus bus suteikiama 
pagelba tiems pirmučiau
siai, kas labiausiai bus karės 
nuskriaustas. Atskaitos iki 
smulkmenų bus skelbiamos 
aikraščiuose.

Męs, žemiaus pasirašiu
sieji, kviečiame visas Ameri
kos lietuvių kolionijas, visas 
jų draugijas ir veikėjus, 
kuogreičiausiai sušaukti ek
stra susirinkimus ir savo 
vietose paskirti vieną dieną 
generaliam toje vietoje aukų 
rinkimui. Tą dieną užvar- 
dykite Lietuvos Gelbėjimo 
Diena. Paskirkite ištikimus 
ir garbės vertus vyrus ir sių
skite juos su tam tikrais įga
liojimais per lietuvių grin- 
čias: tegul kiekvienas lietu
vis turi progą kadir su ma
žiausia savo duone prisidėti 
prie Lietuvos gelbėjimo. Su
sirinkimuose sudarykite 
tam tikras rezoliucijas ir 
garsinkite jas laikraščiuose. 
Surinktas ir prisiųstas au
kas skelbkite laikraščiuose 
iki mažiausiam skatikui: te
gul bus paminėtas ir našlės 
skatikas, atneštas ant tėvy
nės aukuro.

Amerikos lietuviai, drau
gijos, labdariai, visuomenės 
darbininkai, aukotojai—da
bar turite progą parodyti 
Lietuvai, jog jūs esate lietu
viai ne iš vardo, bet iš dar
bų!

Pakilkite, Lietuvos vyrai 
ir moters!

Pasirašo:
S. L. A. Kankinių Šelpimo 

Komisija:
Dr. A. K. Rutkauskas,
V. J. šliakys,
V. K. Račkauskas.

S. L. A. Pildomoji Taryba: 
P. Živatkauskas, 
P. Mikolainis, 
A. B. Strimaitis, 
T. Paukštis, 
T. Astramskas, 
K. Varašius, 
Dr. J. Šliupas.

Nuo redakcijos. Apžval
gos skyriuje šiame “Lais
vės” N-ry męs išsireiškėmė 
prielankiai apie įsteigimą 
gelbėjimo fondo. Nors šitas 
atsiliepimas neparašytas 
taip, kaip turėtų būti para- 
tas, vienok patsai sumany
mo branduolys yra geras.

Tačiaus męs turime paste
bėti, kad sumanytojai tik 
kalba apie bepartyviškumą, 
patįs gi neprisilaiko bepar- 
tyviškumo. Jeigu Lietuvos 
gelbėjimas yra bendras vi- 

, siems dalykas, tai ir komisi
ja aukoms rinkti ir joms 
skirstyti turi susidėti nei iŠ 

. vienos kurios bent pakrai
pas atstovų, bet iš visų. Ge
rai, kad iniciatoriai sumanė 
gražų darbą. Atlikti gi jį 

. turi naujas organizacijų ar 
i kokiu nors kitu būdu išrink

tas kūnas.

Pasakyk, broli, kuomet ir 
kiek sugriovė socijalistai 
miestų, > išnaikino žmonių 
nuosavybės, kuomet jie at
ėmė gyvastį tūkstančiams 
brolių?

Pasakyk! Aš tvirtinu, kad

Begėdiškumas ar idijotiz- 
mas?

Mums prisiuntė prokla
maciją iš Baltimore,Md.,kad 
Geležėlės kompanija parsi
kvietė tūlą Grikštą ir rengia 
debatus. Kviečia ir socija
listus dalyvauti..

Dabar, kada viso pasaulio 'rikos lietuvius, reikalauda- 
akįs įsmeigtos į baisius Eu- mi tėvynei Lietuvai pagel- 
ropos atsitikimus ir Ameri- bos. Ne prašome, bet reika- 
kos darbininkams reikia laujame, nesą gelbėjimas tė- 
protaut, svarstyt ir organi- vynės — tai ne labdarybės 
zuoties—Baltimorėj randasi darbas, ale pirmučiausioj i 
govėda, kuri galutinai skan- kiekvieno tėvynės vaiko pa- 
dina žmonių susipratimą reiga. Tas ne lietuvis, kas 
idijotizmo ir begėdiškumo nepaduos skęstančiai Lietu- 
bangose. vai rankos!

“LAISVĖS” SKAITY
TOJAI.

Prašome jūsų kuoenergiš- 
kiausia, kad teiktumėtės 
prisiųsti visus laiškus, viso
kias žinias, kokias jūs tik 
gausite šiuomi laiku iš Lie
tuvos, iš Rusijos ir, abelnai, 
iš Europos.

Mums reikia tų laiškų, 
mums reikalinga tų žinių, 
kaip duonos kąsnio. Męs 
paskelbsime tuos laiškus 
“Laisvėje” arba bent pada
rysime iš jų ištraukas ir ta
tai bus naudinga žinoti vi
siems Amerikos lietuviams.

Negaišuokite nei valandą, 
jeigu tik turite laišką. .Siųs
kite juos mms, Red,

ft
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Anglijos kronprincas, Ed
ward Albert, taipgi iškelia
vo į karės lauką. Jis turi 
vos 20 matų amžiaus.

Žinios delei kares ir 
apie karę.

ROW N PRINCE OF
ENG-LAND [---------

Ką “Laisvčsgręporteris 

 

girdėjo ąht rusų li
nijos gh^laivių?

Pastaruoju laiku New 
Yorko ir Brooklyno uostai 
pilni įvairių šalių garlai
viais; jie apsistojo ant neap
robuoto laiko. Kad geriau 
ištyrus, kaip tų laivų žmonės 
jaučiasi, “Laisvė” buvo pa
siuntus savo reporterį ant 
rusiškos linijos laivų “Car” 
jr “DvinskA Pastarasis tik 
ką pribuvo iš Liepojaus. 
štai ką girdėjo mūsų repor-

Rusija su Vokietija jau pra
dėjo kariauti ir kad garlai
vis saugotųsi Vokietijos ląi- 
vų, kad nepapulti į nelaisvę. 
Vienok, pavojingiausia vieta 
jau buvo praeita. Kad ge
riau apsisaugojus, garlaivis 
naktimis ėjo visai užgesin
tomis šviesomis. Po ilgos ir 
sunkios kelionės, laimingai 
pribuvo į New Yorką. Da
bar jų gyvenimas sunkus: 
ant kiekvieno garlaivio ran
dasi apie 120 — 130 tarnų; 
vienų šeimynos, kitų gimi
nės randasi Liepojuj, Rygoj, 
Vindavoj- ir kituose pajū
riniuose miestuose, kuriuos 
dabar vokiečiai bombarduo
ja. Jie visi atskirti nuo to 
pasaulio ir nežino, kas ten 
dedasi, taipgi nežino, kaip il
gai čia jiems reikės stovėti. 
Bet kas svarbiausia, kad ma
te rijai iškai apsunkinti. Al
gas. gauna rusiškais popie- 

į rimais pinigais ir jeigu nori 
išmainyti ant amerikoniškų, 
tai už rublį duoda tik 25c. 
Reiškia, kuris darbininkas 
gauna 15 rublių į mėnesį, tai 
išmainant juos — gauna 
$3.75. Visi tarnai tariasi 
reikalauti aukso. Reikia pa
stebėti, kad visu finansišku 
skyrium valdo danai ir ant 
kiekvieno garlaivio kasinin
kas danas. >

“Ant kitų linijų dar blo
giau. Sužinojau, kad nuo 
vokiškų laivų norima visus 
tarnus atleisti, nes neturi 
kuom maitinti. Už vokišką 
markę dabar duoda tik 16c.

“Rusiška gi linija taip ne
gali padaryti, nes išplau
kiant garlaiviui iš Liepo- 
jaus. yra kas sykis padaro-: 
ma sutartis, kad kiekvieną 
tarn a turi tiesa atleisti tik 
tam uoste, iš kurio jį paėmė. 
Reiškia, turi nuvežti į Lie
poj ų.

“Paskui susirinko į krūvą 
nuo abiejų garlaivių aficie
riai ir pradėjom kalbėti apie 
politiką. Aš pasakiau, kad 
po vokiečiu būtų geriau gy
venti, negu dabar po rusu. 
Tuomet vienas iš aficierių 
tarė: “Aš jau daug metų 
ant jūrių ir visur buvau, bet

ant parodykit jūs man nors vie
ną vokišką kolioniją, kurioj 
galėtų liuesai svetimtaučiai 
gyventi? Vokiečiai svetim
taučius dar aršiau spaudžia, 
negu rusai”.

“Tuomet aš užklausiau, 
kokia gi jo nuomonė apie tas

kilti daug smarkesnės ir jau 
ne jąs valdžia pergalės, bet 
jos valdžią, t. y. turės kilti 
revoliucija ir nušluoti da
bartinę monarchišką val
džią. Vokietijoj irgi tas 
pats turės būti. Ir aš labai 
užganėdintas, kad tas vis
kas dabar kilo, nes juo anks
čiau, juo greičiau prie kokio 
nors galo”. Taip užbaigė sa
vo kalbą vienas iš aficierių. 
Matėsi, kad ir kiti prisilaiko 
tokios pat nuomonės, nors 
atvirai apie tai neišsireiškė.

“Ant kiek patyriau,-tai vi
si laivų darbininkai tiki dar
bininkų pergalei, o ne carų. 
Reiškia, patrijotiška dvasia 
jau išgaravus”.

Tai tokias žinias mums su
teikė mūsų reporteris. Pa
sirodo, kad dabar garlaivys
tė visai kritiškam padėjime. 
Bet užvis sunkiausia — tai 
darbininkam. Begyvenda
mi čia, jie turi pirkti drabu
žius ir kitokius daiktus ame
rikoniškomis kainomis, gau
dami už rublį 25c.

bet aficieriai liepė ateiti 
naujon atakon, nes buvo iš 
viršaus įsakymas ant žūt
būt paimti Lježą. •

Antras išradimas—tai po
žeminės minos. Paspaudus 
elektrįšką knypkį, iš po že
mės iškildavo dulkių debe
sys, o su juo sykiu sklypeliai 
vokiečių kareivių kūnų. Iš 
pulko telikdavo keli šimtai.

koki mokslo išradi-

Leonidas Andrejev.

Raudonas Juokas

Tai 
mai!

Kaizeris kares lauke.

Lordas Roberts, atsižym/ė- 
jęs Anglijos karvedis, duoda 
savo patarimus, . kaip ka
riauti su vokiečiais. Jis ne
gali stoti k a re n, nes turi jau 
82 metu amžiaus.

“Pirmiausia užėjau 
garlaivio “Dvinsk” ir susiti
kau su antruoju kapitonu O. 
Gelze. Nuo jo' sužinojau,

laivio sulaikė visus

tikru žinių nebuvo.

Au(omatiškos kanuoles.
Nauji išradimai prie da- 

oartinio surėdymo tarnauja 
žmonių žudymui. Tai ne pa
radoksas, bet tikras faktas.

Belgijos tvirtovę Lježą 
daugiausia apgina automa
tiškos kanuoles.

Sako, kad tos automatiš
kos kanuoles stačiai darė 
stebuklus žmonių naikinime. 
Po kiekvienam šūviui—vo
kiečių eilė nykte nyko.

Vokiečių kariumenė, ne
galėdama išlaikyti pasiutu
sios kanonados, bėgo atgal,

tino, jog praeis šalimais. Iš
plaukus iš Liepojaus, trečioj 
dienoj gavo “Dvinskaš” per 
bevielinį telegrafą žinią, kad

Jis atvirai pasakė: “1905

V
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Toj vietoj, kur dabar renkasi vokiečių, francūzų, be]gų ir anglų kariumenė, yra 
garsus laukas Waterloo, kur prieš šimtą metų galutinai užgęso Napoleono žvaigždė.

Mat, po pralaimėjimui karės su Rusija, Napoleonas tapo nuverstas nuo trono 
ir pasiųstas ištrėmiman, bet iš ten jisai bėgo namo, Franeijon, surinko kariumenę, 
bet viešpatavo tik šimtą dienų. Ant Waterloo laukų Napoleonas susidūrė su susi- 
vienyjusiais savo priešais, kuriais vadovavo Herzogas Wellington. Napoleonas ga
lutinai liko sumuštas.

Keno žvaigždė dabar užgęs ant Waterloo laukų?

Turinys: žmonių veidai, saule, visa 
žeme — viskas pavirto į raudoną, liepsno
jantį juoką, žmones nešneka, bet klejoja ir 
mirties baisumas jau nebegązdina juos, 
žmones pavirsta į šešėlius. Priešas užtai
so kilpas — d ra tų sienas ir vilkaduobes ir, 
žmonėms žūstant, ant jų pilasi kulkų debe
siai. Tarytum, pamiršimas apima visus ir 
tuomet jie jau neatskiria, kur mirties be
dugnė, o kur dainos ir šokiai. Viskas susi
pina jų nesveikoj vaidentuvėj. Linksmybės 
nėra, nes visur sekioja žuvusių šešėliai ir 
žmogus į žmogų nebepanašus.

Karė—tai Dievo Rūstybe! 
—sako kunigai.

Iš Gutkaimio (Virbaliaus 
gmino,Vilkaviškio pav., Suv. 
gub.) viena mano pažįstama
ypata, rašydama laišką, tarp 
ko kito rašo:
—Visas Prūsų pasienis pri
grūstas rusų kareivių,ka
riaut su prūsais. Kareiviai 
visur netik kad ant laukų iš- 
kadas daro, bet ir namuose 
vagia viską,kas tik jiems tin
kamo pasisuka . Moters, 
merginos bijo kareivių... Al
vito 'kunigėliai, sakydami 
pamokslus, liepia žmonėms 
melstis ir prašyti Dievo, kad 
atitolintų savo rūstybę.

rAWnfTTHTgio miles long Į 
ši mana parodo vietą, kur 

turės atsibūt didžiausias 
musys tarp francūzų, anglų 
ir belgų iš vienos puses ir vo
kiečių ir austrų is kitos.Vie_- 
nos ir kitos puses ka.iay^®"e 
užima liniją 250 myl^J ilgio.

Mane kasžin kodėl užinteresavo jo vei
das, taip baisiai išbalęs. Aš niekuomet ne
mačiau labiau išbalusio veido; net pas nu
mirėlius buvo daugiau raudonumo, negu 
ant veido to jauno, dar beūsio žmogaus. Vei
kiausia, jog jodamas pas mus, jisai labai 
persigando ir negalėjo atsipeikėti. Ir ran
ką ties kepure, veikiausia, laikė todėl, kad 
tuo įprastu judėjimu nuvyti pasiutusią 
baimę.

—Ar jūs išsigandot? — paklausiau aš, 
pajudindamas jį už alkūnės. Bet alkūnė bu
vo, tarsi, medinė, o jisai tylutėliai šypsojosi 
ir tylėjo. Tame nusišypsojime tik virpėjo 
jo lūpos, o akyse tebuvo matyti vien jaunys
tė ir baimė — daugiau nieko,

— Ar tamsta bijaisi? — maloniai pa
antrinau klausima.

Jo lūpos tik virpėjo, norėdamos ištarti 
žodį ir tame pat akiemirksny įvyko kas tai 
nepaprasto, baisaus, viršgamtiško. Į mano 
kairiąjj žandą padvelkė šiltas vėjas, mane 
smarkiai sukrėtė — ir tik tiek, o prieš mano 
akis, vietoj išbalusio veido, buvo kas tai bu
kas, raudonas ir iš ten veržėsi kraujas, ta
rytum, iš atkimštos bonkos, kaip tai piešia 
ant iškabų. Tame bukame, raudoname, var
vančiame dar matėsi koks tai nusišypsoji
mas, bedantis juokas — raudonas juokas.

Aš pažinau tą raudoną juoką. Aš jieš- 
kojau ir radau tą raudoną juoką, Dabar aš 
suprantu, kas slėpėsi tuose subjaurintuose, 
sudraskytuose, keistuose kūnuose. Tai bu
vo raudonas juokas. Jisai ant dangaus, ji
sai ant saulės, jisai išsiliejęs po visą žemę — 
tasai raudonas juokas!

O jie visi taip aiškiai, taip ramiai, kaip 
lunatikai...

III.

Pasakoja, kad mūsų ir priešų kariume
nė j atsirado daug pamišėlių. Pas mus jau 
Įtaisyta ligoniams keturi psichiatriški kam
bariai. Kuomet aš buvau štabe, adjutan
tas man parodė...

IV.
Apsivyniojo, kaip žalčiai. Jisai matė, 

kaip viela, apkirsta iš vieno galo, sušvilpė 
ore ir apjuosė tris kareivius. Dilgės plėšė 
mundierus, strigo į kūną ir kareiviai, bai
siai šaukdami, pasiutusiai sukosi ir dvieje 
tempe paskui save trečiąjį, kuris jau buvo 
negyvas. Dar vienas gyvas pasiliko ir jisai 
stūmė nuo savęs negyvėlius, bet tie vilkosi, 
sukosi, griuvo vienas ant kito — ir ūmai 
viskas nutilo. Niekas jau nebejudėjo.

Jisai pasakojo, kad ties tuo užtvėrimu 
žuvo nemažiau, kaip du tūkstančiu žmonių. 
Koleik jie kapojo vielą, koleik jie painiojosi 
jos gyvatiškuose vingiuose, priešai vaišino 
juos didžiausiu lietumi kulkų ir kartečės. Ji
sai tvirtina, kad ta ataka buvo baisi, kaip 
pati mirtis ir jog visi būtų bėgę iš kovos 
lauko, jeigu tik būtų žinoję,, kurion pusėn 
bėgti. Bet dešimts ar dvylika rėdų tvorų iš 
vielos, kova su ja, visas labirintas vilkaduo
bių, kurių dugne buvo prismaigyta kuolų, 
taip susuke visiems galvą, jog jokiu būdu 
negalima buvo žinoti, kurion pusėn bėgti.

Vieni, kaip neregiai, puolė į gilias duo
bes ir likdavo bekabanti ant kuolu, trukčio- 
damies ir supdamies, kaip mechaniškos lė
lės; ant jų griuvo nauji lavonai ir greitai 
visa duobė iki pat krantų pavirto į baisią re
gyklą, kur grūdosi ir gyvų ir negyvų lavo
nai. Iš visų pusių iš apačios kyšojo rankos ir 
pirštai, virpėdami,susitraukydavo, griebda- 
mies už visko ir kas papuolė ton peklos sky- 
lėn, tam jau nebuvo išsivadavimo; šimtai

jos ir pradėdavo šaukti, koleik kulka nea
timdavo gyvybę.

Abelnai, visi išrodė jau, kaip girti: ne- 
kurie gašliai keikėsi, nekurie kvatojo, kuo
met viela įsikibdavo jiem į koją ar ranką ir 
čia jau ant vietos mirė. Jisai pats, nors vi
są dieną nieko nevalgė ir negėrė, jautėsi la
bai keistai: galva sukosi, ir baimė tarpais 
pavirsdavo pasiutusia, nesulaikoma links
mybe — baimės linksmybe. Kuomet kas tai 
greta jo uždainavo, jisai suliejo savo balsą 
su dainos balsu ir greitai susidarė tikras 
choras. Jisai nebeatmena, ką dainavo, bet 
žino, jog ta daina buvo linksma, kaip viesu
lą. Taip, jie dainavo — ir viskas aplinkui 
buvo raudona nuo kraujo. Patsai dangus 
buvo raudonas ir galima buvo pamanyti, 
kad pasauly įvyko baisi katastrofa, kokia 
tai keista permaina ir spalvų išnykimas; iš
nyko melsvoji ir žalioji ir kitos, taip pripra
stos, spalvos, o saulė nusidažė raudona ben- 
gališka ugnim.

— Raudonas juokas, — pasakiau aš. 
Bet jisai nesuprato.

— Oi, męs kvatojome! Aš jau sakiau 
tau, kaip girti apjakėliai. Gal būt, męs ir 
šokome. O jau tų trijų kareivių judėjimai 
tai buvo tikras klumpakojis.

Jisai aiškiai atsimena: kuomet jį su
žeidė kulka, kiaurai perskriozdama krūti
nę, ir jisai parpuolė, tai dar tūlą laiką jo ko
jos judėjo, tarytum, mėgino šokti. Ir da
bar dar jisai atsimena apie tą ataką su kei
stu jausmu: iš dalies su baime, iš dalies — 
lyg ir norėdamas dar vieną kartą tą patį 
perkęsti.

Ir vėl kulką į krūtinę? — paklausiau aš.
— Eikit, jau eikit! Ne kiekvieną gi sy

kį kulka. Vienok, gerai būtų, prieteliau, 
gavus ordeną už drąsumą.

Jisai gulėjo augštielnikas, visas išgel
tęs, aštria nosimi, įdubusiomis akimis — 
gulėjo panašus į nabašninką ir svajojo apie 
ordeną. Tūlos jo kūno dalis jau buvo bepū
vančios, jį visą krėtė karštis ir už trijų die
nų jį jau turėjo įverst į duobę pas negyvė
lius, o jisai sau, kaip niekadėjas, svajoda
mas šypsojosi ir kalbėjo apie ordeną.

— O motinai ar pasiųst telegramą? — 
paklausiau aš. u

Jisai išgąstingai, bet rūsčiai ir paniuru
siai į mane pažvelgė ir nieko neatsakė. Aš 
nutilau. Buvo girdėties, kaip dejavo ir kle
jojo sužeistieji. Bet kuomet aš rengiausi 
prasišalint, jisai nutvėrė mano ranką savo 
karšta ranka ir bailiai, gailestingai įsmei
gė į mane savo įdubusias, ugnim žėrinčias 
akis.

Kas gi tai yra, a? Kas tai? — baimin
gai, bet prisimygęs, klausinėjo manęs.

— Kas?
— Nu, viskas, viskas, kas čia dedasi? 

Gi ji manęs laukia, bet aš negaliu. Tėvynė 
— ar gi jai išaiškinsi, kas tai tėvynė?

— Raudonas juokas, — atsakiau jam.
— Ach! Tu vis juokauji, o aš rimtai sa

kau. Reikia jai išaiškint, bet ar galima iš
aiškint? Ach, kad tu žinotum, kaip ji laiš
kus rašo! Žinotumei, jos žodžiai tokie... 
pražilę. O tu, — ir čia jisai pažvelgė į tna- 
no galvą, dūrė pirštu ir, skubiai nusijuokęs, 
pasakė:

— Čia nėra veidrodžio.
— Čia daugelis pražilusiom galvom ir 

plikų. Klausykies — duok man veidrodį! 
Duokš! Aš jaučiu, kaip iš mano galvos slen
ka balti plaukai. Duokš veidrodį.

Jisai pradėjo klejoti, šaukti, staugti ir 
aš išėjau iš lazarieto.

Tą vakarą męs surengėme puotą — 
liūdną ir navatną puotą, kurioje, šalę sve
čių, dalyvavo ir numirėlių šešėliai. Męs nu
tarėme susirinkti vakare ir išgerti arbatos, 
kaip namie, kaip ant pikniko, męs net įgi
jome samavorą ir gavome net citriną ir 
stiklų. Męs susėdome po medžiu, kaip na
mie, kaip ant pikniko. Po vieną, po du, po 
tris rinkosi draugai, triukšmingai eidami. 
Visi krėtė juokus, meiliai šnekučiavosi, bet 
greitai nutilo ir nebenorėjo jau vienas į ki
tą žiūrėti. Taip ir rodėsi, kad mūsų tarpe 
esama svetimų, baisių žmonių. Apiplyšę, 
purvini ,nuolat besikasanti, tarytum, mūsų 
visų kūnus niežėjo, apaugę plaukais, sukūdę 
ir nublukę, nustoję paprastos savo išvaiz
dos, męs tik dabar, vienas prieš kitą sėdėda
mi, — pamatėme, kuomi beėsą ir išsigando
me patįs savęs. Veltui aš jieškojau toj mi
nioj pabūgusių veidų savo pažįstamų — ne
galėjau atrasti.

(Toliaus bus).

< T-

I

■Ę

.. .M

drapanas, vertė žmogų ant savęs, stigo sie
lon ir smaugė. Daugelis, kaip girti, bėgo 
stačiai prie tos velniškos tvoros, krito ant



G. Arturov.

Vaizdeliai iš Rusų- 
Japonų kares.

Verte V. Paukštys.

SUMIŠIMAS.
(Tąsa).

Žmonės, nuvarginti dieniniu ir naktiniu 
mūšiais, kaip tie šiaudų kūliai, sukrito ant 
žemės ir prisispaudė vienas prie kito. Mie
gas apėmė visus. Tik sargyba stengiasi ne
užmigti ir vaikščioja aplink sustatytus šau
tuvus. Jie nuolatos žiūri į tą šalį, kur buvo 
mūšys. Tyku, tik retkarčiais pasirodo deg
tuko šviesa; juk reikia nors tabako dūmais 
“atgaivinti” savo sielą. Užkrankė visa įlan
ka. Bet ar tai visi taip stipriai miega? 
Kiekvienam rūpi, kiekvieno nervai įtempti. 
Juk visai arti ir priešas. Daugelis pašoksta, 
užmiegotom akim apžvelgia įlanką, ką tai 
suniurna ir vėl atgulę užmiega. Mėnulio 
šviesa veržiasi į akis ir tuom labiau juos 
nervuoja. Iš kaimo ateina aidas kaukimo 
alkanų šunų. Sargyba ir nekurie atsisė
dę tarp miegančiųjų žiūri į kaimą, nes 
ten retkarčiais pasirodo žiburio šviesa. Ar
kliai prunkščia, žvengia ir neduoda ramiai 
miegoti. Jų žvengimas nešasi į kalnus ir 
ten pražūsta.

Bet štai, tartum, visi sumigo. Viskas 
nutilo. Mėnulis kilo vis augštyn ir augštyn. 
Užstojo grabinė tyla. Miegas visus nuveikė. 
Pusnaktis. Pasigirsta raitelių bildėsis: tai 
mūsų sargybiniai su pranešimais. Tie rai
teliai, karts nuo karto, pasirodo ant kalne
lių ir vėl pražūna įlankose.

— Japonai! — praskambėjo balsas per 
visą miegančią įlanką.

Tuom tarpu, kur tai toliau, pasigirdo 
nepaprastas trenksmas. Pasigirdo šauks
mai ir vaitojimai, kurie sujudino visą įlan
ką. Toj baisioj valandoj pasirodė ant kal
nelių du mūsų raiteliu. Juos aiškiai apšvie
tė mėnulio šviesa.

— Raiteliai! — Kas tai sušuko visa ger
kle.

—- Raiteliai! raiteliai! — užpildė visą 
įlanką balsai.

Visą įlanka sujudo, sudrebėjo. Devin
ta eilė metėsi prie šautuvų. Žmonių šauks
mai, viršininkų komanda, arklių žvengimas 
ir vaitojimai susiliejo į krūvą ir apėmė visą 
įlanką. Žmonės mėtosi, rankos ir kojos dre
bą, nenori jų klausyti; pailsę, išalkę atsiduo
da likimui, koks juos patiks, žlegėjimas 

durtuvų, pliaukšėjimas šautuvų ir šauks
mas pirmųjų eilių: “Japonai! Raiteliai!” 
Iš kur tai dar pasigirdo baisus šauksmas: 
“Jau kapoja, kapoja!” Visi tie šauksmai, 
tartum banga, perėjo į paskutines eiles ir 
artilerija šoko prie vežimų ir pradėjo taisyti I 
armotas prie mūšio. Tas viskas dar labiau 
sujudino baime. Pirmosios eilės sustojo, 
pasiėmė į rankas šautuvus ir su atkištais 
Čiuptuvais pradėjo bėgti į sugriautą kaime
lį, kad pasislėpus nuo raitelių. Kokia tai 
eilė apsistojo, aiškiai pasigirdo komanda: 
“Į raitelius šaut!... Ant rankos!...” Pasi
girdo zalpas, iš kairės pusės antras ir pra
dėjo traškėti šūviai. Į ką, kur šaudo, niekas 
negalėjo suprasti ir matyti.

Iš užpakalinių eilių irgi pasigirdo zal- 
pai, o paskui be pertraukos traškėjimas 
šūvių.

Aš nešiausi raitas, bet iškritau iš balno, 
ir buvau pagriebtas sykiu su bėgančiais ka
reiviais ir įneštas į kokį tai siaurą praėjimą 
ar skersgatvį, o paskui atsidūriau kokiame 
tai darže. Mano kojos susipainiojo, aš par
kritau į purvą, o paskui pajutau, kad bėgda
mi kareiviai pradėjo mane mindžioti.

Kareiviai perbėgo. Aš atsikėliau. Iš 
užpakalio bėgdami atsilikę kareiviai ir tu
rėdami atkištus durtuvus, pradėjo mane 
aplenkti, aš prisidėjau prie jų ir męs bėgom, 
bet kur? Niekas nežinojo ir niekas negalė
jo sulaikyti tą bėgimą. Matau, kad jau dau
gelis sulipę ant kaime užsilikusių namų, ki
ti ant tvorų, kad apsisaugojus nuo raitelių. 
Nelaimingi arkliai, palikti vieni, nešėsi pas
kui žmones ir metėsi į vidurį minios.

— Sustokit! Sustokit!... Saviškiai, 
saviškiai!... —pasigirdo iš užpakalio balsai, 
bet jau buvo pervėlu. Pirmutiniai, besiba- 
ladodami po tamsias, purvinas gatves ir 
skersgatvius, pradėjo saviškius skaityti už 
priešus. Baisi valanda atėjo! Pasipylė šū
viai. Šauksmai, vaitojimai pripildė orą ir 
obalsis nešėsi į kalnus.

— Saviškiai, saviškiai!... Sustokit, su
stokit!... Oi, (Ji, oi!... — girdėjosi taŲisiuoęe 
kaimo skersgatviuose

— Vyrai, laikykitės po dešinei! Ten 
koks tai supilymas!

Mėnulis apšvietė ir męs pamatėm gelž- 
kelį, — visi metėmės ten. Sugulėm. Lau
kiam raitelių užpuolimo...' Sunkiai dūsau- 
jam. Truputį nusiraminom: vieta labai ge
ra—augštas gelžkelio volas, per kurį raite
liam sunku persikraustyti. Bet kurgi din
go tie raiteliai, kurie buvo jau užpuolę? Jų 
visai ir nebuvo.

Buvo tik sapnas ar klajojimas kareivio, 
kurį šaudė japonai. Šauksmą “raiteliai” 
sušuko kitas, pamatęs mūsų sargybinius- 
raitebus. Ir tik teisingi buvo sužeistųjų 
vaitojimai. Tuos sužeistuosius sanitarai 
vežė gelžkelio relėmis tam tikram vagonėly. 
Prisiėjo važiuoti į pakalnę, vagonėlis su su
žeistaisiais įsibėgo taip smarkiai, kad sani
tarai neišlaikė ir paleido relėmis. Tuomet 
vagonėlis, su dideliu smagumu, atsimušė į 
stovintį ant gelžkelio relių vagoną, o sužei
stieji nuriedėjo į visas puses.

Štai jums visa priežastis naktinio sumi
šimo.

Pradėjo švisti. Pasirodė iš už kalnų 
saulutė. Męs gulim už gelžkelio ir laukiam 
kokio nors paliepimo. Susilaukėm. Trau
kiamės nuo priešo ir vėl einame per tą patį 
kaimą, kuriame nakty jieškojom pasislėpi
mo nuo raitelių, kuriame savo kareivius su
tikome durtuvais ir žuviniais. Sunku... 
Spaudžia širdį... Nesinori į užmuštuosius 
žiūrėti, bet jie į tave žiūri...

Pilnos kaimo gatvės ir skersgatviai gu
li lavonų, tų kovotojų, kurie vakar visą die
ną mušėsi su japonais ir išliko gyvais, tai 
dabar juos saviškiai užmušė. -Jų veidai iš
balę, jie ramus ir nieko nejaučia. Męs pra
einame pro juos. Ant širdies darosi nege
rai, ašaros iš akių pradeda riedėti. Atra
dom kelią ir pradėjom eiti tolyn. Kaimelis 
ir “jie” kassyk pradėjo atsilikti vis toliaus 
ir toliaus, o ant galo visai išnyko iš mūsų 
akių.

Neturėjom tokių nuostolių po mūšiui, 
kokius dabar pasidarėm. Vežimai, patro
nai, armotiniai įrankiai, sužeisti arkliai pa
likti pakeliuj ir pašaliais. Protingi gyvulė
liai, nuleidę galvas su nulaužytam kojom, 
bailiai žvalgėsi ir laukė, ar neprieis kas 
nors ir nepaims jų. Bet ne, begailestinga 
karė, begailestingi ir žmonės. Jie mus pra
leidžia atsisveikinimo žvilgsniu, drebėdami 
iš skausmo ir bado, o gal ir iš neapykantos, 
kad saviškiai palieka ir neprieina prie jų.

Męs nuėjom apie 15 verstų. Apsistojom. 
Dabar jau męs toli nuo priešo ir “tų”... sa
vųjų... Pernakvojom, čia buvo jau ramu, 
Ant rytojaus leidomės toliau. Baisioji nak
tis daugiau jau neatsikartojo, bet atminty 
jinai pasiliko ant visados. ...

Auka
— Gerą vakarą, seniai 

matyta.
Vyras pakėlė kepurę, pri

ėjo prie mergaitės ir paėmė 
ją po ranka. Pasirodė plati 
šypsą ant jo storų, pamėly
navusių lūpų ir paraudusios, 
apsiašaroję akįs įsismeigė į 
mergaitės akis.

Išsyk mergaitė pasijuto, 
kad per jos kūną šiurpuliai 
perbėgo, bet paskui pažiūrė
jo jam į akis, nusijuokė ir 
tarė:

— Tamsta gerai žinai, kad 
pirmą sykį mane matai.' 
Pirmiau męs niekur nesima
tėm.

Palengva jie ėjo apšviesta 
gatve. Priešaky matėsi mir
ganti žiburiai, tartum vilio
janti eiti vis tolyn ir tolyn.

Ir kokia keista pora susi
taikė: jinai jauna, daili, tie
si it lendrelė, jis apysenis,

MOTERIMS
NAUJIENOS

čiu balsu atsakė.
Vyras pašaukė vežėją,

o

pilvotas, ištižęs ir ant kiek- tai’č:

nu. Nuošaliai stovi tarnas.
Vyras, jau gerokai įgėręs, 

neatitraukė savo akių nuo abudu atsisėdo ir liepė vežė- 
mergaitės. Jos veidas degė, ’jui važiuoti ant kokios tai 
akįs spindėjo kokia tai nepa-| gatvės, 
prasta šviesa, jos balsas bu
vo toks švelnus, toks meilus, 
kad jį traukte traukė. Ji
nai, pilna gyvumo, juokavo 
ir nuolatos čiulbėjo, it ta 
kregždė pavasary. Jinai, 
jautėsi viskuom užganėdin
ta: prieš valandą buvo suša
lus, išalkus ir nuvargus, bet 
dabar šilta, pavalgius, išsi
nėrus ir visus rūpesčius už
miršo — vynas ją perdirbo 
ir padarė visai kitokiu su-

i tvėrimu, negu jinai pirmiau 
buvo.

Ant tam tikrų pagrindų 
I griežė orkestras. Kartas 
nuo karto pasirodydavo sto
ra, nuoga krūtine ir nutep
tu veidu moteris ir dainuo
davo. Laikrodys 
dvyliktą valandą nakties.

Vyras prisiglaudė prie jos

Jinai atsisėdo, nuleido 
galvą ir nieko nekalbėjo, 
nors žinojo, kad ta 
randasi toli ir turčių 
venta.

gatvė 
apgy-

*

išmušė

tt. Bet ir tas nieko negelb
sti.

Ar negėda jums, “tikri” 
katalikai, panašiai elgtis? 
Kodėl gi jūs pirmiau nesiru- 
pinot tuom darbu ? Kur jūs 
pirmiau buvot? Ar jūs ne
žinojot, kad čia randasi mo
terų ir merginų, kurios nori 
veikti taip pat, kaip ir jūs? 
Pagaliaus, jeigu jau jums 
taip parūpo moterų reikalai, 
tai pasižiūrėkite į savo žmo
nas, seseris ir jų pasekėjas, 
kurios prie “Birutės” nepri
klauso ir sutverkite naują 
moterų draugiją, kurią ga
lėsite apkrikštyti, kad ir kle
bono gaspadinės vardu. Bet 
ko jūs kimbate prie tų, ku
rios jiųns neprielankios? 
Jūs turite atsiminti, kad jau 
praėjo tie laikai, kuomet po 
prievarta dvasiškija varė vi
sus Į bažnyčią, o jūs dar no
rite pasielgti sulyg tu laikų 
įpročiais, norite viską su
griauti ,išardyti ir visus į 
bažnyčią suvaryti. Bergž
džias darbas. Aš manau, 
kad jūs, bekovodami su mu
mis irmūsų pasekėjais, grei
tai patįs tapsite mūsų šali
ninkais. Nors jūs dabar 
apie tai nei nesapnuojate, 
bet prie to pats gyvenimas 
jus prives. D. Pilka.

*
Kambarys 

giais divonais išklotas; vidu
ry kambario stovi staliukas, 
o ant jo didelė, žalia lempa; 
pašaliais kambario riogso 
daugybė -minkštų kėdžių, 
tartum norinčių tave pa
griebti į savo glėbį. Po kai
rei atviros durįs, ten matosi 
lova ir kitokie rakandai.

Vyras tuojaus nusivilko 
ir, su linksma ant veido šyp
są, tarė:

— Na, mano miela, nusi
imk skrybėlę, nusirėdyk ir 
sėskies; būk kaip namie. Ko 
tu taip stovi ? Taip stovėda- 
dama atrodai lyg nusiminus 
madona. Na, prasijuok! Tu 
neapsakomai gražiai išro- 
dai, kada juokiesi. Na, tu, 
velnink, parodyk šią savo 
akytes.

Vyras priėjo prie mergai
tės, paėmė viena ranka už 
smakro, pakėlė augštyn gal
vą. o kita ranka numovė nuo 
galvos skrybėlę. Jis gėrėjo
si jos gražumu, jos švelnu
mu, tamsiais plaukais. Jo 
akis mainėsi, jis pradėjo ją 
glamonėti, paskui prispaudė 
prie savęs ir atkišo savo sto
ras lūpas prie jos baltų, švel-

šiltas, bran-

— Na, mano paukštyte, ar 
nelaikąs būtų eiti kur nors 

' kitur?
Staigiai mergaitės juokas 

pranyko ir ant jos veido pa
sirodė baimė. Jinai atsilošė 
minkštoj kėdėj ir pradėjo į 
jį žiūrėti. Rodosi, kad jinai 
tuo savo žvilgsniu norėjo pa
siekti jo širdį ir perverti. Ji
nai matė, kad jo veidas pa
raudo, akįs pradėjo mainy
tis, o storos lūpos nuolatos 
šnabždėjo:

— Tu, velnink, man patin- 
Tu mažas, gražus vel-

vieno žingsnio visas juda, 
tartum košeliena. Jis apsi
rėdęs dailiais ir brangiais 
drabužiais, užsidėjęs cilin- 
derį, apsimaustęs auksi
niais žiedais pirštus, užsidė
jęs ant didelio pilvo auksinį 
retežėlį. Jinai gi — papras
tais, nors švariais, bet jau 
nudėvėtais drabužiais ir vie
tomis net sulopytais, 
prisispaudus prie jo.

Jis nuolatos kartojo:
— Velnink, tu man patin

ki !
Mergaitė, ar tai iš bai- ki!... v .

mės, ar tai nuo šalčio, prade- niukas, as tave myliu...
io drebėti. Jinai pasižiūrėjo' Ant galo jinai nerviškai 
jam į akis, nusijuokė ir ta- nusijuokė, nusisuko į šalį ir 
rė:

— Užeikime į Cafe... 
aš noriu išsigerti.

Vyras nusijuokė, pasuko įi 
skersgatvį. Nepoilgam jie-1 
du jau buvo prie durų tur-įbėgti neatsižvelgiant, bet 
tingos kavines. Jis tuojaus' Pa^ _su savim kovojo ir pri- 
atidarė duris ir jiedu įėjo i i vertė pati save sėdėti minkš- 
vidų. ' ' "; M kėdėj.

Šviesus kambarys, puikiai pašaukė tarną,_ liepė

eina

tarė:
— Aš visai buvau pamir- 

: šus...
Ją dabar apėmė baimė; ji

nai norėjo bėgti kur nors,

Mergaitė sudrebėjo, su vi
sa pajiega stūmė nuo savęs 
ir atšoko atgal.

Vyro veidas persimainė: 
jis akis išvertė, apatinę lūną 
atvėpė ir pradėjo į ją žiū
rėti. Koketka.

(Toliaus bus).

LAVONAI.
Nežinia kodėl, Rusijos gyventojai try

lika skaito “velnio skaitline”. Męs, rusai, 
laike karės, irgi tą dieną skaitydavom 
nelaiminga ir stengdavomės toj dienoj nie
ko nepradėti, nes, vistiek, nieko gero nelai
mėsi. Japonams ta diena irgi būdavo ne
laiminga, bet jie į tai nepaisydavo ir vary
davo savo darbą pirmyn. Męs gerai žino
jom, kad jie rengiasi ant trykliktos dienos 
užpulti ant mūsų ir laukėm įtempę visus sa
vo nervus ir su kokia tai nepaprasta baime.

Sulaukus tryliktos dienos, japonai die
ną atakavo 10 rotų, o naktį 4 rotą, kurios 
viršininku buvo praporščikas T. Kaip die
ną, taip ir naktį japonai pralaimėjo, bet tas 
jų pralaimėjimas labiau supykdė išlaimėjusį 
praporščiką T., negu pačius pralaimėjusius 
mūšį japonus. Japonai, pasinaudodami nak
ties tamsumu ir dieniniu mūsų nuovargiu, 
pradėjo atakuoti praporščiko T. rotą. Laike 
nakties tamsos męs pradėjom mėtyti už 
volo uždegtus autskarius, aplietus kerosimi, 
aliejum ir kitokiais degančiais daiktais ir 
tas mums pridavė gerą šviesą, kad apsisau
gojus nuo neprieteliaus.

Mušys tęsėsi neilgai; japonai nutilo. 
Mūsų komandierius praporščikas T. liepė 
paliauti šaudžius. Kuomet męs apšvietėm 
uždegtais skudurais volą, tai pamatėm ne
apsakomą baisenybę: keli dūkstančiai japo
nų . gulėjo išmuštų. Proporščikas T. iš 
džiaugsmo pradėjo šokinėti; męs visi sten
gėmės jį pasveikinti; jis mūsų akyse rodėsi 
didžiausiu karžygiu ir kiekvienas iš mūsų 
manė, kad jis gaus Jurgio kryžių. Visi link
smi, visi džiaugiasi,o jau praporščikas T.pa- 
kilo į padanges ir iš ten žiūri į mus. Pradė
jo aušti ir viskas persimainė: lavonai, ku
rie nakčia gulėjo už volo, nežinia kur tai 
dingo. Visi nusiminėm ir pradėjom galvo
ti, kas tai galėjo atsitikti. Reikia priminti, 

(Toliaus bus).

išpuoštas, vidury stalelis, 
padengtas balta staldengte, 
vidury stalelio pastatytas 
bukietas gėlių, o aplink ap
krauta Įvairių valgių ir gė
rimų. Šalę stalelio padėtas 
viedras su ledais, < 
viedro matosi buteliai su vy-

paduoti jų drabužius, ištrau
kė iš kišeniaus pundą popie
rinių, numetė dvi geltonas 
ant stalo, paėmė ją po ranka 
ir išėjo laukan.

— Kur dabar nori eiti?—

ŽINIOS.4
NORI IŠNAIKINTI.

Jersey City, N. J.
Jau buvo rašyta, kad mū

sų parapijonai stengiasi iš 
visų pajiegų sugriauti mote-

Worcester, Mass.
Lietuvos Dukterų draugy

stė laikytame savo susirinki- 
kime paaukavo $10 Salen^, 
Mass, padegėliams. Bet ko
dėl ta draugystė nieko neau
kavo Colorados streikie- 
riam, kuomet juos kapitalis
tai sudegino? Man rodosi, 
kad ten labiau nukentėjo 
darbininkai, negu Saleme. 
Pagaliaus, iš tu aukų, kurios 
dabar aukaujama Salemo 
padegėliam, gal didesnė da
lis paklius Į tų kišenių, kurie 
visai jų nereikalauja.

Reikia pasakyti, kad L. D. 
D. iki šiol buvo viena iš pa
žangesniųjų ir daugelis jai 
simpatizavo, bet jeigu jinai 
ir ant toliaus eis tokiais ke
liais, kokiais dabar eina, tai 
nustos tos visuomeniškos 
įtekmės, kokia dabar turi.

Sena Narė.

o vidury paklausė jis.
— Man vis tiek — dreban-

M

Pirmiau, kuomet moterįs 
neturėjo jokios draugystės, 
tai, rodosi, jų čia visai nebu
vo ir niekas apie jas nekal 
bėjo—jos visai buvo užmirš
tos. Tuomet ir parapijonai 
nežinojo, kad moterįs, kaip 
ir vyrai, gali sutverti savo 
organizaciją, gali svarstyti

Visas sufragistės paleido 
iš kalėjimo.

Anglijos sufragistės, ku
rios sėdėjo kalėjime už įvai
rius prasižengimus, kara
liaus įsakymu iš kalėjimų

Kodėl? '
Todėl, kad kilo karė.

»Bus didelė paroda.
New Yorko sufragistės ir 

taip vadinamos “socijališ- 
kos veikėjos” ant 22 dienos 
rugpjūčio mano įtaisyti di
delę parodą prieš karę.

tą l'goje ar nelaimėje sušelp
ti. Jiems rodėsi, kad mote
rįs daugiau nieko nežino, 
kaip tik kambarius išvalyti 
ir jiem valgį pagaminti.

Bet štai, kada socijalistų 
kuopa sumanė sutverti mo
terų draugiją ir jai tas dar
bas pavyko, tai mūsų para
pijonai iš kailio pradėjo ner
tis, kad tik tą draugiją su
ardžius.

Pirmiausia ją baugino vi
sokiais būdais, sakė, kad jie 
pasistengsią čarterio “neiš
duoti” ir kuomet jos laikysią 
mitingą ar parengsią kokį 
nors pasilinksminimą, tai 
policija visas suareštuosian
ti. Bet tie visi jų baugini
mai nuėjo ant vėjo: draugi
ja ir čarterį turi, ir mitngus 
laiko, ir pasilinksminimus 
rengia.

Parapijonai pamatė, kad 
to kis kovos įrankis netikęs’, 
tai griebėsi kitokio: pradėjo 
jas geruoju prikalbinėti, kad 
savo draugystės vardą per
mainytų ant kokios" nors 
šventosios, tuomet jie pra
dėsią simpatizuoti. Dabar 
gi ir vardas esąs netikęs, ir 
jos bažnyčion neiną, ir ant 
bažnyčios kiekviena narė 
neduodanti po 3 dolerius ir

siusios. O kas naudos iš to?

Į Queen- ELUmIF

rūpesčiu 
ims.

Belgijos karalienė Elzbieta, kuri šiuo tarpu tarnau
ja, kaipo viršininkė prie “Raudonojo Kryžiaus”. Ji yra 
baigus pilną mokslą medicinos daktaro. Jos 
Brusseįy liko pastatytas ligonbutis džiovininku

Belgijos moteris kariauja.
Netoli Lježo randasi dide

lė šautuvų dirbtuvė. Iški
lus karei, vyrai turėjo aplei
sti tą darbą ir eiti ant karės 
lauko, tai moterįs užėmė jų 
vietas toj dirbtuvėj.

Šiomis dienomis vokiečių 
kariumenė atakavo tą vietą 
ir norėjo užimti šautuvų 
dirbtuvę. Moterįs gi apsi
ginklavo revolveriais ir su 
neapsakomu smarkumu šau
dė iš dirbtuvės į vokiečių ka
reivius, kurie kelis sykius 
turėjo atsitraukti.

Kada jau pritrūko patro
nų, tai pastatė aplink bari
kadas ir verdančiu vandeniu 
liejo ant kareivių. Sakoma, 
kad moterįs sužeidę daugy
bę kareivių.

Francijos moteris kondukto
riai ir mašinistai.

Paryžiuj moterįs ir vaikai 
užėmė vyrų vietas ant karų, 
automobilių ir kitokių trans- 
portacijų, kad patarnavus 
miesto gyventojams.
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’LAW®
atneš, apart kivirčių ir laik
rašty vietos užėmimo.KORESPONDENCIJOS

KAS GI ARDO IR KAS 
ŠMEIŽIA?

Baltimore, Md.
Daug laiko, kaip per tauti

ninkų ir klerikalų laikraš
čius jų “korespondentai” 
šmeižia sau nepatinkančias 
organizacijas ir ypatas, vis 
apgindami I.W.W. patįs nuo 
savęs; ypatingai paskuti
niais laikais, kaip susitvėrė 
“bendrovė”leisti “Darb. Bal
są”, prisirinko aukų iš drau
gysčių, nusirandavojo kam
barius, tai ir atsidarė tikras 
šmeižimo biuras !

W.W. unija netik ką ^su
draudė, ale gyrė G. ir kitus 
jam panašius, kad “gerai 
kalba”. Pasidėkavojant to
kiai unijos taktikai, (tokia 
taktika buvo ir prieš strei
kus), tik ir iššaukė tą streL

tilpo “korespondencijos” iš 
Balti morės, po kuriom pasi
rašo A. Jankūnas. Ir tose 

nieko daugiau ir 
nė* % apart šmeižimo L.S.S. 
14-to\ kuopos, Darbininkų 
Susi vieny j imo Draugystės, 
atskirų ypatų ir kad J. Jaki
mavičius sudegino “D. Bal
są”. Tikras unijų ardytojas 
keliamas į padanges.

Perskaitęs “Ateityj” tas 
zaunas, numojau ranka ir 
sakau: “neverta atkreipti a- 
tvda!.. 
N28 ir
“Darb. Balso” komisija su 
straipsneliu “Atsakymas 
mūsų ‘prieteliams’ ” išlenda, 
kaip Pilypas iš kanapių ir 
paskelbia, kad Jankūnas tei
sybę rašęs. O pati komisija 
dar bjauriau meluoja, nors 
gerai žinojo, jog J. Jakima
vičius “D. B.” nesudegino, 
bet sugrąžino. Birželio mė
nesį komisijos sekr. A. Ku- 
relaitis ir kiti bendrovės na
riai ir pašaliniai girdėjo, 
kaip sakė, kad Jakimavičius 
iš Brooklyno sugrąžino “D. 
B.” net neatplėštą pundą, (tą 
paliūdyja ir K. Matuliaus- 
kas “Laisvės”N55 š.m.). Vy
lyčiai, tai bjauru taip begė
diškai meluoti. Jūsų tokis 
pasielgimas ir priverčia ma
ne parodyti visuomenei tik
rą dalykų stovį. A. Jan
kūnas savo “korespondenci
jose” stengėsi apginti I. W. 
W. uniją nuo socijalistų, tad 
čia ir staptelsime ir pažiūrė
sime, ar tikrai socijalistai 
ardo uniją? Tamista taip 
bjauriai išniekinai J.B.Smel
storių, o “D. B.” k-ja užtvir
tina tamistos melus* Kur 
faktai? Tai kodėl I.W.W. li
nija prašė per išrinktą ko
misiją J. B. Smelstorių, kad 
apsiimtų kalbėti mass-mitin- 
ge 11 d. birželio š.m.? Ir 
Smelstorius kalbėjo ir nieko 
nebuvo ardančio uniją. Va
dinas I. W. W., kaipo orga
nizacija, nieko prieš J . B. 
Smelstorių neturi! Tai fak- f n - !

Toliaus Jankūnas ir vėl 
dejuoja šitaip: “Tarp tų

Bet štai, “Lietuvos” 
Ateities” N29 š.m.

tuos asmenis: M.,G. ir R.,ku-;

Nors tarpe unijistų ir strei- 
kierių buvo, fturie gerai su
prato, kad nėra už ką strei
kuoti (išvaryti 4 federei- 
šius) tai viena, o antra,strei
ke vadovauja žmones toki, 
kurie neturi mažiausio su
pratimo netik apie streiką, 
bet ir paprasčiausiuose uni
jos reikaluose.

Kurie davė sveikus ir tei
singus patarimus, tai per li
nijos “vadovus” buvo (dar 
ir dabar taip yra) įtarti— 
apšaukti: i “Parsidavėliai, 
skobai, unijos ardytojai, ka
pitalistų bernai!” Ir taip to
liau. 1

Streikui užsibaigus, I.W. 
W. unijos lietuvių skyriuje 
buvo pakelta klausimas:“Ką 
darysime su 
riais, kurie beturi ką valgy
ti ir kur būti? Unija pi
nigų neturi”. I.W.W. ir L. 
S.Š. 14-tos k o. narys P. Gla
veckas aukavo $1.00 ir kitus 
kvietė aukaut, bet nieks ne
aukavo. AL 
tui į Baltimorę, tai I.W.W. 
“organizato 
kompanija
Grikštui, kali socijalistai au
kavo pinigus ir kitus kvietė 
aukauti kokiai tai agitacijai 
prieš Grikštą. Grikštas iš 
to tiek turėjo medžiagos,kad
I. W.W. rengiamuose susi
rinkimuose per dvi savaites 
ir pusę perdėm tik socijalis- 
tus ir šmeižė.

Už suardymą darbininkų 
vienybės, pasėjimą neapy
kantos, kuri dar ir iki šiai 
dienai neišnyko, bet auga, 
tai unija Grikštui užmokėjo 
po $3.00 už dieną, pragyve
nimo ir kelionės lėšas, virš 
$70.00. Dar keli žodžiai prie 
to paties. Gruodžio mėnesį, 
1913 m., I. W. W. unijos su
sirinkimas nutarė, kad rei
kalinga po streikui surengti 
prakalbas. Ir išrinko j ko
misiją to laiko pirmininką—
J. Lietuvninką, agitacijos 
komisijos nariu—Geležėlę. 
Juodu parkvietė L. Grikštą. 
Vėliau paaiškėjo, kad komi
sija Grikštą buvo parkvie- 
tus suardyt L.S.S. 14-tą kuo
pą. Grikštas gyrėsi vaikš
čiodamas, kad važiuojąs į 
Baltimore išvyt Grigaitį ir 
“Pirmyn” o socijalistus iš
naikinti. 'vSocijalistus naiki
nome I.W.W. unijos iš 1,500 
narių liko vos 617, o pilnai 
užsimokėjusių 331 
Toks buvo sekr. raportas 

! 1-mą be r tain į.
(Pabaiga bus).

suseivytus nikelius atiduo
siu pačiai: tegul ji sau pedi- 
kotą įsitaisys.

O jau kaip norėjau su Ga
briuku susieiti! Mat, kita
dos mudu Garliavoje abudu 
vienam kuiliui per vuodegą 
kirtova... Beje, vienas sa- 
liuncikas man sakė, kad Ga
brys organizuoja kokią ten 
armiją iš lietuvių krikščio
nių ir liuteronų, ir ketinąs 
Lenkiją “z dymiem—poža- 
rem” į dangų pasiųsti. Kiti 
šneka, kad sveteliai per 
“hauzas”kolektuodami vaik
ščioja. Ką tu čia dabar suži
nosi... Bet viešai bijo pasi- 
garsint ir gana. Anot pa
tarlės, bijo šikšnosparniai 
šviesos.

* *

Turime du “pirmutinius 
lietuvių dienraščius Ameri
koje”—tai “Naujienos” ir 
“Katalikas” taip garsinasi. 
Pan Olszewski savo 
užmiršo pirmutiniu 
dinti.

lapeli 
pava

tais streikie-

vykus L. Grikš

ius” K. G. ir 
pripasakojo

narys, 
už

riais. Jie agituoja netiki 
prieš I.W.W., bet ir prieš ki
tas unijas, kurios, anot jų, 
darbininkams jokios naudos

TAUTIŠKI ŠEŠKAI.

** *
Lietuviai socijalistai pa

rengė kelias prakalbas apie 
karę. Žmonių buvo pilnos 
svetainės. Socijalistams, ma
tomai, simpatizuoja.

Mister Jurgis.

PHILADELPH1JOS KUO
POS SUSIVIENYJO. 

Philadelphia, Pa.
Apie pora metų atgal tapo 

sutverta šalę L.S.S. 1 kuopos 
dar 189 kuopa . Per tą visą 
laiką abidvi kuopos gyvavo 
be peštynių. Pastaruoju lai
ku 1 kp. užkvietė 189 kuopą 
susivienyti. 189 kuopa, ga
vus užkvietimą, su tuomi su
tiko..

14 d. rugp. “Kovos” name 
buvo abiejų kuopų susirinki
mas. Po trumpam apkalbė
jimui, abidvi kuopos susivie- 
nyjo ir nutarė veikti bend
rai. Tokį kuopų žingsnį rei
kia pasveikinti.

Tam pačiam kp. susirinki
me drgg. pastebėjo, kad drg. 
A. Abromavičiaus straips
niai “Draugai, veikime spar
čiau” ir “Kaip pagerinus 
‘Kovos’ biznį”, patilpę pasta
ruose “Kovos” numeriuose, 
yra niekas daugiau, kaip ai
manavimai. Turtų Kontro
lės Komisija paaiškino, kad 
L.S.S. niekad taip tvirtai ne
stovėjo,kaip šiandien. Pini
gų turi bankoje $1,000 suvir- 
šum. Todėl jo verkšlianimas 
esąs be pamato. Turtų Kon
trolės komisija žadėjo jį “su
raminti”.

lė. Smelstorius ir užėmė“Ko- 
vos” redaktoriaus vietą. Km 
drg. K. Vidikas — nežinia.

Triksas.

Easton, Pa.
Prasidėjus Europoj ka

rėm, musų bačkučių tuštin
to jai labai nusigando. Mat, 
jie išgirdo, kad iš Amerikos 
varys visus rezervistus (za- 
pasnus) į karę. Pirmiau 
liūdėjo ir nežinojo, kas dary
ti, bet dabar pradėjo bėgioti 
ir jieškoti “Laisvės”, ką ji 
sako apie karę. Tokiu būdu 
daugelis pradėjo skaityti ir 
tų, kurie pirmiau bijodavo į 
rankas paimti.

Kitas.

N. S. Pittsburg, Pa.
3 d. rugp. atsibuvo koope

racijos susirinkimas. . Gali
ma jsakyti, kad tai pirmuti
nis toks skaitlingas ir pui
kus susirinkimas, kaip gy
vuoja mūsų kooperacija, nes 
dalyvavo daugiau šimto 
žmonių ir prisirašė 13 naujų 
narių. Bet kas reikia paste
bėti, kad apie Trečdalį buvo 
moterų. Po apkalbėjimui 
reikalų, visi išsiskyrstė. v

Mūsų biznieriai koopera^ 
cijos narius pravardžiuoja 
visokiais vardais ir visaip iš 
jų išsijuokia. Reikėjo jiems 
ateiti į šį susirinkimą ir pa
siklausyti, kaip tie nariai 
puikiai savo reikalus svarsto 
ir užsilaiko. Aš manau,kad 
nepoilgam turės ateiti pas 
mus ir tie, kurie dabar vi
saip tyčiojasi iš mūsų.

Vaitkaus Sūnus.

bu, kad pasarga dar nepa- 
naikyta. Tame yra kaltė 
viršininkų. Tame yra svar
bu, kad protokoluos užrašy
ta. Vietinis.

Hastings, Pa.
Šiame užkampy randasi 

apie 6.000 gyventojų įvairių 
tautų, tarp kurių randasi 
apie 30 šeimynų ir dusyk 
tiek pavienių lietuvių. Iš jų 
20 šeimynų turi nuosavus 
namelius ir visi priklauso 
prie S. L. R. K. A. Apšvie
ta stovi labai žemai; laik
raščių pareina “Draugas” — 
S. L. R. K. A. organas tiems, 
kurie prie jo priklauso, 6 
egz. gazietos “Saulės” ir 1 
egz. “Laisvės”. Pažanges
nieji. žmonės yra labai perse
kiojami. Girtuoklystė uži
ma pirmą vietą.

Beje, pastaruoju laiku pa
sklydo gandas, kad visus lie
tuvius varys į Rusiją kariau
ti, tai daugelis labai sujudo 
ir pradėjo rūpinties pilietys- 
tės popieromis.

Vergas.

kalingos”.
Jankūnas savo ir savo sėb

ro K. G. darbus nori primest 
L.S.S. 14-tos kuopos na
riams: Matuliauskui, Gla
veckui fr Ruliui. Jūs šmei
žiate juos už tai, kad jie ne
pritarė jum. Ar jie gali jum 
pritarti? Štai faktai. Lai
ke Schloss dirbtuvių streiko 
visa vadovavimo gale buvo 
pavesta K. G. Baigianties 
streikui, K. G. (kaip lietu
vių streiko vadovas) atėjo 
preserių susirinkimui pra
nešti apie streiko stęvį, bet 
“ant drąsos” buvo tik paė
męs, kad nepatropijo į laiko
mą susirinkimą, bet į tam 
tikrą vietą ir tenai jį svetai
nės prižiūrėtojas, uždaryda
mas svetainę,radęs, išvilko... 
O I.W.W. rengiamuose susi
rinkimuose laikydavo pra
kalbas (kurios niekuom ne
siskiria nuo Jankūno kores
pondencijų, o koresponden
cijos ir prakalbos nuo “D. 
B.” komisijos “doros moki
nimo”) iš vienų tik šmeiži
mų Amerikos Darbo 
racijos ir socijalistų.

Kiek matosi iš veikimų 
(norėjau pasakyti—keiki
mų), tai dabartiniai misi j o- 
nierlai - ubagai yra tikrais 
tautiškais šeškais. Ir kaip
gi ne: monsieur Gabrys ir 
kunigas Gustaitis atvažiavo 
į didžiausi lietuvių centrą 
—Chicagos miestą—ir vie
ton parodžius svetimtau
čiams, kokia galinga yra lie
tuviu tauta, ėmė ir užsnū- 
doir

Aš išsižiojęs laukiau ger
biamų keikė jų, tikėjausi ką 
nors apie savo prabočių ga
lybę išgirsti, susilaikiau nuo 
alaus skūnerio, kad galėčiau 
ant tėvynės aukuro nikelį ki
tą pakloti, bet dabar svete
liu negaliu pagauti. Išvaik
ščiojau visus saliūnus, kad 
kokį plekatpalaikį rasti; 
“Liet.” ir “Kat.” apgarsini
mus pats skaičiau ir savo 
bobai liepiau skaityti,—bet 
nieko nepešiau. Sveteliai nei 
vampt. Tarsi daktaro Igna- 
šiaus užhypnotizuoti: tyli, 
tyli ir vis da tyli. Jau antra 
savaitė eina, o da aš negalė
jau suuosti, kur juodu ką 
veikia...

. Jei dar tris, dienas juoduFede-.
Bet I. panašiai pasielgs, tai savo

Detroit, Mich.
13 d. rugp. S.L.L.A.15 kuo

pa parengė prakalbas. Kal
bėjo M. Mockus. Pirmiau
siai atsakinėjo ant padarytų 
užmetimų W. Malero (A. 
Antonovo brolio) ir klieriko 
Rūsio, per surengtas kleri
kalu prakalbas. Paskui se
kė čiela eilė kritikos dvasiš
kiai ir tikėjimiškom dog
mom. Buvo į tas prakalbas 
užkviesti ir klerikalai, kad 
stotų į diskusijas, bet jie ne
atėjo.

Antru sykiu kalbėjo apie 
rinkimus Mich. valstijos gu- 
bernatoriuas. Gana plačiai 
nurodinėjo ex-gubernato- 
riaus pirmutinius darbus, 
kuris dabar vėl peršasi į gu
bernatorius ir žada žmonijai 
žemišką rojų ir visur laiko 
veidmainingas prakalbas. 
Kalbėtojas aiškino lietu
viams jo veidmainingumą ir 
liepė balsuojant apsisaugoti 
nuo tokių ponų.

Detroito Reporteris.
Nuo red.— Šią korespon

denciją talpiname žymiai su
trumpinę ir visai apleisdami 
tas vietas, kur cituojama 
kalbėtojo žodžiai, užgaunan
ti neva “krikščionius” soci- 
jalistus. Kalbėtoją męs ge
rai žinom ir jo veikimas 
mums irgi yra žinomas. To
dėl męs nei su jo pažiūromis, 
nei su jo veikimo taktika ne
galime sutikti. Iš tos prie
žasties netalpinam ir jo kri
tikos, kuri jokios naudos ne-

Pittsburg, Pa.
Labai linksma, kuomet i 

randi žinių iš lietuvių gyve- ' 
nimo ir matai, kad jie dar
buojasi dėl visuomenės la- . 
bo. Bet labai liūdna, kuo- , 
met pažvelgi į mūsų miesto 
lietuvius ir į jų darbus. Jie 
irgi darbuojasi ir “šviečia- 
,si”, tik ne iš knygų, bei laik
raščių, bet'iš bačkučių ir bu
telių. O “apsišvietę”, prade
da savo “mokslą” kitiems ro
dyti.

Čia paminėsiu paskutinių 
dienų nuotikius tarp tokių 
“apsišvietusių” vaikinų.

Du jauni vaikinai, beger
dami, pradėjo buteliais sau 
galvas skaldyti. Paskui tu
rėjo net daktaras siuvinėti.

Kitas, gerokai “apsišvie
tęs”, pradėjo laužtis į mergi
nos kambarį. Mergina nesi
leido ir pakėlė triukšmą. 
Tuomet išlaužė duris ir lei
do merginai buteliu, bet, ant 
laimės, nepataikė.

Trečias gi sumanė iškirsti 
dar geresnį “šposą”, kuriuo- 
mi dabar giriasi. Nusimovė 
apatines kelines, apsimovė 
senom, išplyšusiu klynu, vir
šutinėm kelinėm ir nuėjo į 
kambarį, kuriame radosi ke- c z
lios merginos. Na, ar negud- 
drus vaikinas?

Gerai dar, kad tokie gu
druoliai protestuoja prieš 
tai, jog jie ne iš beždžionių 
išsivystę; jeigu jie prieštai 
neprotestuotų, tai beždžio
nės prieš juos užprotestuo
tų, nes jos panašiai nesiel
gia.

Tai matot, kokia pas mus 
apšvieta ir kaip darbuojasi 
mūsų jaunimas. Ar tai ga
rus vaikinas?
bu ? Soutets.v

S. Manchester, Conn.
“Laisvės” N. 61 tilpo Re

porterio pasiteisinimas apie 
D. L. K. V. draugystės susi
rinkimą. Tame pasiteisini
me dar ne visa kas sutinka 
su tikruoju dalykų stoviu. 
Pirmą Reporteris nori už
ginčyti, kad D. L. K. V. 
draugystė 14 d. sausio 1912 
m. atskyrė tik mitingus lai
kyti sykiu. Tas netiesa. Iš- 
tikrųjų D. L. K. V. draugys
tė nuo 103 kp. T. M. D. atsi
skyrė 10 d. gruodžio 1911 m.J 
išrinko atskirą valdybą ir 
gyvuoja be čarterio ir niek(į 
bendVo neturi su T. M. D 
103 kp. Taipgi D. L. K. V. į 
draugystės didžiuma narių 
ir dabartinė valdyba, kaip 
tai: protokolų raštininkas, 
vice-pirmininkas ir iždo glo
bėjai nieko bendro neturi su' 
103 kp. T. M. D. Toliaus 
Reporteris paduoda ištrau
ką iš konstitucijos D. L. K. 
V, draugystės, Tastnesvar-

•-xx Hudson, Pa.
Mūsų kaimelis apgyven

tas daugiausia lenkais ir lie
tuvių randasi neperdaugiau- 
sia. Apšvieta tarp lietuvių 
stovi žemai. Laikraščių pa
reina 2 egz. “Laisvės”, 2 — 
“Lietuvos”, 1 — “Keleivio” 
ir kiti “Saulės” su “Drau
gu”. Bet už tai saliuninkai 
gyvuoja gana gerai, kurių 
čia randasi net 11. Iš vie
nuolikos saliunų, penkis už
laiko lietuviai. Kitokių biz
nių nėra, visi lietuviai dirba 
anglių kasyklose. Inteligen
tiškų jiegų irgi neturim, per 
tai nėra nei prakalbų, nei 
pirmeiviškų draugijų, nei vi
suomeniško darbo. Beje, 
randasi S. L. A. 110 kuopa, 
bet jinai daugiau nieko ne
veikia, kaip tik pešasi laike 
susirinkimų. Kuomet tos 
kuopos būna suririnkimai. 
tai kaip pradeda visi sykiu 
šaukti, tai net ausis reikia 
užsikimšti. Kartais prade
da net šlykščiausius žodžius 
vartoti, kuriu ir saliune ne- z v
vartoja.

Vyrai, vyrai, kada męs 
prieisime prie tvarkos? Ka
da męs pasidarysime žmonė
mis ir pradėsime žmoniškai 
elgtis? J. J. D.

5
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tuvos Sūnų draugystė pa
rengė šeštą iš eilės pikniką. 
Mūsų klerikalai, pajutę, 
kad L. S. draugystė rengia 
pikniką, sumanė jiems iš
kirsti “šposą” ir parengė sa
vo pikniką pakeliu j, arčiau 
kelioms varsnoms nuo L. S. 
draugystės pikniko. Kas tik 
ėjo ant L. S. pikniko, tai jie 
pastojo kelią ir kvietė pas 
save. Bet pasirodo, kad jau 
žmonės nesiduoda mulkinti: 
ant L. S. draugystės pikniko 
susirinko apie 300 žmonių. 
Per visą dieną linksminosi, 
o vakare dar sudainavo ke- 
liatą dainelių ir grįžo namo.

Reiškia, ir kunigo šauks
mas, kad nesilankytų ant L. 
S. draugystės pikniko, ir 
klerikalų gudrus sugalvoji- 
mas užbėgti kelią, ir ant gat
vės varomoji agitacija, nie
ko negalbėjo — L. S. drau
gystė publikos turėjo užtek
tinai.

męs ne kokie nors “ 
viai”, bet tikri katalikai ir 
atliekame visas iškilmes 
krikščioniškai.

Šventakupris.

** *
23 d. bus ties City Hali ant 

lauko prieškariškos prakal
bos. Geistina, kad daugiau 
atsilankytų.

♦* *
L. S. S. 40 kuopa nutarė 

mokintis veikalą “Iš meilės”. 
Mano sulošti Columbus Day.

Worcesterio Vaikas.

Dorrisville, III.
Sakoma, kad dabar nėra 

stebuklų; tai ne tiesa, taip 
tik socijalistai pasakoja. 
Štai pas mus numirė kūdi
kis. Jis tapo palaidotas su 
bažnytinėmis ceremonijoms 
ir su visais krikščioniškai- 
lietuviškais įpročiais. Už
kasus kūdikį, sugrįžo visi 
pas tėvą, kuris turėjo porą 
bačkučių ir porą galionų 
degtinės. Susėdo visi už 
stalo, pasidėjo bačkutes ir 
galionus, persižegnojo ir už
traukė: “Aniuolas dievo ap
reiškė panai Marijai” ir tt. 
Karštai pasimeldus, praši
lę j o kalbos, o paskui “lietu- 
/iški žaislai”. Taip bežai
džiant, ogi kur buvęs-nebu- 
vęs ir ‘rinuolas” atsirado su 
juoda žvake. Jie manė, kad 
jis praneš apie to kūdikio 
dūšelę, bet, nelabasis, pasi
šaukė dar daugiau “aniuo- 
lų” sau į pagelbą ir nugabe
no visus į belangę.

Na, ir kas dabar gali už
ginčyti, kad nėra stebuklu? 
Aš manau, kad ir socijalis
tai turės su tuomi sutikti.

Pas mus tokie stebuklai

New Kensington, Pa.
Nedėlioj, 9 d. rugpjūčio, 

L. S. S. 154 kuopos atsibuvo 
piknikas. Žmonių buvo apie 
50 ypatų. Gal nekuriem^ pa
sirodys, kad labai mažai,bet 
męs skaitome, jog labai 
daug, nes daugiau, negu pu
sė čia gyvenančių lietuvių 
dalyvavo piknike. Šis pikni
kas atnešė labai didelę nau
dą. Laike pikniko buvo at
silankę ir tokių žmonių, su 
kuriais iki šiol neturėta jo
kių ryšių, bet dabar jau už- 
megsta. Laike pikniko bu
vo įvairių žaislų, pardavinė
jama literatūra ir 11. Buvo 
manyta pasakyti agitatyviš- 
kų prakalbų, bet užėjo lietus 
ir viską sumaišė; žmonės 
pradėjo skirstytis į namus.

Nors pikniką neužbaigėm 
ir išsiskirstėm, bet kuopai 
dar liko pelno apie 8 dole
rius.

Taigi visiems draugams, 
■kurie padėjo tą pikniką su
rengti ir atsilankė, varde 
kuopos ištariu širdingą ačių.

Reikia pastebėti, kad pas 
mus mažai lietuvių, bet yra 
tokių fanatikų, kurie, jeigu 
tik galėtų, tuojaus socijahs- 
tams pogromą padarytų. 
Tik tas juos sulaiko, kad jie 
čia galės nebeturi.

Kp. sekr. J. Daubaras.

Worcester, Mass.
Vasaros laiku, kaip pa

žangesnės, taip ir klerika- 
liškos draugijos rengia pik
nikus. 16 d. rugpjūčio Lie- apsireiškia labai tankiai, nes

Cliffside, N. J.
16 d. rugp. S. L. A. V ap

skričio atsibuvo išvažiavi
mas. Žmonių buvo prisirin
kę apie 150. Kalbėjo pp. Mi- 
kolainis ir Sirvydas. Abie
jų tema buvo apie S. L. A. ir 
Europos karės. . Kadangi 
abudu kalbėtojai silpni savo 
amate, tai niekas į jų pra
kalbas ir atydos neatkreipė.

Būrelis liuosnorių daini
ninkų sudainavo keliatą dai
nelių. Taipgi buvo žaista 
įvairus žaislai. Tą viską p. 
Račiūnas nutraukė ant kru
tančiu paveikslų.

Reikia pastebėti, kad pora 
savaičių atgal, čia buvo di
delės peštynės lietuvių su 
airiais. Todėl per visą dieną 
keliatas policmanų saugojo 
tą vietą, šis išvažiavimas 
buvo kopuikiausias ir reikia 
linkėti, kad jis Cliffsides lie
tuviams būtų pavyzdžiu ant 
visados.

Liutkų Kazys.

$ <>

Viršutinis paveikslėlis parodo, kaip Francijos kareiviai budayoja tiltą perėjimui 
per upę Meuse. Apačioje—korpusas Francijos baisikalistų kareivių.
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JUOKŲ KĄSNELIAI.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Berlynas. Vokietijos kai
zeris, išsiuntinėjęs ultima
tum beveik visoms Europos 
viešpatystėms, šiandien pa
siuntė ultimatum ir ponui 
dievui. Ultimatume pasa
kyta, kad arba dievas turi 
prigelbėt vien tik vokie
čiams, arba vokiečiai ap
skelbs jam karę.

gei dievas gyvena su kiek- 
viena motere ir be šliubo? ! 
Juk visi geri katalikai sako: 
“Jei dievas duos — tai bus 
beibė, o jei neduos — tai ne
bus”. Ar supranti, ką tas 
reiškia?

3) Gutnait! Be ką apie 
tautietę suktis — tai verčiau 
nusipirk virvę ir... paidyš 
pas Abraomą. Juk žinai, 
kad kiekviena gera tautietė 
padūkusiai platina tautą. 
Na tik pamislyk, kuomet 
tautietukai pradės gimt iš 
tavo pačios, kaip sąrančiai... 
Jie ir plaukus nuo tavo gal
vos nukrims!

Su tautiete ženyjanties, 
reikia pirm šliubo užsiste- 
liuot bent šešis tuzinus vy- 
gių, nes kol parvažiuosi po 
šliubui iš bažnyčios į namus 
— tai pakeliui mažiausia tu
zinas vaikų užgims.

Lukaut nuo tautietės!

Dangus. Kaizerio ultima
tum liko atmestas. Dvasia 
šventa praneša, kad parėmi
mas vien tik vokiečių labai 
skaudžiai atsilieptų ant dan
gaus finansų. Todėl dangus 
nutarė daugiau palaikyti tą 
šalį, kuri daugiau duos “ant 
afieru”, —

Išmetinėjimas.
Vaikinas: — Kibą tau, 

Onute, mano laiškai nepa
tinka, kad tu juos perskai
čius sugrąžini man atgal?

Mergina: — Ne, Vincuk, 
man tavo laiškai labai patin
ka, bet kad tu 
konvento užrašai 
days return”, tai aš j tiek 
laiko ir sugrąžinu.

ant kampo 
in five

Peterburgas. Caras mušė 
telegramą vyriausiam vadui 
Rusijos kariumenės, kad šis 
laike karės suteiktų Lenki
jai autonomiją, o po karei — 
vieton autonomijos pakištų 
lenkams patrijotams cariš
ką špygą.

Washington, D. C. — 
nas Gabrys apsilankė 
rusų ambasadorių, kad 
reikšt savo “viernopodan- 
stvo” šventai Rusijai. Am
basadorius “užsimarkiavo”, 
kad pirmu kandidatu į bū
siančius Lietuvos karalius 
bus Gabrys.

Lo
pas 
iš-

Vaikas ir motina.
Vaikas: — Mama, turbūt 

mūsų šuniukas turi labai di
delį karštį?

Motina: — Ne, vaikeli, jis 
karščio neturi.

Vaikas: — Tai kodėl mūsų 
katukė taip labai pučia,kada 
jis prie jos prieina?

V. Januška.

Skirtumas.
Rusijos senoji carienė lie

ja graudžias ašaras, kad ne
gali iš Vokietijos grįžti Ru
sijon.

KRIAUCIAI

Naujienos už 25 c

Telephone 1307 Main.

Visiems lietuviams žinomas g

(O

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

“NAUJIENOS” yra naujausiu, ge
riausiu lietuvių laikraščiu, “Nau
jienose" talpiuasi naujausios žinios 
ir geriausiai parašyti straipsniai. 
“Naujienos" yra nauju laikraščiu, jos 
daug kuom skiriasi nuo kitų

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) idėjęs į konvertų, o 
gausi "Naujienas" per ištisus du mene
sius. Adresuok :

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

SCHNEIDER BROLIAI

SAUGUMAS 
visųpirmiausiai turi rūpėti žmogui, kuris savo 
pinigus pasideda bankam

SAUGUMĄ GALI UŽTIKRINTI TIK 
TOKIS BANKAS, KURIS YRA VALDŽIOS 
PRIŽIŪRIMAS.

šis Chicagos milžinas, State Bank of 
Chicago, tai saugiausia įstaiga pinigams pasi
dėti, dėlto kad jį prižiūri valstijos valdžia ir 
kontroliuoja Chicagos miesto Apskaitų Būtas.

Jame sudėti Suvienytų Valstijų, Illinois 
Valstijos ir Chicagos miesto fondai.

Tai vienas seniausių Chicagos bankų. Jo 
kapitalas $4,445,000,00. Depozitų daugiau 
kaip 25 milijonai dolerių. Moka 3 procentą 
metams. KALBA LIETUVIŠKAI.

Valandos: nuo 9 iki 3 po pietų.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St. 
Telephone 3347 Main.

Telefonas[8£5 Greenpoint

: Akušerka
e) Pabaigusi kursą Woman* .Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbu prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

Bavąitei, 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 įkirčjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškjs 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 
orga<nus. 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; nedčldieniais 
nuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

e)
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pagclbą invairiose moterų ligoje. E I

§ F. Stropiene,!’„l,^X‘,; |
* SO. BOSTON, MASS. *

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

KOVA

Laisves

Morris HILLQUITH S

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

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

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

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

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

GERIAUSIA UŽEIGOS 30 Church St. Kova”
A. SHRUPSKI

61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.Samas.
savo norą.

ORAKULO PATARIMAI.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

“VESTUVES”

73

Skaitykite ir platinkite

Tik $2.00 metams.

Einu

Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 
1914. Kas prisius <3 dolerius,

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway

South Boston, Alass.
Valandos:

Nuo 12—2 dieną ir nuo 7—9 va
kare. Nedėliomis iki 3 va), po 

pietų.

“Laisvę

Grand St.,
Palei Wythe Ave.

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

Geriausia Lietuviška

C leveland, Ohio, čia atsi
buvo smarkus musys tarp 
rusų ir austrijokų. Rusai 
turėjo bėgti, palikdami ant 
kovos lauko du su išverstais 
pilvais. Rusai į pagelbą 
šaukėsi Gabrio “vyčius”, bet 
šie pasivėlino.

si, kad iš Amerikos negali 
važiuoti Paryžiun.

Mat skirtumas tarp jų ta
me, kad carienei skambučiai 
smarkiai plaukia iš kiše- 
niaus, o Gabriui — i kišenių. 

f L

1815 E. Moyamensing Avė.
PHILADELPHIA, PA.

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

Klausimas: —
1) Nužemintai atsiprašau, 

ponas Orakule, kad taip il
gai aš nemalonėjau tau duo
ti gando nuo savęs. Matai, 
kuomet aš perskaičiau tavo 
nusprendimą, jogei man rei
kia ženytis, tai taip baisiai 
persigandau, jogei ' iki šiai 
dienai negaliu savo makau
lėje padaryti generališką re
peticiją. Po šimts pypkių, 
nei šis, nei tas! Ženytis?’. 
Kibą tu, drauguti,ant manęs 
už ką supykai, kad liepi man 
imt pačią? Na, o tau ar bu
vo smagu ant rytojaus po 
šliubui? A? (Ne tavo biz
nis! Ženykis, tai žinosi. 
Orak.). Bet žinai, iš kitos 
pusės galvojant, tai ištikrų- 
jų mane ima pakušenija že
nytis. O gal būtų smagu ap
sivedęs. (Šiur,Maik! Orak.). 
Ot, jeigu tu apsiimtom būti 
mano piršliu ir išpasakotum 
man, kaip reikia elgtis su 
pačia (nes tu jau praktikos 
biskį turi), tai gal ir apsiže- 
nyčiau.

2) Klausyk! O kokį šliu- 
bą ėmė dievas (geriau sa
kant jo trečias šlunkas) — 
civilišką ar bažnytinį, kuo
met jo ir Marės ženybinio 
gyvenimą vaisium buvo Jė
zus?

3) N aje, ar verta būtų 
sukties apie tautietes?

Nežiovauk, nes jau-dau
giau neklausinėsiu. 
gult. Labanakt.

Tavo pažįstamas
Lašakė.

Atsakymas: —
1) Piršliu būti galiu, ypač 

tokiam jaunikiui, kuris neži
no, kaip apsieiti su motere. 
Tame dalyke Orakulas pa
tarnaus dykai.

2) Ar jau tamista į ereti
kus pavirtai, kad nežinai, jo-

Prie spaviednyčios.
Mergina, bepasakodama 

kunigėliui savo griekus, 
staigiai nutilo.

— Ką gi daugiau sugrieši- 
nai, dukrele?

— Trįs sykius vienam vai
kinui parodžiau...

dideliu žingeidumu užklausė 
kunigas.

— Liežuvį, — nedrąsiai 
pratarė mergina.

Sąžines balsas.
Vienas New Yorko advo

katas, neturėdamas ką veik
ti, iš nuobodumo žiurėjo per 
langą ir netikėtai kitame na
me skersai gatvę pamatė to
kį dalyką, kuris jį privertė 
gerai pratrinti akis ir vėl pa
žiūrėti. Ak, taip, ištiesti — 
nebuvo abejonės. Stenogra- 
fė sėdėjo ant pono kelių. 
Ant lango buvo matytis fir
mos vardas, kurį advokatas 
su j ieškojo telefonų knygoje 
ir, žiūrėdamas į sukibusius, 
jis užtelefonavo. Tuojaus 
pamatė, kad tasai ponas su
kruto ir viena ranka griebė 
telefoną.

— Taip, taip, — kalbėjo 
advokatas. — Kada kita ta- 
mistos ranka užimta svarbiu 
darbu, tai gana vienos paė
mimui telefono.

Galima buvo matyti, kaip 
ponas greitai atitraukė ir 
kitą ranką nuo mergos.

— Bet, rodos, tamistos 
kambary yra daugiau, negu 
vienas krėslas, tat nėra rei
kalo dviem ant vieno sėdėt, 
— vėl pastebėjo advokatas.

Ponas greitai nustūmė 
mergą nuo savo kelių ir su
šuko:

— Kas čia kalba, po šimts 
perkūnų?!

— Aš, tavo sąžinė, — atsi
liepė advokatas ir uždarė te
lefoną.

Daugiaus tasai ponas ne
sodino mergos ant savo ke
lių

TEISINGIAUSIA 4 TlT'ir’lZ’ A 
IR GERIAUSIA API ! H K A

LIETUVIŠKA ■*** * llulKAB,
•

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Tel. 2334 Greenpoint. 1
Puikiausia vieta lietuviams pas

DRAUGELI.
Skanus alus, ' 
gardi arielka, • 
elius, visokis ' 
vynas, kvepen- ;■ 
tl cigarai, ir 
puikus užkan- " 
džiai. Salė dėl ;; 
mitingų Nepa
mirškit šios " 
asakančiausios / 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

f
Mandagiausia patarnauja] kožnam. 

Atdara kožną dieną.
Moterims: I’anedeliais nuo” 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis ’nuo 5_ iki 
12 vai. nakties.

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

rams, įvairių balsy solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuves” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės” apleis spaudą apie 
15 d. LakriČio ir užsirašę ją tuo- 
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Air. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderi ais

įovą tarp darbininkų ir kapitalis- 
uslapiai. Kaina 15c.

onologų, dialogų, komediją 
Knygelė labai pa- 

Kaina 15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip r<V°Uucijonieriai išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 15c.

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas tjjrės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik
Reikalaukite “Laisvės” visur.

Nusipirk šiąs knygas
GYVENIMO BANGA. Puikiai 

tų, streikus, muštynes

PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę
“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas.
ranki įsidėti j kišenių. 44 puslapiai-

109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIE1L’VIŠKAS(NEW1YORKE

UŽEIGOS NAMAS arb^HOTELIS
lietuviai. ikreipkitEs pas savuosius

Męs patčmijom, kad būtinai yra reikalinga* lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir insteigčm ta užeigos narna, kuris randasi 
po numeriu 408 WMSihltiKton St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne- 
pamirftkit atsilankyti in mus uieigo* namą, o Rau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ift kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus i* 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant dručiausiu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sią kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
ikmainoni 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 yi ališkai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZ1US ir .1. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street COUTH BOSTON At ASSNEW YORK CITY, N. Y. SOUTH BUSI UN, mass

820 Bank Street,' Waterbury, Conn.

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

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

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

“LAISVE” 183 Roebling St Brooklyn, N. Y



LAISV8t

3rd floor

I

15c

75c

10c

20c

25c

20c
75c
50c
10c

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

Nuo skausmų Ir dieglių.
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

P A RSI D UO D A S A LIU N A S.
Parsiduoda saliunas geroje vieto

je—lietuviais apgyventoje ir tarpe 
daugybės fabrikų. Parsiduoda labai 
pigiai. Gera vieta dėl gero žmogaus. 
Dasižinokite po num. 459 Keap St., 
Brooklyn, N. Y.

Atsišaukite greitai.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Pajieškau apsivedimui blaivos ir do
ros merginos nuo 20 iki 28 metų am
žiaus. Aš esu 28 metų amžiaus. No
rinčios su manim susipažinti, meldžiu 
atsišaukti ant šio antrašo:

J. J. Vasaitis
P. O. Box 172, Wilkes Barre, Pa. 

(54—58).

Kurios mylite apsivesti, 
laišku ir su pirmu laišku 
savo paveikslą, aš duosiu 
kiekvienai.

Jonas Valaitis
P. O. Box 373, Two Rivers, Wis. 

(54—58).

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la. <

Girdėjau,

Malonėkit atsisaukt ant

A. Jermalavičia
97, Sallene Co., Ledford,Ill.

Draugijos, biznieriai ir 
kožnas bevienas — gel
bėkite Immigrant!} Šel

pimo Draugiją!

Pranešimas visuomenei!
Pas mus per kiek jau me

tų yra bandoma rūpintis Im- 
migrantų Šelpimo reikalais 
ir dar jki šioliai vis negalė
jom prieiti prie pasekmingo 
darbo ir nežinia, ar kada ir 
pasiseks galutinai susitvar
kyti, pertai, kad iki šiai die
nai suvisai mažą dalelę turi
me, ką atjaučia ir rūpinasi 
immigrantų šelpimo reika
lais ir ta pati dalelė vien ką 
susideda iš darbininkų. O 
kur šitam dalyke dingo pas 
mus biznieriai ir kunigai? 
Tų žmonių turėtų būti di
džiausia pareiga rūpintis 
immigrantų sušelpimo rei
kalais, nes jie iš tų atkelia
vusių imigrantų šiandien 
daro sau biznį ir pragyveni
mą.

Bet jiems iki šioliai visai 
dar neatėjo į galvą pamislyt 
apie immigrantus, kad jie 
reikalauja pašelpos ir kad 
juosius persekioja S. V. val
džia už mažiausį prasižen
gimą.

O vėl kita,kodėl yra sunkus 
dalykas užlaikyti pilnai L. L 
Š.D., tai tas, kad šiandien 
męs duodame valią viešpa
tauti visokiems gešeftma- 
cheriams, nors tiems po
nams visai nerūpi visuome
nės draugijų pagerinimas. 
Jie tik rūpinasi daugiau pa
gerinimu savo kišeniaus.

Pažiūrėkime šiandien 
nors į kokią draugiją, kuri 
tik gyvena ir susitvėrus yra 
ant demokratiškų pamatų, 
kuri visiems gali būt priei
nama ir su žinia visų yra 
viskas draugijoj tvarkoma. 
Nuo tokių dr-jų mūsų tūli 
patrijotėliai ištolo bėga,juos 
nei su virve pasinarinus ne- 
jvestum, nes jie netik ką 
patįs nepriguli, bet ir kitus 
atkalbinėja. Na, o dėlko 
jie taip daro? Todėl, kad jie 
gana gerai žino, jog tenai 
nebus galima varyt jokio ge- 
šefto. Per tai toki žmonės 
tuojaus rūpinasi tverti at
skirą tam panašią draugiją, 
kur jie ten išanksto patįs ap- 
sirubežiuoja, kad juos nie
kas nekliudytų ir jie galėtų 
pilnai gaspadoriauti ant ki
tų dolerio. Gal skaitytojas 
manys, kad čia yra tik užsi
puldinėjimas. Pažiūrėkime 
į gyvenimą L.I.Š.D., kas su 
ja atsitiko ir kas tame bus 
galima kaltint? L.I.Š.D. už
sidėjo ir veikė nuo 1911 m. 
Ji įkorporuota ir čarteris 
geras po visas S. V. ir įsta
tai sutaisyti ant demokra
tiškiausių pamatų. Dr-ja y- 
ra bepartyviška, bešališka ir 
josios užsiėmimas vien tik 
rūpintis I.Š. reikalais, kame 
leidžiama pilnai veikti be 
skirtumo visokių pažiūrų 
žmonėms, nežiūrint, kas jie 
nebūtų. Čia priguli tautiš
kos ir bažnytinės pašelpinės

kuopos, L.S.S. kuopos, T.M. 
D. kuopos, Scenos Mylėtojų 
kuopos ir pavienės ypatos”. 
Dr-jos, kuopos ir pavieniai, 
kurie tik prisidėjo prie L.I.Š.

7 D.ir moka nuo nario kas me
tas po 20c. į iždą, turi pilną 
kontrolę draugijos. Taigų 
kožna dr-ja ar kuopa nuo sa
vęs turi pasiskyrus po du 
narius į generališką komite
tą dėl susinėsimų visokiuose 
reikaluose su L.I.Š.D. Dėlei 
kontroliavimo dr-jos iš tar
po savęs generališkas komi
tetas išsirenka devynis na
rius į board direktorius,kur 
board direktoriai laiko savo 
susirinkimus, prižiūri ir 
tvarko visus bėgančius dr- 
jos reikalus. Be direktorių 
žinios ir nutarimo dr-ja ne
gali daryti jokių naujų per
mainų. Taipgi kontrolė už
dėta ant valdybos. Pirmi
ninkas, sekretorius ir iždi
ninkas stovi po $2000.00 
kaucijos. Dargi dr-ja laiko 
metinius susivažiavimus dė
lei aptarimo dr-jos naujų bė
gančių reikalų. Taigi vis
kas buvo tvarkoma gražiau- 

S šiai ir niekas negalėjo už-

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo Ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. —• Jeigu i”*' te bent vieną, mi
nėtų simptomų, tai neu.Uuuov.w,...<.c, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

(Severos Gyvasties Balsatną).
Ir grįžkite J sveikatos kelią. Kiti, kurio taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduole yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimą Ir prašalina užkietėjimą.
Tatai yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas.
Jisai sustiprina anėmiškų ypatų kraują.
Atitaiso netvarkų virinimą, dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja centus.

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

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

SEVERAS'
BALSAM OF LIFE

mesti ką nors draugijai. Bet 
visgi S.L.A. keliems žmo
nėms draugija nepatiko ir 
jie kenkė tai draugijai.

Adolfas Žolynas. 
(Pabaiga bus).

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau pusbrolio Jurgio Brazo, 

Kauno gub., Telšių pavieto, miestelio 
Salontun. 9 metai Amerikoj, pir
miau gyveno Brighton, Mass.

Malonės jis pats atsišaukti arba kas 
apie jį žino pranešti.

A. Miknius
182 Cheteauguay St.,

Montreal, Canada

Pajieškau dėdės Jono Urbano, Kau
no gub., Ukmergės pav., Purkanų kai
mo, 9 metai Amerikoj. Malonės jis 
pats atsišaukti arba kas žino pranešti. 

A. Urbonas
160 Wahconah St., Pittsfield, Mass.

Pajieškau savo draugių bei pažįsta
mų dviejų seserių: Petronės ir Rakitos 
Skendeliučių, paeina iš Vilniaus gub. 
Trakų pav., Gojaus kaimo.
kad jos randasi Amerikoje ir norėčia 
susižinot.
antrašo::

P. O. Box

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
be skirtumo tikėjimo ir nejaunesnės 
nuo 17 iki 26 metų amžiaus. Aš esu 
22 metų amžiaus, turiu gerą darbą, 

kreipkitės 
prisiųskite 
atsakymą

P. VAITIEKŪNAS — 
“Laisvės” agentas lankysis 
šiomis dienomis apielinkej 
Monongahela, Pa.

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

..“Laisves” Adm.
“Laisvė” paduoda naujau

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

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 Socijaldemo- 
kratų partiją!
Remkime darbininkišką laikra
štį “Vilnį”!

Nauji Laiškai
Tik ką atspauainom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k4ekvienas 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.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ SELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

Iždininkas P. Vaičeliunas, 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 raštinjnkas.
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.

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

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

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

DRAUGIJOS, APSIRINKIT
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
Kiekviena progresyviška 

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

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.
________ “Laisvės” Adm.

VOKISZKAS LEGALISZKAS
__ BIURAS

"" (Vokiečių Advokatų Ofisas) 
Telefonas 3847 Worth

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

ir Vokietijoje.
51 Chambers St. Ruimas 325

Vakarais nuo pusft septintos ir Nedflldieniais 
488 E. 139 St. Tel. Melrose 7453

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

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

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

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

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina............... 20 c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis.
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenimo 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik........................ 15c

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

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

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

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti,. 
lai užsisako ją. Kaina tik....... 10c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek- '< 

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

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

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk
lų, padaro raštą be vertės, beveik ne
suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina 
tik............................................ 10c

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

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

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

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

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

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

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

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

LAISVES

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

Platinki! “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

U M

183 Roebling St., Brooklyn,

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ
Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 

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

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.



(Četvergo ryte, 20 d. rugp.).
Prūsų Lietuvoje, ties Sta- 

lupienais, tapo užmuštas 
Vokietijos didžiūnas, kuni
gaikštis Biulow, kuris turė
jo rangą general majoro. 
Vokiečiai sako, jog tame 
mūšyje nuo rusų tapo atim
ta šešios kanuolės ir 3,000 
rusų kareivių paimta nelais
vėn. Baisi kova vis dar tę
siasi Belgijoj tarpe vokiečių 
iš vienos pusės ir belgų, 
francūzų bei anglų — iš ki
tos. Mūšys atsibūna apie- 
linkėse Diesto, Namuro, 
Louveno ir Gemblo. žinių 
apie mūšio pasekmes kaip 
nėra, taip nėra. Veikiausia, 
tikros žinios bus tik pabai
goj šios savaitės.

Sako, jog Suezo kanale 
(Afrikoj) Anglija suėmė 
daugiau nei 50 vokiečių pir
kliškų laivų. Tai būtų vokie
čiams baisiausias nuostolis. 
Rusijos Baltoje jūrėje taip- 
pat suimta apie 50 Vokieti
jos pirkliškų laivų.

New Yorko vokiečių dien
raštis “Staats-Zeitung” tvir
tina, kad vokiečių orlaiviai, 
Zappelirto mados, kasnakt 
lekioja šiaurės jūroje ir nai
kina Anglijos laivus.

Japonų ambasadorius 
Berlyne apleido savo vietą. 
Reiškia, karė tarpe Vokieti
jos ir Japonijos neišvengia
ma. Japonai reikalauja, kad 
Vokietija išsidangytų iš Chi- 
nijos uosto Kiau-čau, kuri 
huvo užėmus. Vokietija to 
paliepimo neklauso.

Roosevdtą kviečia prisi
dėt nrie Franci jos kariume- 
nės ir sako, jog jisai galės 
įgyti didžiausią garbę.

Kiekvieną valanda vokie
čiai gali užimti Brusselį, 
Belgijos sostamiesti. Brus- 
selio žmonės danginusi iš 
miesto, šalę pat Brusselio 
vis daugiau vokiečių karei
vių matosi.

Vokiečiai jau užėmė Pies
ta ir Tirlemonta.

Vokiečiu kariumenė užė
mė Lenkijos miestą Mlavą 
ant Varsa vos gelžkelio.

Pagal nlenus, kuriuos ras
ta pas vokiečių šnipus, pa
aiškėjo, kad vokiečiai apie 
viduri augusto jau manė būt 
netoli Paryžiaus, o dabar, 
kada jų dalgis užkliuvo už 
Belgijos akmens, visi jų pie
nai susimaišė.

Francūzų kariumenė jau 
visai netoli nuo didžiausios, 
vokiečių tvirtoves Meco, tik 
19 mylių atstume.

Minuta iš minutos laukia
ma žinių apie laivyno mūšį 
šiaurės jūroje. Sako, jog su
sikibo anglų ir vokiečių lai
vynai.

Trįs vokietaitės Brussely 
suimtos, kaipo šnipai, ir su
šaudytos nagai nusprendimą 
karės lauko teismo.

Karė kaštuoja Francijai 
kas miela diena devyni mili
jonai dolerių.

Vokietija dar vis maldau
ja pagelbos nuo Italijos.

70,000 rusų kariumenės 
jau įėjo į Austrijos Galiciją 
ir randasi netoli Černevieu.c

Šią savaitę išplaukė Euro
pon trįs garlaiviai. Vienas 
iš jų italų laivas “America”, 
išgabeno 3,000 žmonių, tarpe 
kurių buvo daug vokiečių, 
pasirengusių kariaut.

20 d. rugp. (četverge), 
tautiškame name bus prakal
bos, kurias rengia Draugys
čių Sąjunga. Kalbės K. La
bans, J. Neviackas ir J. šal
tis.

Autingas.
Lietuvių Gimnastikos 

Kliubas parengia puikų au- 
tingą su žaislais ant 23 d. 
rugpjūčio (nedčldienio) 
Dexter Parke. (Jamaica and 
Drew Ave.). Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga vyrams $1 
merginoms 50c.

Gerymas parke dovanai.

L. S. S. 19 kuopa sparčiai 
rengiasi prie raudonosios 
savaitės apvaikščiojimų.

. Hellens Parke atsibuvo 16 
dieną rugpjūčio, vokiečių 
autingas, kuriam buvo daug 
įvairių tautų, kaip tai: vo
kiečių , anglų, italų, rusų, 
lenku, latviu, lietuviu ir ki- 
tokių tautų. Visos tos tau
tos visą laiką linksminosi ir 
užsilaikė ramiai. Bet vaka
re apie 10 valandą du jauni 
vaikinai su dviem merginom 
išėjo iš to parko ir, eidami 
gatve namo, ramiai kalbėjo
si, kad taip puikiai praleido 
tą vakarą. Tik išnetyčiu, 
be jokios priežasties, užpuo
lė juos aštuoni plėšikai. Jie 
užpuolė ant tų 2 vaikinų ir 
uždėjo abiem mėlynas akis.

Pranešu visiems, kad apsi
saugotų nuo tokių svetim
taučių išvažiavimų, kad ir 
kitiems tokia pila neatsitik
tu, taip, kaip tiemdviem vai
kinams.

Brooklynietis.•7

Atydai Brooklyno apskričio 
Draugysčių.

Brooklyno lietuviai ne
snaudžia: 21 d. rugp. bus su- 
sirinimas šio apskričio 
draugijų ir tarimai kaip ap
vaikščiosime 1- dieną gegu
žės, 1915 metuose.

Delegatai teiksitės nepa
miršt šio vakaro, nes daug 
turėsime reikalų, ypatingai 
platų apkalbėjimą, kaip męs 
sulauksime tą darbininkišką 
šventę ir kokiu būdu už
dengsime tas lėšas? Todėl 
nepamirškite pasiuntiniai 
draugysčių, kad šis susirin
kimas bus 21 d. rugp., tautiš
ko namo svetainėje, 101-103 
Grand st., Brooklyn, N. Y., 
prasidės 7:30 vakare.

J. Mockeviče.

VIETINĖS ŽINIOS.
19 d. rugpjūčio buvo karš

čiausia diena šią vasarą. 
Karštis pasiekė 95 laipsnius.

Sako, bus dar karščiau.

Miesto valdžios kova su 
maisto pabrangimu veik ne
atneša pasekmių. Tiek tik, 
kad miestas įtaisė kelis savo 
“manketus”, dėl ko tūli biz
nieriai labai supyko.

Pienas pabrango dar ant 
cento. Miltai irgi, užtat mė
sa lygir eina pigyn.

Visi maisto pardavėjai tu
rės paaiškinti policijai, ko
dėl maisto kainos kįla. Bet 
kas iš tų paaiškinimų.

Vėl tvirtina, kad visus 
tuos brangininkus ir sukčius 
trauks kriminališkon atsa
komybėn.

Brooklyno lietuviams jau 
yra gerai žinomas “Aido” 
choras. Jisai visuomet pa
linksmina mūsų publiką sa
vo dainomis ir vis lavinasi, 
kad dar daugiau galėtų pa
linksmint.

Bet jeigu “Aidas” tarnauja 
visuomenei, tai ir visuomenė 
turėtų remti “Aidą”;kad pa
remti jį, aš prašyčiau vaiki
nus ir vyrus paremti jį, nes 
merginos jau “subytino” vy
rus. Vaikinai, argi mums 
ne sarmata, kad merginos 
jau pralenkė mus.

Vyručiai, sukruskim! 
Taipgi, “Aido” choras lei
džia ant išlaimėjimo auksinę 
plunksną $4 vertės ir rašalui 
stovylą vertės $4, dėl padidi
nimo iždo. Jūs žinot, kad 
šiame surėdyme be pinigų 
nieko negalima veikti.

Todėl, kas tik prijaučiat 
“Aido” chorui — nusipirkit 
tikietą ir atsilankykit ant 
choro parengtų vakarėlių. 
Tikieto kaina tik 10c. ir juos 
galite gauti pas choro na
rius. “Aido” choro narys

V. A. Zaperiackas.

Jeigu žmonės, o ypač gas- 
padinės, būtų atsakančiai 
susiorganizavę, tuomet ir 
maisto kainos taip smarkiai 
nekiltų.

“Aido” choro nutarimai.
19 d. rugp. “Aido” choras 

turėjo savo susirinkimą ir 
nutarė sekančius dalykus:

1) “Aido” choras kviečia 
vaikinus ir merginas prisi
dėti prie jo kuogreičiausia ir 
laikas paskirtas tik iki 30. d. 
rugp. Vėliaus prisirašiusie-

jie nebus prileidžiami dai
nuoti laike “Aido” choro va
karėlio.

Todėl, visi pasiskubinkit, 
kad galėtumėt kartu daly
vauti “Aido” choro vakarė- 
lyje.

2) Įvedė “Aido” choras 
skyrių ne dainorių, bet tik 
simpatizatorių ir prie jo 
galės priklausyti ir tie, kurie 
negali dainuoti, bet p rijan
čia chorui, ir nori kartu da
lyvauti, kad parėmus jį.

3) Nutarta, kad ant se
kančios lekcijos t. y. pėtny- 
čioj visi vyrai dainininkai 
punktuališkai susirinktų ant 
7 vai. vakaro. V. A. Z.

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.

Parsiduoda grocerne.
Parsiduoda grocerne val

gomų daiktu geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas. Pardavi-

LIETUVIŠKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y

^AiSVfi
mo ) priežastis — išvažiuoju 
kituįr. Norintieji padaryti 
gerą gyvenimą, atsišaukit 
tuojau.,

J. Narbutą,
577 Driggs avė., kampas N. 

6th st., Brooklyn, N. Y.

Michigano Ukes
GEORGE W. SWIGART, savinin

kas SWIGARTO .ŽEMĖS ploto nori 
apgarsint, kad A. Kiedis nedirba jo 
įstaigoje. Lietuviai visų Suvienytų 
Valstijų žino p. Swigarto žemę Michi
gan valst. Daug iš jūsų jau turi ma- 
pas. Tos mapos parodo kaimus 
Wellstono ir Peacock’o per p. Swigar- 
tą užimtų žemės sklypų. Jis valdo 
daugiausia vietos dėl kaimų Pea- 
cock’e, ir dabar pasidarys lietuvišku 
kaimu. Wellstonas, 12 mylių į šiau
rius Peacock’o ir jojo svarbiausia Mi- 
chigano vietą ir užtvirtinimo offisas 
ir aštuoni automobiliai dėl parodymo 
žemės. P-nas Swigart nusprendė 
pardavinėt savo žemę tiesiai lietu
viams, kad nereikėtų pirkėjams jokių 
commission’ų agentams mokėt. Kada 
pirksit nuo jo, jūs pirksit tiesiai be 
jokių tarpininkyseių. Jis daro didžiau
sią žemės biznį Michigane ir ima pir
kėjus į automobilius dėlei žemės ap
rodymo kas dvi savaiti. Klausk eks- 
kurisijinių datų ir kainų. Nieko ne
reikalaujame už automobilius. Jis 
turi 50,000 akrų, iš kurių gali pasi
rinkt. Jojo lietuvių kolionijos: Mason, 
Manistee ir Lake pavietuose yra di
džiausi visose Suv. Vai. Jis yra par
davęs šimtus ūkių lietuviams, kurie 
apsigyveno čionai ir gyvena gerai ant 
žemės. Jeigu tu neturi mapos, tai 
rašyk dabar, taip-gi, dažinosi apie šitą 
naują Lietuvą Amerikoj, kur lietuviai 
yra laisvus ir nepriguhningi. Žemė 
nuo $10 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 žemė yra į pusę išmokėta, 
ir kad tu numirtum, tai likusieji per
vedami tavo šeimynai—giminėms dy
kai. Kada tavo žemė yra jau išmokė
ta, tada jis skolina pinigus dėlei pri- 
rengimo gyvenimui. Klausk vado
vaujančių lietuvių Chicago ir nurody
mų apie žemę reikalingų žinių, jie pa
sakys tau p. Swigarto finansišką sto
vį ir jo teisingumą ir malonumą ir 
gerą atsilyginimą savo pramonijoj su 
visais lietuviais panašiai per pereitus 
metus. Daugiausia lietuviai atva
žiuoją iš kitų valstijų, pirkt žemes 
nuo jo šįmet daugiau, negu kada nors 
pirmiau. Jie yra linksmi pasiliuosa- 
vę nuo mainų ir dirbtuvių. Mokyk
los, geri keliai, telefonai ir 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 batikos name, 
Chicago, Ill.

Adresas:
GEORGE W. SWIGART, Owner 

G 1247 First National Bank Building 
CHICAGO, ILL.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAIt

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRUi

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

Išgydau Vyrus Greitai
V A Rlfom F AŠ gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 

» z4I\iVv/V/ILluLi. 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.
DDACT ATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 IVvzm 1/A 1 1 1 10 . tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitiinus, 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.
cypil IC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėves, išbėrimai, va- 
JlllLlu* rio spalvos pletmai, 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. Ne-
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgiis me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnių nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI APTf)Q | Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip
JLril 1 , lulVIv/kJ. 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.
^TP ICTl J M A ^gyriau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- , 

c dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiamo nuo biznio. .
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo •‘’ūdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ki, užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Aunu, Galvos. Širdies' Gerklės. Plaučiu, Kratinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 
Aš netikiu | gydymą laiškais, todėl neKlausklte manęs patarimu. Kurie gyvenate toliaus < 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikra teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt. I

IYD RYJAMI* 208 W. 42nd St., arti Broadway
LFR. DIIUIE, NEW YORK CITY, N. Y.

LIETUVIŲ ATYDAI!
Kostumerių skaitliuj besididinant priverstas buvau savo biznį 

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

ir laikrodėlių; auksinių ir sidabri
nių retežėlių, žiedų, branzalietų ir 
daugybes 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 SKYRIUJ — visokios rųšies žaislų, magiškų įrankių; skus
tuvų, peilių ir tt. Laikau daugybę puikiuose apdaruose MALDAKNY
GIŲ; gražios popieros laiškams. Turiu taip-gi pusėtiną skaitlių MAGIŠ
KŲ (Monų) KNYGŲ, iš kurių galima patirti tamsiausias paslaptis apie 
monus arba burtus. Visi mano tavorai pirmos klesos; parduodu viską 
kuopigiausia; 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.

Vyrai kurie žadaĮapsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamB 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena Iš tu* knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

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

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Puslčs Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSA1 DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išra&ik aiSkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuHminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knyga.

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

Adresas

S teitas

“DAKTARAS"

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Toks pat Arinonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $1 4.28

Labai puikus
Venskie Armonikai 
au 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.*50

parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

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

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

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo W i] 
ryto iki 4 po pietų. Ncdėlioj iki 3, o utarniu- 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

^•.GiUFAFO NAS 
Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
c__ ........................... $1 q.«o

ir
Su 12
Atiduodame tik už

Tą irratafoną Rvarantuofanie ant 10 met«į.

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, 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 au visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.
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\ EXPELLER
/ Drūti muskulai neatneša naudos, 
j jei Jus Romatizmas kankina. Su
< PAIN EXPELERIU .
d jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj

palengvinimą ir prašalins priežastį
SkaUSmų. Saunom! op IcIokm' t/4 l’.5c Ir iO*

F. Ad. Richter & Co.
T..' NCW VORU.

Teinikit antAnkero 
ženklo apsaugojino

TO

o

7 'ii

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

DRAUGYSTĖMS, 
KUOPOMS ir KLIUBAMS!

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 

ŽENKLELIUS.
visokiems piknikams, šermenims ir t. t. 
Darau visokius medalius ir visokias ant

spaudas draugystėms. 
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčia 

sempelius.
A. STRUPAS

NOVELTY MANUFACTURER
123 Ferry St. Dep. L. Newark, N.J.

Telefonas Spring 411.
Darbą atlieku geriausiai ir už pri
einamiausią kainą. Parandavojuj 
automobilius, karietas dėl veselijų,® 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi-\ 
si mano patarnavimu yra užganė-^ 
dinti. Aš randuosi tokioj vietoj,1^ 
kur nei vienas lietuvis negali pa- ' 
klysti, nes yra matoma nuo LIE-fc. 
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS.

O’SULLIVAN DUQAINJ ♦
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS i

240 HUDSON STREET, NEW YORK CITY. |

• •./ O !i

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelio, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę vaikučiam! 
pasiskaityt. Lai keli iš ją, susidėję, 
suloš teatrėlį.

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

sves” Redakciją, 183 Roebling Stų 
Brooklyn, N. Y.




