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VOKIEČIAMS SEKASI BELGIJOJ IR LOTARINGIJOJ. JAPONIJA KARIAUJA.
Ir akmens širdis turėtų pravirkti.

Karė baisi ne tik tuomet, 
kuomet kįla musys ir žmo
nės krinta, kaip musės. Ka
rė baisesnė tuomet, kuomet 
sužvėrėję kareiviai gėdi
na moteris, degina so
džius ir miestus, viską pa
versdami į pūstynę.

Šioje karėj jau apsireiškė 
didžiausias žvėriškumas.

Belgijoj, ten, kur praeina 
vokiečių ulonai, dangus nu
švinta gaisru, nes jie viską 
degina. Vienas korespon
dentas, kuris apleido Brus- 
selį, matė visą eilę degančių 
sodžių. Užtenka, kad vie
nas koks sodietis paleistų 
Šuvinį Į vokiečius, kaip turi 
nukentėti visi.

Rusų kazokai degina so
džius Prūsų Lietuvoj. Vo
kiečiai nušovė Badene aklą 
katalikų vyskupą. Prancū
zai kaltina vokiečius, kad šie 
gėdina moteris. Rusai su
degino Austrijos miestą Sa- 
kol. Vokiečiai, užėmę Alza- 
se kaimelį Badonville, Voge- 
zuose, liepė išsirengt mote
rims, palinksmint juos, o pa
skui nušovė. To kaimelio 
majoro žmona tapo sude
ginta. Keli seneliai tapo nu
kankinti.

Vokiečiai taip-pat kaltina 
francūzus žvėriškame elgi
mesi.

Visi jie toki.

Austrijoj išleista paliepi
mas organizuoti landstur- 
mą. Visi vyrai iki 43 metų 
turi stoti kariumenėn.

Berlyne, Vokietijoj, vyrų 
veik nėra. Pačtą išnešioja 
vaikai ir seniai. Naktį mie
stas be žiburių.

Musų tėvynėj.
Beveik kasdien praneša

ma apie mūšius ties Stalu- 
pienais ir Gumbine, Prūsų 
Lietuvoj. Nors vokiečiai bu
vo pasigyrę laimėję ties Sta- 
lupienais, vienok galūtinas 
laimėjimas, veikiausia, buvo 
rusų.

Subatoj (22 d. rugp.) ga
lutinai pranešama iš Londo
no, jog rusai užėmė Stalu- 
pienus, Mielkiemį, Gumbinę, 
Kovallen, ir Prūsų Mozuri- 
jos miestą Lycką, kuris yra 
gana dideliu miestu. Visur 
buvo dideli mūšiai, bet ypač 
smarkus ties Stalupienais, 
Lycku ir Gumbine.

Pirmoji vokiečių divizija 
pasitraukė, palikdama ru
sams 12 kanuolių. Peter
burgo atžagareivių dienraš
tis “Novoje Vremia”, apra
šydamas mūšį ties Eydtkū- 
nais, sako, kad vokiečių ka
reiviai perdaug susimeta 
vienon krūvon ir rusų ugnis 
juos kloja, kaip šieną. Vie
nok, tam dienraščiui never
ta daug tikėti. Iš kitų šalti

nių pasitvirtina, kad rusų 
buvo daug daugiau, negu vo
kiečių. Mat, rusai jau turi 
Prūsų Lietuvoj arti pusės 
milijono kareivių ir greitai 
turės apie milijoną. Vyriau
siu vadu rusų kariumenės 
yra didis kunigaikštis Niko
la j Nikolajevič.

Bombardavimas Liepojaus.
Liepojus vėl buvo bombar

duotas. Bombardavimas tę
sėsi dvi valandas ir baisiai 
išgazdino žmones. Dauge
lis namų užsidegė. Vienoj 
vietoj užmušta 15 moterų. 
Daug namų ir tiltų suardy
ta. Bombarduota buvo ir 
kiti Rusijos uostai, kaip Sve- 
aborgas ir Ganga.

Kodėl caras toks “geras?”
Sako, jog caras todėl toks 

geras lenkams, žydams ir ki
tiems svetimtaučiams, kad 
prie to jį verčia Anglija ir 
Francija. Tuodvi šalįs būk 
tai pranešė carui, kad jom 
neparanku būtų stoti vienon 
eilėn su caru ir todėl caras 
turįs tapti “laisvesnis”.

Apie tai gana daug rašė 
Londono dienraščiai.

Peterburgo žydai padarė 
patrijotišką demonstraciją 
ir padovanojo carui savo 
šventą knygą, torą.

Vokiečiai užėmė 
Brusselį.

Belgijos sostinė Brusselis, 
apimtas vokiečiais ir nei vie
no šūvio nebuvo paleista. 
Mat, Brusselis iš kariško at
žvilgio neturi vertės, tai jį 
atiduota vokiečiams.

Vokiečiai uždėjo ant Brus- 
selio 40 milijonų dolerių 
kontribucijos, o ant Lježo 10 
mil. dol.

Brusselis atsisako mokėti 
vokiečiams tuos baisius pini
gus. Vokiečiai grąsina išar- 
dysią visus visuomeniškus 
namus Brussely. Tai būtų 
barbarizmas.

Reikalaudama nuo Brus- 
selio 40 milijonų dolerių, vo
kiečių valdžia Uždeda ant 
kiekvieno žmogaus galvos 55 
dol. bausmės.

Vokiečiai užėmė Ghentą 
ir artinasi prie Ostende, Bel
gijoje.

Belgai nutarė ginties Ant
verpene, pirmos klesos tvir
tovėje. Dieną ir naktį dir
bama, kad Antverpeną su- 
drūtint. Aplink miesto su
naikinta daug namų, ir 
iškirsta visi medžiai, kad vo
kiečiai neturėtų kur pasi
slėpt.

Belgų tvirtovė Namur dar 
nepaimta vokiečiais.

Iš viso ko matyt, kad Bel
gijoj vokiečiams pradeda 
.sek ties. Tiktai ties Tirle-
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" i Kaizeris ant karės lauko tarp kariumenės vadų.

montu vokiečiams nepasise
kė.

Vokiečiams pasisekė 
ir Lotaringijoj.

Ligišiol Lotaringijoj sekė
si francūzams, bet dabar, 
kaip praneša paskiausios ži
nios, vokiečiai gavo didelį 
sustiprinimą ir francūzai 
turėję pasitraukti iš Lota
ringijos po šešių dienų ko
vos.

Vokiečių kariumene, lai
mėjusi, pradėjo dainuot “die 
Wacht am Rhein”.

Kaizerio kariumene jau tik 
18 mylių nuo Francijos.
Vokiečių kaizerio kariu- 

menė pasirodė jau mieste 
Audenard. Tai yra jau tik 
18 mylių nuo Francijos ir 24 
mylios nuo francūzų tvirto
vės Lille. Vokiečių armijos
korpusas eina iš Rošeforto. |cijalistų Partijos gavo žinią,

Matomai, vokiečiai deda 
visas spėkas, kad įsiveržus 
Francijon ir, turbūt, jiem tai 
pasiseks.

Kur vokiečiai prakišo?
Paryžiaus dienraštis “Ry

tas” sako: ties Lježu belgai 
paėmė nuo vokiečių 24 ka- 
nuoles.

Ties Margeunes francūzai 
paėmė 3 kanuoles.

Ties Spincourt francūzai 
paėmė 6 kanuoles.

Ties Schirmech francūzai 
paėmė 12 kanuolių.

Ties Stalupienais ir Gum
bine rusai paėmė 36 kanuo
les.

Iš Francijos.
Prancūzai baisiai įsitikėję 

į kariumenės vyriausią va- 
dą, generolą Joff re. Į jį žiū

ri, kaipo į genijų. Jo žodis 
šventas. .

Francijoj bus įkurta vals
tybinės dirbtuvės, kur gaus 
darbo bedarbiai. Viename 
tik Paryžiuj yra 600,000 be
darbiu žmonių. A- V

18,000 svetimtaučių Franci
jos kariumenėj.

Įdomų reginį turėjo pary
žiečiai, kuomet susirinko I. 
18,000 svetimtaučių, norin
čių sutverti savo nacijona- 
liškus pulkus, kad stoti ka
rėn su vokiečiais. Tarpe jų 
yra 4,500 žydų, 3,000 belgų, 
4,500 italu, 2,600 rusu, 2,000 
šveicarų, 1,000 ispanų, 600 
rumunu, 125 amerikiečiai ir V Z

Vokiečiai socijalistai 
prieš carą.

Pirmininkas Amerikos So- 

jog vokiečiai socijalistai da
rė visas pastangas, kad iš
vengus karės. Kaip žinoma, 
daug iš jų buvo sužeista 
prieškariškose demonstraci
jose.

Bet kada caro kariumene 
patraukė ant Vokietijos ir 
pradėjo gręsti didžiausias; 
pavojus, kad tamsios kazo- 
kijos ordos užlies Vokietiją, 
tuomet nebuvo ką daryti, 
kaip tik ginti savo šalį nuo 
carizmo pavojaus. Vienok, 
socijalistai daro viską, ką 
tik gali, kad karė tuoj užsi
baigtų.

Italija stos karėn.
Paryžiaus “Eclair” prane

ša, kad už kokių trijų-ketu
rių dienų Italija irgi.štos ka
rėn.

Nežinia, ar

Italijos ministerija už
klausė 60 miestų majorų, 
kaip žiūri į karę žmonės. Iš 
visur gauta atsakymas, kad 
žmonės sukels revoliuciją, 
jeigu kils karė.

Smulkesnes žinios iš 
kares lauko.

Vokiečių valdžia praneša, 
jog Baltiškos jūrės yra jos 
rankose.

“Daily Chronicle” prane
ša, kad Vokietijoj apskelbta 
landsturmo mobilizacija ir 
karėn stos žmonės, turinti 45 
metus.

Daugely Vokietijos mies
tų siaučia badas. Krautu
vės atleidžia moteris darbi
ninkes, nes jų savininkai iš 
karės priežasties subankrū- 
tyjc. Moterįs, kurios par
šam dė kambarius vyrams, 
subankrūtyjo. Daugelis tur
čių atleido tarnaites.

jBizniai visai sustojo, trau
kiniai daugely vietų nevaik
ščioja.
)

Su Japonija kare.
Vokiečiai atsisako klausyt 

Japonijos reikalavimo išsi- 
dangint iš Kiau-Čau uosto. 
Todėl galima laukti, kad 23 
d. rugp. japonai jau bombar
duos tą vokiečių poziciją.

(Tąsa ant 8-to pusi.)s.
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Iki paskutiniam lašui 
vokiško kraujo.

Berlynas. — Palydėdamas 
pirmą pulką savo gvardijos 
karėn, Prūsų kaizeris sušu
ko : “Kovosime iki paskuti
niam lašui vokiško kraujo”.

Net žmogui ašaros akyse 
pasirodė.

Caro kariumene pova- 
liai slenka Prūsijon.
Vokietija perdaug savo 

spėkų sutraukė prieš belgus 
ir francūzus, užtai gana 
smarkiai nukenčia nuo rusu. 
Mat, vokiečiai manė, jog ru
sų mobilizacija per ilgai nu
sitrauks, todėl neprisirengė. 
Šiuomi laiku Prūsų Lietu
voj jau yra apie 500,000 ka
reivių, tuo tarpu, iš Prūsų 
pusės nėra nei pusę tiek.

Rusams užėmus Gumbinę 
ir Lycką, vokiečiai pasitrau
kė toliau.

Šiuomi tarpu rusai trau
kia Prūsų gilumon ir todėl 
Vokietijai gręsia iš rusų pu
sės didžiausias pavojus.

Berlyne apskelbta antras 
surašąs užmuštųjų vokiečių 
kareiviu. Skaičius siekia 
1,000.

Prancūzai laimėjo.
Vokiečiams sekanties

Belgijoj ir Lotaringijoj, 
francūzai gali pasidžiaugti 
vienu tik laimėjimu Alzase, 
ties Altkirch.

Austrijai kaip nesiseka, taip 
nesiseka.

Londonas , 23 d. rugp.— 
Pasitvirtina žinia, jog Aust
rija pralaimėjo didelį mūšį 
ant Drinos upės krantų. Iš
viso užmušta ir sužeista 
20,000 austrijiečių.

Serbai dar ilgą laiką vijo
si austrijiečius, paėmė daug 
kanuolių ir belaisvių.

Ties Losnica vėl buvo mū
šy s tarpe serbų ir austrijie
čių. Serbai vėl apgalėjo.

Apie serbų pergalę prane
šama bent iš keliu vietų.v v

nu-
Skolina $50,000,000.

Anglija jau skolina 
vargintai Belgijai 50,000,000 
dolerių.

O tai dar tik pradžia. Kas 
bus toliau?

Japonija siunčia karės 
laivus į Kiaochau.

Šangai (Chinija). Kadan
gi Vokietija visai neatkreipė 
atydos ant Japonijos parei
kalavimo apleist Kiaochau 
uostą, tai Japonija siunčia 
tą uostą apimti savo karės 
laivus, kurie bombarduos 
vokiečių tvirtovę ir duos 
išsikelti ant sausžemio Ja
ponijos kareiviams.

Tokiu būdu prasideda ka
rė tarpe Japonijos ir Vokie-

Francūzai žada atsilygint
Francijos karės ofisas iš

leido pranešimą, jog visa 
Francija prijaučia Belgijai, 
kuri taip baisiai nukenčia. 
Karės ofisas žada, jog Fran
cijos kariumene tol kariaus, 
kol jokio vokiečių karievio 
nebliks Belgijos žemėje.

Austrijos valdžia nepasitiki 
savo kariumenei.

Tai faktas yra.
Neseniai prieš francūzus 

buvo pasiųsti vokiečių tyro- 
liečių pulkai, o slavų pulkai 
prieš rusus. Dabar gi tuos 
pulkus sukeista. Tyroliečiai 
bus siunčiami prieš rusus, o 
slavai prieš francūzus.

Sušaudė majorą.
Vokiečių kareiviai sušau

dė Belgijos miesto Aershoto 
majorą.

Prancūzai kaltina vokie
čius, kad šie naudoja eks- 
plioduojančias kulkas, kas 
yra uždrausta sulyg tarp- 
tautiškos sutarties.

Prieš Su v. Valstijų pirk
lišką laivyną.

Jau buvo tikra viltis, kad 
pati valdžia savo firmą į- 
steigs S. Valstijų pirklišką 
laivyną, kas būtų buvę labai 
pagirtina, bet, matomai, 
stambus kapitalistai patįs
nutarė užsiimti tuo bizniu, 
kuris jiems atneš didžiausią 
pelną.

Wilsonas ir jo administra
cija sutinka, kad privatinis 
kapitalas užsiimtų laivyno 
įsteigimu ar įgijimu ir duo
da jam kelis mėnesius laiko.

Visoj šalyj kįla protestai 
prieš maisto gabenimą į Eu
ropą su tikštu duoti progą 
lobti Amerikos kapitalis
tams ir tęsti karę toliau.

Vėliausios žinios

Rusai eina ant Kara
liaučiaus.

Panedėlio rytas, 24 rugp. —*
Rusų kariumenės pozicija 

Prūsų Lietuvoje ir Mozuri- 
joje gera. Turėdama daug 
didesnes spėkas, ji jau trau
kia į vakarus nuo Gumbinės. 
Kaip praneša iš Peterburgo, 
tai rusai, norėdami užimti 
vieną svarbų punktą, turėjo 
didelį susikirtimą su vokie
čiais ir sumušė juos, paim
dami 8 kanuoles, 12 kulko
svaidžių ir daug belaisvių.

Rusai užėmė jau ir Inster- 
burgą (Jsrutį), Goldapę ir 
Arys. Lycko (Mozurijoj) 
ižde rusai paėmė 50,000 mar
kių. Visoj linijoj vokiečių 
kariumene pasitraukė ant 
Willenbergo. Prūsų žmonės, 
sodiečiai ir miestiečiai, ap
leidžia savo degančius so
džius ir miestelius ir bėga į 
šiaurius.

Naujame mūšyje ties 
Gumbine vokiečiai norėjo 
nuvyt rusus atgal. Jie už
puolė ant dešiniojo sparno 
rusų kariumenės, bet tapo 
atmušti. Tuomet vokiečiai 
paprašė pertraukti karę ant 
24 valandų, kad jie galėtu 
palaidot žuvusius, bet rusai



Kanuoles Koelno
varpmyciose

NERVAI

pilnas

dievas žino, kodėl prie 
priklauso.

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
POPIEŽIUS PIJUS X.
Vatikano rūme mirė galva 

viso pasaulio Rymo katali
kų—Pijus X. Jisai mirė toj 
valandoj, kuomet taip vadi
namo “krikščioniško” pa
saulio tautos susikibo mirti- 
nan mūšin. ■ Jisai savo aki
mis galėjo matyti taip lygiai 
dabar, kaip ir pirmiau, jog 
Bosas Kapitalizmas neklau
so savo tarnaitės Bažnyčios. 
Senovės karės dievas Mar
sas moka vadovauti ir šios 
gadynės krikščionimis taip 
lygiai, kaip jisai mokėjo va
dovauti Rymo stabmel
džiais.

Kiekvienam reikia dabar 
pagalvoti: tai kokiam galui 
gyvuoja ta bažnyčia ir jos 
galva, jeigu jų rolė šiandien 
yra mizeriška, rolė penktos 
kojos prie stalo?

Miręs popiežius paėjo iš 
prastų žmonių. Jį ir vadino 
sodiečių popiežium, tų ra
mių sodiečių nuo Adriatiko 
jūros. Galimas daiktas, jog 
ypatiškos popiežiaus dory
bės buvo gana augštos. Ne
abejotina, jisai ne vieną ska
tiką išdalino elgetoms ir ne 
vieną gailią ašarą nušluostė 
prie kiekvienos progos. Męs 
žinome, jisai gelbėjo nuken
tėjusius nuo žemės drebėji
mo ir parodė didelį veiklumą 
laike choleros 1871 metais. 
Bet čia mums rūpi ne jo ypa- 
ta, bet jo veikimas, kaipo ba
žnyčios galvos.

Užėmęs troną, popiežius 
pasisakė norįs viską atgai
vint Kristuje. Męs žinome, 
kad po 11 metų jo popiežia
vimo pasaulis nepasidarė ge
resnis, bent tas kapitalistiš
kas pasaulis, kurį popiežius 
visuomet užgirdavo. Pijus 
X buvo atžagareivis politi
koje. Jo bažnytinė politika 
reiškiausia pasižymėjo enci
klikoje “Pascendi”, kurioje 
buvo pasmerkti visi tie kata
likai, kurie norėjo katalikys
tę bent šiaip taip suderinti 
su naujos gadynės mokslu. 
Popiežius apkrikštijo visus 
tuos katalikus modernistais 
ir tuomet prasidėjo moder
nizmo naikinimas seminari
jose, katalikų universitetuo
se, laikraštijoj. Visa, kas 
katalikų bažnyčioje norėjo 
panaujėti — buvo priskaito- 
ma prie klaidinančios erezi
jos.

Pijus X, kiek jam teko 
kišties politikon, visuomet 
palaikė didžiausius atžaga
reivius. Prie jo, 1905 m., 
įvyko atskyrimas bažnyčios 
nuo valstijos Francijoj ir toj 
šalyj popiežius ant visados 
susibičiuliavo su atžagarei- 
vija. Ispanijoj ir Portuga
lijoj popiežius visuomet bu
vo priešingas naujęms srio- 
vėms. Vokietijoj jisai palai
kė atžagareiviškąsias unijas 
prieš moderniškai-katalikiš- 
kas.

Popiežiui mirus — nemirs 
popiežija. Ji turi dar savo 
agentų, mokančių vartoti 
amžiais išgaląstus ginklus, 
bet morališkas ir fyziškas 
popiežijos nykimas eina mil
žiniškais žingsniais pirmyn.

Sako, jog Pijus X, mirda
mas pasakė, jog jam didžia 
gaila, kad negalįs sustabdyti 
kraujo praliejimo. Seniau 
girdi, popiežiai tą galėdavo 
padaryt. Kaip gi!

Visa Europos praeities is
torija nudažyta krauju ir 
popiežija tame kraujo pra
liejimo darbe nei kiek neat
siliko nuo svietiškų tyronų.

Taip, kaip praeitis popie
žijos tampriai sujungta su 
vergija ir baudžiava ir viso
mis tų gadynių šunybėmis, 
taip ir dabartis popiežijos 
yra tampriausia sujungta su 
kapitalizmo orgijomis.

Tarnaitė Bažnyčia yra tik 
nykštukas prieš Bosą Kapi
talizmą. Kad taip, o ne ki
taip yra — liudija baisus šių 
dienų atsitikimai Europoje.

Mums mažai rūpi naujo 
popiežiaus išrinkimas. Sa
ko, rinkimas atsibus 3 rugs.

LAISIVfi

RAUDONOSIOS SAVAITES PROGOS.

Tūli dievobaimingi žmo
nės mano, kad kardinolai, 
rinkdami popiežių, klauso 
“dievo balso”.

Tuščia šneka.
Popiežiaus išrinkimas — 

politikos dalykas. Didelę 
tėkmę ant popiežiaus išrin

kimo turi Austrija, Italija, 
Ispanija, Francija ir Vokie
tija. Nekurie katalikiški 
karaliai turi teisę pasakyti 
apie jiems nepatinkamą 
kandidatą, jog jie uždrau
džia (vėto) jį rinkti. Padė
kime, mirus Leonui XIII, 
veikiausia, būtų išrinkę 
Rampolą, bet Prūsų Villius 
su Austrijos seniu užprotes
tavo ir Rampolą neišrinko. 
Mat, Rampola buvo Franci- 
jos šalininkas.

Taip bus ir dabar. Jau ir 
dabar girdėties įvairių kan
didatų vardai ir kuomet per
šama į popiežius tą ar kitą, 
tai nėra jokios šnekos apie 
“dievo valią”, bet vistik poli
tiškos machinacijos.

Ne, ponučiai, męs sakome, 
jog darbininko žmogiška 
vertybė tokia jau, kaip ir ko
kio nors didžiūno.

“Katalikui” męs rekomen
duojame pritaikint savo lio- 
giką linkui jo paties: gi ką 
išties giliuoja tokis lapukėlis 
prieš didelį anglišką dien
raštį! Tiek, kiek barborėlė 
prieš gerą pelėdą. Taigi, 
įlyskit į p. Tananevičiaus ki
šenių, ponai redaktorėliai, ir 
tylėkit.!

NEGALIMA TIKĖTI CA
RO PAŽADĖJIMAMS.
“Mano mylimiausi žydai!” 
“Išaušo valanda, kad šven

ti sapnai jūsų tėvų gali išsi
pildyti... Lenkų dvasia gyva 
tebliko...” “Lenkai, latviai, 
lietuviai, o ypatingai žydai 
— visi apreiškė, jog viską, 
ką jie nukentė, užmiršta ir 
atleidžia ir šioje didžioje 
teismo valandoje visos tos 
tautos stoja greta rusų tau
tos”. (“Daily Chronicle”).

Kas čia atsitiko?
Ar vilkai į avinėlius pa

virto? Ar caras nesirengia 
tik tapti kandidatu į šven
tuosius?

Męs neabejojame, kad ca
rizmo šalininkai tarpe lietu
vių, — o tokių jau randasi,— 
pamėgins mums įkalbėti, jog 
Rusijoj išaušta nauja valan
da.

Caro meilinimasis žy
dams, finams, lenkams ir 
kitiems svetimtaučiams yra 
nekas daugiau, kaip tik nu
sišypsojimas dviveidžio Ja
nuso.

Carų žodžiai ir prisiegavi- 
mai neverti nei sudilusio 
cento.

Juk caras Mikė prisiekė 
pildyt Finliandijos konstitu
ciją, ir sulaužė tą savo viešą 
prisieką!

Caras išleido gi aną gar
sųjį spalių mėnesio 1905 m. 
manifestą — o kur tas mani
festas? Caras, armėnų sker
dynių įrengėjas, caras Kiši- 
niovo ir Kražių — nėra žmo
gum, vertu užsitikėjimo.

Tiktai politiški lengvapė
džiai a la p. Gabrys gali vi
lioti žmones caro prižadais. 
Lietuviai darbininkai per
daug patyrimo turi, kad ti
kėti Sibiro, nagaikos ir kan- 
čiaus palaikytojui.

Męs žinome niekšystes 
Prūsų valdžios, kuri vis dūr 
persiėmusi Bismarkio idea
lais, bet nagaikos valdžia 
dėl mūsų yra sinonimas bar
barizmo. ■ ,

Daug rimtų balsų anglų 
spaudoje jau pakilo ir tų bal
sų tikslas išaiškyt žmonėms, 
jog carizmo laimėjimas nie
ko gero negali žmonijai at
nešti.

“Naujienos” sako, jog 
dienraščio pasirodymas pu
sėtinai laisviečius nustebino.

Tai kas tame blogo? Gi 
pačių “Naujienų” red. 
straipsny N-ry 24 yra pasa
kyta: “Net dalis mūsų drau
gų, ir ta nusistebės, išgirdu
si apie tai”. Tuomi nusiste
bėjimas legalizuojamas ir, 
tikimės, atskiriamas nuo 
įtartinų jausmų.

“Laisvėj” gi buvo pasaky
ta: męs simpatiškai žiūrime 
į“Naujienas”.Tie žodžiai lie
kasi pilnoje galėję, nors męs 
ir nerašėme panegirikų 
(tuščių išgyrimų), ir pada
rėme pastabą, jog mus apie 
tai net nepainformuota.

Draugai naujieniečiai ži
no, kiek naudos iš tų išgyri
mų. Šiandien pagyrimai, o 
ryt “blogi norai Sąjungai...”

Taip-pat dadursime, jog 
formališkas susodinimas po 
bendru antgalviu visų dien
raščių toli gražu nereiškia 
vienodumo apvertinime.

DĖLEI LIETUVOS GEL
BĖJIMO FONDO.

“Keleivis”, patalpinęs iš
traukų ir atsišaukimo S. L. 
A. Kankinių Šelpimo komisi
jos ir S. L. A. tarybos, — pa- 
tėmyja, taip kaip ir “Lais
vė”, jog Lietuvos gelbėjimo 
fondas yra reikalingas, bet 
tik ne po viena S. L. A. fir
ma. “Keleivis” primena, jog 
L.S.S. kankinių šelpimo ko
mitetas yra dar gyvas ir vei
kia, kaip veikęs. “Mums ro
dosi, kad jeigu tautininkai 
norėjo prisidėt prie šelpimo 
kankinių, jie galėjo pasitart 
su socijalistais” — priduria 
“Keleivis”.

Iš to nuomonėmis susikei- 
timo vistik tampa aišku, kac 
reikėsią platesnės organi
zacijos, kuri rūpintųsi fondo 
įsteigimu.

Manome, kad diskusijas 
dėlei to klausimo laikraščiai 
mokės vesti atsakančioje 
formoje, ne taip, kaip 
“Draugas” ir “Katalikas”. 
Tuodu laikraščiu ir šiame 
atsitikime rekomendavo sa
ve, kaipo davatkų auginti
niai.

“JŪS ESATE DŪLKĖS”— 
PASAKĖ “KATALIKAS”.

“Laisvė” nurodė, kad lie
tuviai socijalistai jau stojo į 
darbą ir aiškina plačiom- 
sioms minioms karės pra
gaištingumą ir kapitalistų 
barbariškumą.

“Katalikas” nori mus pa
šiepti ir sako: “Ką gi jūs 
reiškiate! Gi jūs tik dulkės, 
kas gi jūsų klauso?”

Taigi, “Kataliko” suprati
mu, kai karaliai “vajavoja”, 
tai žmonės-dūlkės turi ty
lėt.

Kokia lekajaus liogika pas 
tą gatvinį ' Chicagos lapą! 
Kaip mažai paguodojimo dėl 
žmogaus vertybės!

“SOCIJALISTAS” F. 
ŽIVATKAUSKAS.

Drg. J. Raulinaitis paste
bi “Kovoje”, jog p. F. živat- 
kauskas, kai kalbėjo “Tėvy
nėj” apie politišką suvažia
vimą, nei žodeliu neužsiminė 
apie L. S. S. ir Spaudos San
dorą. Tiesa, nei ta, nei kita 
organizacija neprašo, kad p. 
F. Ž. jąs minėtų, bet visg 
kaip tai charakteriška dė 
“socijalisto” nemątyt L. S. 
S., kurios nariu jisai yra ir 
nematyt Spaudos Sandoros, 
nors jisai pagal patyrimo 
gali žinoti,kad Sandorai pri
klausanti laikraščiai daug 
didesnę įtekmę turi minioje, 
negu “Liet.”, “Vien. Liet.” ir 
kiti.

Sąjunga negali džiaugties, 
turėdama narį, kuris, ponas 
dievas žino, kodėl prie jos

“Naujienos” rašo:
“Draugas” nori, kad vi

suotinas Amerikos lietuvių 
suvažiavimas būtų kartu su 
Rymo-Katalikų Federacijos 
seimu. Suvažiavimo posė
džiams būsianti prirengta 
klebonijos priemenė.

Kaip su rengt Raudonąją ( 
Savaitę, kaip suorganizuot 
propagandos ir agitacijos 
iarbą tokiu būdu, kad būtų 
todidžiausių vaisių?

Tan klausimam duosime 
atsakymą, juo labiau, kad 
daugelis draugų pasigenda 
informacijų.

Be abejonės, kaip papras
tai pas mus, visur bus su
rengtos prakalbos. Kiek 
girdėjome, tai dėl kalbėtojų 
;arpe kuopų eina net varžy
tinės ir daugelis kuopų ne
galės, rasit, jau gaut kalbė
tojų.

Šiaip ar taip, bet visos 
kuopos turi; stengties savai
tės bėgyje padaryti bent ke
is viešus susirinkimus, ku
riuose turi būti pasakyta 
prakalbų, paskaityta prelek- 
cijų, įtaisyta diskusijų ir tt.

Jeigu pasirodytų, kad tūla 
kuopa negaus kalbėtojų, tai, 
nors per bėdą, galėtų speci- 
jalės agitacijos savaitę nur 
kelti viena, savaite vėliau, 
nors tatai reikėtų daryti tik
tai didžiausiam, neišvengia
mam reikalui esant.

Kaip j,au daugelis nurodė, 
šiemet męs galėsime su
traukti į savo prakalbas mi
nias žmonių. Visasvietinė 
karė ir skelbimas tautų bro
lybės idealo — tai vyriausia 
tema mūsų prakalbų, musų 
pašnekų, mūsų diskusijų. 
Męs būsime ne vyrai, jeigu 
nemokėsime išparodyt žmo
nėms visą baisųjį nuožmumą 
kapitalizmo, ypač šioje va
landoje, kada galvažudžiai 
numetė į šalį net fygos lape
lį mažiausio padorumo. Tie
sa, mums, rasit, užkenks be
darbės ir rasis žmonių, ku
rie sakysis negalį ištesėti 
mokėti Sąjungos iždan 25 
centų, bet dėlei to nereikia 
nuliūsti. Dabar nepristoję, 
pristos vėliau, už mėnesio 
už dviejų. Agitacija gali at
nešti apčiuopiamą naudą ir 
šiek tiek vėliau, bet mums 
svarbu ne tiek greitumas, 
kiek tas faktas, jog, >iauda 
visviena bus.1'

Nauda bus juo didesnė, 
juo daugiau narių bus pri
statyta darban. Nereikia 
atsidėt ant pačių vienų kal
bėtojų, prelegentų. Darban 
turi stoti visi, kas tik išgali. 
Kiekvienas Sąjungos karei
vis turi jausties šioje valan
doje esąs Sąjungos generolu 
ir dirbt, dirbt ir dirbt.

Męs rekomenduojame 
kuopoms kuogreičiausia ap
svarstyt klausimą, kaip įtai
syt lietuviškų namų aplan
kymą. Tas būdas agitacijos 
dar neišmėgintas, nors j jį 
jau kelis sykius nurodyta.

Mūsų supratimu, kiekvię- 
noj vietoj išmintingesni 
draugai, kurie gali geriau 
diskusuoti ir turi taktą, pa
sižada apvaikščioti lietuviš
kas stubas. Geriausia būtų 
vaikščioti po du. Pirmiau
sia reiktų nueiti pas pritarė
jus ir šiaip jau bešališkus 
žmones. Nueiti reikėtų ne 
tuščiom rankom, bet su ap
likacijų blankoniis, su litera
tūra ir laikraščiais.

Brooklyno L. S. S. 19 kuo
pa mano pasiųsti nekurtuos 
savo narius pavaikščioti po 
stubas. Kokie bus patyrimai, 
vėliaus galima bus paaiškin
ti ir tuomet męs žinosime, 
kaip elgties ateityje.

Pridursime, jog j namus 
siųsti reikėtų ne tik vyrus, 
bet ir moteris bei merginas. 
Tegul ir jos . mokinasi būti 
drąsios, veiklios, tegul ir jos 
pratinasi prie platesnios au
ditorijos.

Kuopos, męs meldžiame 
jūsų išbandyt šitą agitacijos 
metodą.

t)abar klausimas apie lite
ratūrą. Iš daugelio vietų 
mums praneša, kad kuopos 
nutarusios parsitraukti spe
ciali© “Kovos” N-rio. Geis
tina, \kad to N-rio būtų iš
platinta kodaugiausia.

Tikimės, kad ir visi kiti 
mūsų ' laikraščiai pasipuoš 
laike ^Raudonosios Savai
tės specialiais straipsniais. 
Taigi geistina, kad publika 
pamatytį ir juos. Nekurie 
draugai jaju kreipėsi į “Lais-

vę” su užklausimu, bene pri- 
siųstume ir “Laisvių” dėl iš
dalinimo..

Atsakome, jog mielai tatai 
padarysime. Raudonosios 
Savaitės šventė turi būti 
mūsų vienybės švente ir ry
šiu dar labiau suvienyjančių 
Sandoros laikraščius.

Ligišiol negirdėjome nie
ko apie literatūros platini
mą. Tegul parodo kuopos, 
jog jos savo, vadinasi, Są
jungos naudai moka platint 
literatūrą. Tegul nebūna 
namo, kur nesirastų po Rau
donosios Savaitės bent ke
lios mūsuf knygeles;.

Visų pirmiausia reikia pa- 
sistengt išplatint šias kny-

Socijaldėmokratų Mok
slo Pamatai (“Kovos”’išl.)— 
20c;

Valstybė ir Socijaliz- 
mas (“Kovos”’išl.) 10 c.

Kunigai, bedieviai ir soci- 
jaldemokratai — (“Kovos” 
išl.) 10b;

Socijalizmo trupiniai 
(“Kovos”’išl.)'.. Kaina 20c..

' O. Ameringero “Socijaliz- 
mas”., (“Laisvės” išl.) 15c.

Klesos ir Klesų kova (J. 
Smelstoriaus. (“Pirmyn”’ 
išl.); 10c;.

Galutinas kliasų kovos 
tikslas (“Kovos” spauda) — 
10c..

Nuosavybė ir darbas (“L. 
Ž u r nal o ” išl.) — 5c.

“Nuosavybės išsivysty
mas” (Ilgaudo išl.). — 50c.

Pravartu būtų gavus ir 
Liet. Soc.-Dem. P. išleidimų. 
(Aštuonių vai. Darbo Diena, 
Kaip kunigas virto socijal- 
demokratu, Darbininkai ir 
visuomenė — “Žarijos” išl., 
Karė — ar ji žmonijai reika
linga, Kas iš ko gyvena, So
cijalistai ir masonai, Vaina 
arba karė — P. Višinskio 
“Šviesos” išleidime). Visos 
tos knygelės yra gana pigios 
— jų kaina tarpe 5 ir 10 cen-

liepimus: ir dasižino„ kaip- 
dalykai stovi aplinkui. Pa
našiu būdu nervais smegenįs 
pasiunčia savo paliepimus ir 
gauna žinias, jei kas kūną 
jžgauna. • Be nervų mūsų 
tunas pavirstų į nejudomą 
mėsos šmotą, jokiu būdu ne
galėtų būti gyvu.

Vienok,kaip ir kokiu būdu 
protas-smegenįs duoda ner
vams paliepimus — apie tai 
čia nekalbėsim..

Garsusis Amerikos fizio- 
ogas W. H. Howell tame da- 
yke sako:.

“Smegenų medegoj yra fi
ziko - chemiškas mechaniz
mas, kuris mums gali su
teikti sąmonę. Fiziologijos 
metod'os yra pritaikintos to 
mechanizmo ypatybių tyri
nėjimui, bet sąmonės reak
cija rišasi su kuomi tai, kas, 
ant kiek męs žinom,nėra me- 
dega bei energija...”

Nervų aparatas yra la
bai jauslus. Jisai greitai 
genda, ir jį greitai negalima 
pataisyti. Nervams suirus, 
visas kūnąs nukenčia. Dėl
to labai svarbu visuomet ra
miai užsilaikyti, rimtai ir 
drąsiai gyvenimo nelaimes 
sutikti bei vengti bereikalin
go įsikarščiavimo, nes pana
šus dalykai ardo nervų apa
ratą. Sunkus darbas, ilgos 
valandos ir nešvarios dirb
tuvės nervams labai netinka.

A. J. Karalius.

Ar užkariautoj šaly 
žūsta pinigai val
džios bankuose?
Klausimas. Ąr užkariau

toj šalyj, kurie turėjo pini
gus valdiškuose bankuose, 
galės gaut atgal? Padėki
me, jei Vokietija užimtų Lie
tuvą?

Reikėtų tų knygelių parsi
traukti ir kuosmarkiausia 
išplatint. Išleistuvės, be abe
jonės, suteiks tas knygas 
kuopoms pigesniomis sąly
gomis.

Sekančiuose “Laisvės” bi
riuose nurodysime ir dau
giau- tinkamos literatūros.

Taigi, draugai, į darbą!

Visus kūno judėjimus val
do nervai. Be nervų veik
mės męs negalėtume nei pir
što pajudinti. Bet kaip ner
vai savo darbą atlieka?

Nervai'dalinasi į du sky
rius; centraliai nervai ir 
sympatetiški nervai. Cent- 
ralių nervų centrai randasi 
smegenįse nugariniam kor
de (virvelėj). Centraliai 
nervai kontroliuoja visus 
liuosnoriai valdomus mus
kulus ir jų aukštesnieji cent
rai veikia, kaipo proto orga
nas (jei taip galima pasaky-

Sympatetiški nervai kont
roliuoja liuosnoriai nevaldo
mus muskulus (tuos, ku
riuos męs savo valia nega
lim kontroliuoti, pv. širdies 
muskulai) ir giles.

Nuo smegenų ir nugarinio 
kordo nervai eina į visas kū
no daleles; arti smegenų 
nervai yra stori, bet paskui 
šakoja, eina plony n ir plo- 
nyn,pakol pavirsta veik į ne
matomus siūlelius. Nervai 
suteikia smegenims žinią, 
kad tūla kūno dalis, saky
sim, karštį kenčia. Tas atsi
lieka maž-daug šitokiu bū
du. Vieni nervai suteikia 
smegenims žinią, kad, padė
kim, pirštas dega. Smege
nįs kitais nervais tos vietos 
muskulams duoda žinią, kad 
judėtų, ir tada pirštą palen
kiame. Žinoma, tas įvyksta 
taip greitai, kad męs mo- 
mentališkai galime pajus
ti.

Nervus galima prilyginti 
prie telegrafo vielų (dratų), 
o smegenis prie telegrafisto 
ofiso. Telegrafo vielomis 
telegrafistas pasiunčia pa-

Koelno, Vokietijos mieste, 
bažnyčių varpinyčiose įsta
tyta kanuoles, kad būtų 
lengviau šaudyti į francūzų 
orlaivius.

Suprantama, nieko ypa
tingo tame nėra, nes mums 
seniai yra žinoma, kad krik
ščionybės apaštalai garsino, 
jog bažnyčios galima paver
sti karės metu ne tik į tvito- 
ves, bet ir į arklydes.

Tą atsitikimą, jog Koelno 
bažnyčių varpinyčios pa
puoštos kanuolėmis, reikia 
priimti, kaipo ženklą pilno 
bažnyčios atsidavimo vieš
pataujančiai klesai.

Krikščionybė veik per 
2000 metų skelbė “artymo 
meilę”, o pasitaikius progai, 
paleidžia kulkas iš bažny
čios. Jeigu męs matome 
krikščionybės apaštalus lai
minant karę ir ginklus, tai 
nėra mažiausios abejonės, 
kad Kristaus žodžiai apie 
artymo meilę, dargi ir prie
šo, jau seniai mirė.

Visa bažnyčios istorija y- 
ra istorija invalidų egzisten
cijos. “Artymo meilė”, “pa
laima priešo”, “nesipriešink 
piktui” — visos tos idėjos 
skambėjo per 2000 metų ties 
altoriais ir šalę altorių ir 
tuos obalsius apgiedojo mili
jonais visokių balsų, kiek
vieną rytą skambino iš tūks
tančių varpų.

Ir kągi? Ar persimainė 
geresnion pusėn žmonijos 
gyvenimas? Gi ponai kuni
gai patįs įtaisydavo didžiau
sias skerdynes ir laimino fe
odalų botagą.

Pasaulis buvo
skriaudos ir jo istorija yra 
istorija klesų kovos. O toje 
kovoje bažnyčia visuomet 
stovėjo darbininkų priešų 
pusėje. Ir iki šiam laikui 
yra prispaudėjų, kurie 
dangstosi krikščionijos 
skraiste.

Ir męs neturime stebėties, 
kad po tūlam laikui vokiečių 
kanuoles iš bažnyčių varpi- 
nyčių šaudys ne tik į francū- 
zus, bet ir į saviškius vokie
čius darbininkus. Tada ir 
vokiečiai prispaustieji sukils 
prieš vokiečius prispaudė
jus.

Šiaip ar taip kalbant, bet 
tas atsitikimas su Koelno 
varpinyčiomis turi būti iš
naudotas socijalistais, kad 
nurodyt plačioms minioms 
katalikiškų darbininkų, į ką 
pavirto 
čia.

Atsakymas. Pagal inter
nal jonališkas tiesas, per
galėtojas gali naikinti ir už
grobti turtą tik šalies arba 
valdžios, su kuria kariauja, 
bet ne jos piliečių nekomba- 
tantų. Pastarųjų turtą gal 
užgrobt tik tada, kada anas 
yra panaudojamas sustipri
nimui priešo, kaip va: laivai, 
vežanti karišką kontraban
dą, sandėliai maisto, ginklų, 
ammunicijos, gyvuliai, ir 
tam panašiai.

Pinigai, sudėti vienos ar 
kitos valdžios banke, yra 
iki tiek geri, kol ta valdžia 
arba jos įpėdiniai nėra abso
liutiški bankrūtai, kaip ve 
valdžia Huertos arba Carba
jal, kuriuos revoliucijonie- 
riai apskelbė uzurpatoriais, 
ir jų vekseliai, t. y. bankinės 
notos ar knygutės nėra pri- 
pažinamos, ir todėl žmo
nės patrotys pinigus, kaip, 
kad trotytų kreditoriai nie
ko nevertos ypatos.

Kaslink pinigų Rusijos ar
ba Vokietijos bankuose da
lykas taip yra: valdžios yra 
skolininkais. Jei, kaip va 
Vokietija kad užgrobė apie 
$25,000,000 Rusijos pavaldi
nių Vokietijos bankuose, už
grobiami pinigai yra tik lai
kinai sulaikyti nuo jų, kol 
karė tęsiasi, idant atimt juos 
nuo žmonių, kurie galėtų 
juos suvartoti pergalėjimui 
ir kariavimui su Vokietija. 
Žmonės, padėkim sau lietu
viai, kurie turi Rusijos val
džios bankuose pinigus, turi 
Rusijos valdžią už skolinin
ką. Nežiūrint į jų tėviškės 
geografišką permainą arba 
permainą jų gyvenimo vie
tos (padėkim sau, išvažiavi
mą į Ameriką), valdžia vis- 
tiek liekasi jų skolininku ir, 
apsimalšinus suirutei, ap
mokėtu.

Bet, padėkim sau, kad Lie
tuvą užėmė ir su ja Lietu
voj esančias Rusijos kazna- 
čeistvas su visais ten esan
čiais pinigais (kūne prima 
facie yra valdžios turtu)/ 
kas tada liks; žmonių skoli
ninku? Tas priklauso nuo 
sutarties tarp kariaujančių 
valdžių prie karės pabaigos. 
Tankiausiai pralošusioji 
viešpatystė, bet atsitinka, 
kad pergalėtojas prisiima 
tam tikrą valstijos skolą. 
Štai, po karei Balkanuose 
Bulgarija, Serbija ir Graiki
ja-turėjo prisiimt Turkijos 
skolos dalį ,proporcijonališ- 
ką su žemės plotu,užkariau
tu nuo Turkijos. Padėkim 
sau, kad Vokietija paimtų 
50-tą dalį Rusijos teritorijos, 
žmonių arba turto. Ji gal 
prisiimt ir 50 dalį Rusijos 
skolų, klasifikuotų kokių,, 
kaip ve bondų, ar kaznai- 
čeistvų skolas, bet gal palikt 
visas skolas nuveiktajai val
stijai. Tas priklauso nuo 
susitaikymo, o susitaikymo 
išlygos — kaip labai nuveik
toji šalis yra sumušta, ir ar 
turi pajiegų diplomatišku 
keliu iškovot sau geresnes 
santaikos išlygas.

F. J. Bagočius.

šiandien bažny- 
A, Dągįs.

Telefonas gatvekariuose.
Gatvekariai, kurie važiuo

ja Frankforte, Germani jo j, 
priemiesčiuose, kur nėra te
lefono stočių, turi savo tele
fonus. Telefono aparatas 
yra tam-tikroj būdukėj, už
pakalinėj gatvekario daly. 
Norint telefonuot,kondukto
rius prideda ant karo vir
šaus esančią geležinę lazdą 
prie šalimais einančios tele
fono vielos, o paskui suvie- 
nyja telefono vielos pajiegą 
su aparatu gatvekario viduj. 
Tokia sistema pripažinta la
bai praktiška ir dabar jį įve
dama ir kitur, kur nęrą tek’ 
fonų stočių,



Leonidas Andrejev.
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KARES BAISENYBES
Iš baronienes Berta von Suttner “Šalin ginklus”. 

Laiškai aficieriaus iš karės lauko.

Mūšio poezija.
Stovint augštai ant kalno, 

tarpe generolų ir augšto 
rango aficierių, su lauko 
žiūronu prie akių, karė su
teikia didžiausį estetišką ef- 

• fektą. Tą gerai žino ir pie
šėjai, kurie piešia karės pa
veikslus.

Ant kariškų paveikslų at
vejų - atvejais perstatoma 
generolai ant kalno tėmy- 
janti per žiūronus mūšio 
lauką. Taip-pat tankiai pie
šiama karvedžiai, lekianti 
priešaky savo kariaunos ant 
balto, kaip sniegas, arklio su 
ištiesta pirmyn ranka, kuri 
rodo dūmais užkloton tolu
mon. Jo galva atkreipta į 
tuos, kurie skubinasi paskui 
jo, ir tarsi girdisi jo šauks
mas “su manim!”

Iš mano vietos ant šio kal
no aš matau tikrą mūšio po
ezija. Tai v ra didis vaizdas, 
ir kaip-tik tiek tolimas, kad 
išrodyt tikru pieštu paveiks
lu, be smulkmenų, be baise
nybių ir apnuogintos tikre
nybės. Nematyt trykštan
čio kraujo, negirdėt mirties 
čerškėjimo, vien tik augštas 
ir didis linijų ir varsų efek
tas.

Tos soarnų pavidale besi
plečiančios tolumon armijos 
korpusų eilės, tas nesulaiko
mas pėstininkų pulkų plūdi
mas, raitarijos skyriai ir ar
tilerija; toliau vežimai su 
amunicija, su valgiais, ark
liai su Įvairiais našuliais ir 
pačiame užpakaly vežimai 
su visokiomis reikmenimis.

Dar įstabesnis išeina pa
veikslas, jeigu plačioj pakal
nės lygumoj pasitaiko ma
tyt ne vien vienos armijos 
judėjimus, bet dviejų armijų 
susitikimą.

Tuomet matosi švyturiuo
janti kardu ašmenįs. linguo
jančios vėliavos, arkliai šo
kanti piestu, tarsi putojan
čios susimaišiusios bangos; 
tarp to visko kįla dūmų 
debesįs, kurie vietomis vi
są vaizdą dengia tirš
ta nepermatoma uždanga, o 
jai pasikėlus matosi kovoto-

Galop, kaipo akompani
mentas. ritasi per kalnus šū
viu garsas, kuris nuolat gau
džia: Mirtis! Mirtis! Mirtis! 
Taip, tokios rūšies dalykai 
gali įkvėpti kariškas dainas.

Tokie vaizdai taipgi labai

gelbsti rašyt tos ar kitos ka
rės istoriją — kada jau ji 
užbaigta. Nuo augšto kal
no labai paranku apžvelgti 
mūšio lauką ir parašyt ko
vos turin,.: — toks - tai ka- 
riumenės skyrius pasitiko 
priešus tokioj - tai vietoj, 
atstūmė juos atgal, susivie- 
nyjo su didžiąja armija; 
drūtos priešo spėkos pasiro
dė kairiame šone —ir taip 
toliau, ir taip toliau.

Bet tas, kuris nėra ant 
kalno, ir nežiūri per žiūro
ną, o kuris pats dalyvauja 
mūšyje, tas negali, negali 
persistatyt Sau mūšio pro
greso taip, kaip tas tikėtina. 
Jis mato, jaučia ir mąsto tik 
tą, kas randasi čia pat sale 
jo. Visą, kas dedasi nuo jo 
toliau, jis gali tik įsivaizdin
ti sau pagal seniai priimtų 
formulų.

Mums, stovint ant kalno, 
vienas generolų pratarė į 
mane: “Žiūrėk, Tilling, ar 
tai neįspūdinga? Puiki ar
mija, ar ne? Apie ką tams
ta taip užsimislijęs?” Apie 
ką aš mislijau, mano Marta? 
Apie tave. Bet mano virši
ninkui aš negalėjau to pasa
kyt. Todėl, su visa prigulin
čia pagarba, aš pamelavau. 
Beje, “visa prigulinti pagar
ba” ir teisybė labai mažai ką 
turi bendro tarp savęs. Tei
sybė yra labai išdidi esybė ir 
paniekinančiai šalinasi nuo 
visokio vergiškumo..

Beverčiai rūkstanti griu
vėsiai.

Kaimas yra mūsų — ne, 
jis yra priešų — dabar vėl 
mūsų — ir dar sykį priešų; 
bet jis jau nėra kaimu, o tik 
rūkstančia krūva namų 
griuvėsių.

Gyventojai (ar ne jiem tik 
teisingiausiai kaimas prigu
lė jo?) buvo jau pirmiau iš- 
sikraustę ir tai jų laimė, nes 
musys apgyventoj vietoj yra 
tikrai baisingu dalyku; nes 
tuomet draugų ir priešų 
kulkos laksto kambariuose 
ir žudo moteris ir vaikus.

Vienok, tame kaime, kurį 
męs vakar paėmėme, aplei
dome, vėl apėmėme ir vėl ap
leidome, buvo viena šeimyna 
užsilikusi. Tai buvo senelių 
pora ir jų duktė, nėščia. Jos 
vyras tarnauja mūsų pulke. 
Jisai papasakojo man apie-
tai. artinanties prie kaimo, j &as tampa šaudymo vieta.

“Štai, pulkininke,tame na- (Toliaus bus).

Rymo popiežius Pijus X, kuris mirė 19 rugpjūčio. 
(Platesnis aprašymas apžvalgoje).

me, ką su raudonu stogu, gy-' 
vena mano pati su savo se
nais gimdytojais. Jie netu-, 
rėjo pąjiegų parsišalint;ma-, 
no pati rengiasi bile dieną 
tapti motina, o senukai jau 
vargiai paeina; dėl dievo, 
pulkininke, pasiųsk mane 
tenai!”

Nelaimingasis! Jisai kaip 
tik spėjo nueiti j savo namą,' 
kad pamatyt motinos ir kū
dikio mirtį. Įpuolusi vidun 
bomba sprogo po juodviejų 
lova. Kas atsitiko su senu-i 
kais, aš nežinau. Turbūt1 
jie tapo palaidoti griuvę- 
šiuose.

Mūšis atvirame lauke yra ! 
ganėtinai baisus; bet mūšis! 
tarp gyvenamų namų yra! 
dešimts sykiu baisesnis. Sie
nojų tratėjimas, liepsnų 
bangavimas, smaugianti 
du m a i; gy v u Ii a i b e gi o j a 
baubdami išgąstyje; kiek- 
vie siena yra tvirtovė arba 
barikada, kiekvienas lan-

Franci j os kareiviai 
Paryžiaus gatvėmis.

llll

Dr. Alexis Carrel,garsiau
sias pasauly gydytojas, da
bar randasi francuzų armi
joj, kur prižiūri sužeistuo
sius.
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LAISVĖS” SKAITY
TOJAI.

Prašome jūsų koenergiš- 
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 mums.

sijudinimo, baimės, piktumo. Jisai visaip 
drebėjo. Tūlus žodžius jisai jau negali 
ištarti, tarytum, būtų užmiršęs juos. j

— Klausiate, kas namie? Kur namie? 
Koks namas ? Ar męs kur nors turime savo 
namą? Tylėkite visi,-duokite man šnekėt, 
kitaip aš jus visus iššaudysiu. Namie aš 
kiekvieną dieną maudžiausi vanoję ir joje 
buvo vanduo iki pat kraštų. Ar supranta
te ! Ten buvo vanduo. O dabar aš net prau? 
sties kasdien negaliu. Ant mano gai
vos šašai ir visą kūną man niežė
ti, o po kūną slankioja, slankioja... Aš 
proto pradedu netekti nuo purvo, o jūs man 
sakote — namai! Aš, nelyginant galvijau 
aš neapkenčiu patsai savęs, aš nebepažįsta 
jau savęs ir mirtis man visai jau nebaisft 
Jūs man suaižote smagenis savo šrapneli 
mis, suprantate, smagenis! Kas tik sauja, 
kur tik sauja — o man vis į smagenis. Ką 
jūs man pasakojate apie namus! Kokiiifc 
namus? Aš negalėčiau ant gatvės pasiro-1 
dyti — man gėda! Jūs atnešėt samavorą, 
o

Raudonas Juokas.
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Turinys: Aficieriai susirinko ant pik
niko, norėdami užmiršti baisumą, bet tas 
baisumas, tas nykulys persekioja juos, kaip 
šešėlis. Pašnekose, muzikoje, saules nusi
leidime — višur žmogus mato ir girdi kokį 
tai gilų slaptingumą, kuris persekioja žmo
gų. Baisi šneka vieno aficierio apie namus, 
apie gimtinę. Skaitytojai pamatys, kad ka
re baisi ir ne tik laike mūšio, bet ir kasdie
niniam gyvenime.

(Tąsa).
Tie visi žmonės taip bailiai dairėsi ap

linkui ir prie kiekvieno subildėjimo,nuolatos 
jieškojo ko tai paskui savęs, stengdamies 
mitria žestikuliacija užpildyt nepaprastą, 
baisią tuštumą, —- tie visi žmonės buvo man 
svetimi, kurių aš nepažinojau. Ir balsai jų 
skambėjo kaip tai nepaprastai, bejausmiai 
dideliu sunkumu ištardami žodžius, bet už
tat dėl pačio menkniekio balsai staigiai pa
kildavo, pavirsdami šauksmingu, nesuturi
mu juoku. Ir viskas išrodė taip nesava, 
taip svetima. Medis — ir tas buvo sveti
mas, taip lygiai, kaip ir vanduo, ir saulės 
nusileidimas buvo svetimas, ir rodosi, tary
tum, męs visi su.numirėliais apleidome že
mę, persikeldami į kokį tai kitą pasaulį, į pa
saulį slaptybių ir piktų, paniurusių šešėlių. 
Saulės nusileidimas buvo geltonas, šaltas; 
ant jo kabojo juodi, neapšviesti, nesijudi
nanti debesiai, o apačioje glūdėjo juoda že
mė. Mūsų veidai buvo kaip numirėlių. 
Męs visi žiūrėjome į samavorą, nors ji
sai buvo jau užgęsęs ir tik atmušęs ant savo 
kampų nepaprastą geltonumą...

— Kur męs? — Kas tai paklausė ir jo 
balso skambėjime girdėjosi baimė ir lūkes
tis. Kas tai giliai atsiduso, kas tai pradėjo 
lankstyti pirštus, kas tai pradėjo juoktis,kas 
tai pakilo ir pradėjo vaikščioti aplinkui sta
lą. Dabar tankiai buvo galima matyti tuos 
taip greitai bėgiojančius, kartais taip keis
tai tylinčius žmones, arba bambančius ką 
nors sau panosėj.

— Ant karės, — atsakė tas, ką juokė
si, ir vėl sukvatojo juoku, kuris varė į širdį 
nykulį; rodėsi, kad jisai paspringo kuo nors.

— Kodėl jis kvatoja? — kas tai įširdęs, 
paklausė. — Klausykite, nustokite!

Tasai dar labiau sukvatojo, bet staigiai 
nutilo. Pradėjo temti. Debesys slūgo ant 
žemes ir męs tik per didelį vargą tegalėjo
me atskirti vienas antro veidus. Kas tai pa
klausi:

— Kurgi “Luotelis?”
“Luoteliu” męs vadinome vieną iš savo 

draugų, mažo ūgio aficierį, dideliuose, van
dens neperleidžiančiuose, čebatuose.

— Jisai tiktai ką buvo čionais. Luoteli, 
kur jūs?

— Luoteli, nesislapstyk, męs suodžiame 
jūsų čebatų kvapą.

Visi pradėjo juoktis, bet čia mus per
kirto aštrus, piktas balsas:

— Liaukitės besijuokę. Luotelis už
muštas šiandien iš ryto, kai buvo žvalgu.

— Betgi, jisai tik šioj minutėj buvo 
čionais. Tai klaida.

— Jums pasirodė. Ei, klausykite, at
pjaukite man citrinos rėželį.

— Ir man! Ir man!
— Jau visos citrinos pasibaigė.
— Tai nepadoru, tamstos, — atsiliepė 

vienas balsas, verkšlenančiai nusiskųzda- 
mas. — O aš tik dėlei citrinos ir atėjau.
z Kas tai paklausė:

— Rytoj męs, turbūt, ant priešo eisi
me? Ir keli balsai nerviškai perkirto:

— Nutilkit, koks jau tenais užpuoli
mas...

— Bet jūs patįs žinote...
— Liaukitės, šnekėkit vely apie ką ki- 
Kpdėl gi vis apie tą patį?

Saulė nusileido. Debesys pakilo ir, ta
rytum, šviesiau pasidarė ir veidai mūsų lyg 
kad nušvito.

— Kasžin, kaip dabar tėviškėje, kaip 
namie? — paklausė mąstančiu balsu vienas 
ir jo veidas sužibėjo nusišypsojimu prasi
kaltėlio.

Kaip tik tie žodžiai buvo ištarti ir vėl 
viskas pasidarė keista, svetima iki baisu
mui, net iki žado nustojimui. Ir męs 
visi vienu sykiu sušnekome, sujudome, 
skambindami stiklais, ir, besijudinant, lyp- 
stydami vienas kitą. Paskui vėl nutilome, 
tarytum nusilenkdami prieš ką tai nesu
prantamą.

— Klausiate, kas namie? — Suriko vie
nas iš tamsumos. Jo balsas užkimo nuo su-

man gėda į jį žiūrėti.
Tasai vėl nusijuokė. Kas tai sušuko:
— Tai tikra velniena. Aš eisiu namo.
— Namo?
— Argi jūs nežinote apie savo prie

dermę !...
— Namo? Klausykit, jisai nori namo!
Vėl visi pradėjo juoktis ir tasai juokas 

buvo nykus. Nutilom. Ir toj minutoj visi 
męs, — ne tik aš vienas, — pajutome tą. 
Jisai ėjo ant mūsų iš tų tamsių slaptingų 
laukų; jisai kilo iš tamsių, kurčių bedugnių, 
kur, gal būti, dar miršta užmirštieji, dingu- 
šieji tarpe akmenų, jisai tryško iš to tolymo, 
nematyto dangaus. Tylėdami, męs neteko
me nuovokos. Iš dangaus į mus žiūrėjo be
formis šešėlis, pakilęs ant pasaulio. Stai
giai, visai netoli nuo mūsų, turbūt, pas pul
ko komandierą, pradėjo griežti muzika ir 
pašėlę, linksmi garsai fejerverku skrido 
oran. Pašėlusia linksmybe, tarytum, norė
dama mus mūšin iššaukti, gaudė ta muzika, 
perdaug jau garsi, perdaug jau linksma. Ir 
aišku buvo, jog ir tie, kurie griežia ir tie, 
kurie klauso, mato tą milžinišką beformį še
šėlį, pakilusį virš pasaulio.

O tasai, kuris orkestre turėjo triūbą, 
jau, matomai, nešiojo savo smagenyse, savo 
ausyse tą milžinišką, bet tylų, šešėlį. Dre
bantis, sudužęs garsas mėtėsi į visas puses, 
šokinėjo ir blaškėsi, bėgdamas kur tai į šalį. 
Jisai buvo pilnas baisumo. O kiti garsai, 
tarytum, dairėsi aplinkui: parklupdami, 
puldami ir vėl pakildami bėgo tie garsai di
džia, padrikusią minia, perdaug jau links
mi, perdaug jau arty m i prie tų juodų be
dugnių, kur, veikiausia, dar buvo bemirš
tanti tie kareiviai, ką tapo užmiršti tarpe 
kalnu.

Ir ilgai stovėjome męs sale užgęsusio 
samavoro ir tylėjom.

...Aš jau miegojau, kuomet daktaras 
pabudino mane atsargiu pastūmimu. Aš 
surikau, nubusdamas ir pašokdamas, kaip 
surikdavome męs visi, kuomet mus paža
dindavo, ir išbėgau iš palapinės. Bet dakta
ras drūčiai stvėrė už rankos ir persipra- 
šinėjo:

— Aš jus išgązdinau, atleiskite. Aš ži
nau, jūs norite miego...

—Penkias paras...—suniurnėjau aš ir 
vėl jau buvau bemiegąs, bet daktaras at
sargiai sudavė man į šoną,

—Klausykit, balandėli. Man taip reika 
linga, taip reikalinga... Aš negaliu. Man 
vis rodosi, kad ten pasiliko sužeistųjų.

—Kokie ten po galų sužeistieji!—supy
kau aš.—Gi visą dieną juos vežiojote. Pali
kite mane ramybėje. Tai negražu. Ar ži
note, jog aš penkias paras nemiegojau!

—Balandėli mano, nepykite,—bailiai 
kalbėjo daktaras,—-maudamas ant galvos 
kepurę.—Visi miega, kaip negyvi, nieką ne
galima išbudink Aš gavau garvežį ir septy
nis vagonus, bet mums reikia žmonių. Aš 
suprantu, ir jums sunku. Balandėli, būkite 
taip geras. Visi miega, visi atsisako. Aš ir 
pats bijaus užmigti. Nebeatmenu, kuomet 
esmi miegojęs. Man rodosi, jau sergu ha
liucinacijomis. Mano brangusis, nuleiskite 
tik vieną koją... na, nors vieną koją, paskui 
antra...

Daktaras buvo išbalęs ir svyrinėjo į ša
lis. Aišku buvo, jog jeigu jisai tik sumerks 
akis, tuomet užmigs bent ant kelių parų. Ir 
mano kojos linkę kas minuta, bet ėjau. Kas 
gi bedaryti! Štai prieš mumis, kaip kokie 
milžinai, išaugo garvežis ir vagonai. Šaly- 
mais vaikščiojo kokie tai žmdnės, kuriuos 
tamsoje led galima buvo matyti. Nei ant 
garvežio, nei ant vagonų nebuvo matyties 
jokio žiburio.

(Toliaus bus).



G. Arturov.

Vaizdeliai iš Rusų 
Japonų karės.

Verte V. Paukštys.

(Tąsa).
kad japonai niekados nerinkdavo savo lavo
nų, o dabar jie dingo. Apie išnykimą jų aš 
pirmutinis sužinojau, nes mano kareiviai 
stovėjo greta su T. kareiviais ir man buvo 
pranešta, kad japonai iš tos vietos šliaužia 
atgal. Visiškai išaušus pasirodė, kad japo
nai laimingai apsidirbo ir visi sveiki atgal 
grįžo.

Dalykas buvo taip: japonai, užpuldami 
ant T. kareivių, buvo savo laiku pastebėti. 
Jie tuomet suprato, kad gali išeiti blogai ir 
tuojaus visi sugulė. Kuomet T. atidengė ug
nį, tai, dėl akių apdūmimo, paleido keliatą 
šūvių ir paskui visai nutilo. Paskui jie visi 
pabėgo. Dar nespėjo pilnai išaušti, kaip pa
sklido visur kalbos, būk praporščiko T. už
muštieji nakčia pabėgę ir net tie bėgę,kurie 
gulėję apipuvę. Ryte susitinkame liūdną 
karžygį.

— Kas su tavim? — klausiame męs, 
spėdami priežastį jo liūdnumo. Tyli ir, su 
kokia tai neištikimybe, žiūri į mūsų veidus 
ir šypsą.

Vienas iš mūsų paklausė?
— Klausyk, geriau tu mums papasakok, 

kaip tavo “lavonai” nušliaužė, nes tas labai 
žingeidu žinoti?

— Taip, taip, papasakok! — męs visi 
patvirtinom.

Praporščiakas pabalo, akis išvertė, vei
dą perkreipė, kumščias sugniaužė ir šoko 
prie poručiko, kuris jį užklausė. Jeigu męs 
būtume jo nesulaikę, tai jis poručiką ant 
vietos būt sudraskęs. Paskui poručikas su
silaukė sau didžiausią priešą.Bet tas tęsėsi 
neilgai: keliatą dienų praporščikas T. vaik
ščiojo nuleidęs nosį, o paskui vėl ant jo bu
vo užpuolimas nakčia ir tuomet jau jo lavo
nai nepabėgo.

Ant rytojaus, kuomet męs visi sėdėjom, 
atėjo praporščikas T. Jo veidas buvo links
mas, bet sykiu matėsi koks tai ir piktumas. 
Jis stačiai leidosi prie poručiko, kuris jį 
pirmiau užklausė apie lavonų nušliaūžimą. 
Męs visi persigandom ir manėm, kad dabar 
iškils kas nors tarp jų. Poručikas visai pa
balo iš baimės. Bet štai, praporščikas T. 
paduoda ranką poručikui, suspaudžia ją 
taip stipriai, kad net tas liežuvį iškiša, o pas
kui apkabina, pabučiuoja vėl taip meiliai, 
kad net ant lūpų kraujai pasirodo ir pa
sako:

— Šiąnakt mano lavonai nenušliaužė! 
Dabar santaika!

Męs visi nustebom iš jų susitaikymo.
Paskui praporščikas T. atsisuko ir pa

sakė:
— Tamstos, prašau, kad man daugiau 

neatkartotumėt apie lavonų nušliaužimą. 
Tie, kurie nušliaužė, aš dabar juos pagavau 
ir kad daugiau nebūtų apie tai kalbama, aš, 
jūsų akyvaizdoj, liepsiu juos visus sušau-

Tuomet jau visus išbadys durtuvais; štai 
jau mūsų kareiviai pradeda durtuvai^ ba
dyti, atskirus japonų drąsuolius,kurie ver
žiasi į apkasus. Gavę smūgį durtuvu į kliū
tinę, jie krinta už apkasų.

Pilnom akinr ašarų, išbalusiu veidu ir 
įdubusiom akim maldauja vienas kareivis 
sanitarus,kad jie jį nuneštų ant perrišamojo 
punkto. — Broliai, paimkite mane ir išneš
kite iš šios peklos! Jau čiela diena, kaip aš 
čia guliu. Negaliu daeiti iki perrišamojo 
punkto; ten vis drąsiau, o čia... jiegų nete
kau, kraujas išbėgo!...

Sanitarai atydžiai žiūri į kareivį ir, 
tartum, nori paklausti:—“Argi tu taip sun
kiai sužeistas, kad negali pats iš čia išeiti?”

Sužeistasis suprato jų mintį; dar viena 
valandėlė mąstymo ir jis gali pasilikti ant 
vietos, vienok jo maldaujantis balsas pagel
bos, priverčia sanitarus persitikrinti ir jie 
sako:

— Na, tai keikies!
Kareivis susijudino, bet tuojaus nulei

do rankas ir galvą ant žemės ir silpnu bal
su tarė:

ir pradėjo vaitoti iš
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LAISV

MOTERIMS
NAUJIENOS

Auka.
(Tąsa).

— Ir kaip tu drįsai taip 
pasielgti? ! — sušuko jis visa 
gerkle. — Ar tu nežinai, kad 
aš su tavim viską galiu da
ryti, visaip pasielgti? Ir ko 
gi tu čia atėjai? O gal pa
simelsti? Na, sakyk, ko tu 
atėjai?

Mergaitė stovėjo ir žiūrė
jo į jį. Paskui jinai bailiai 
tarė.

— Aš... aš noriu eiti na
mo... Aš negaliu... negaliu... 
Aš noriu eiti namo...

naieivių puiKuuse lu-r gaidžiai nusijuokė ii 
apleisti kareiviavimą) tarė:

antra diena, kaip sekiojau 
paskui jus ir tik šiam vaka
re pirmą sykį pavalgiau į 
dvi dienas. Bet dabar aš 
atsiekiau tą, ko taip troškau 
— aš jus turiu savo rankose.

Kokietka.
(Toliaus bus).

— Pirmiau męs gyvenome 
neblogai. Tėvas uždirbdavo 
po dešimts dolerių į savaitę, 
o motina laikydavo kamba
rius ir juos išnuomuodavo 
darbininkams. Buvom visi 
sotus įr viskas ėjo gerai. Su
laukus keturiolikos metų ir 
aš pradėjau dirbti. Aš gau
davau du doleriu į savaitę ir 
mūsų gyvenimas labiau pa
gerėjo. Paskiau jūs suma- 
žinot algas iki aštuonių do
lerių. Tuom tarpu šeimyna 
pasidaugino ir motina nega
lėjo užlaikyti kambarių. Męs 
pradėjom pusbadžiai gyven
ti. Pagaliaus, jūsų dirbtu
vėj darbininkai sustreikavo 
ir jūs uždarėt dirbtuvę. Ma
no tėvas buvo nebejaunas ir 
visą savo jiegą paliko jūsų 
dirbtuvėj, pertai negalėjo 
kitur darbo gauti. Jis...

Mergaitė tuom žodžiu už-

Kare ir moterįs.
Canadiečiai subruzdo rem

ti Anglijos valdžią šioje ka
rėje. Mat, Canada yra au
tonomiška Anglijos kolioni- 
ja. .

Daugybė vyrų pasiketino 
vykti kariauti su vokiečiais. 
Vienok, Canados valdžia 
pasakė, jog tik tie vyrai ga
lės eiti kariauti, kurių žmo
nos su tuomi sutiks.

Panašus Canados valdžios 
pasielgimas yra labai išmin
tingas.

Pasekmės jau yra žino
mos. Kaip-kuriuose laisva- 
norių kareivių pulkuose tu- 
Tėjo . / '
bent pusė vyrų, kadangi mo- 
terįs griežtai užprotestavo 
prieš vyrų ėjimą karėn. 
Nors valdžia ir sake, jog na
šlės ir jų šeimynos būsian
čios aprūpintos, vienok Ca
nados moterįs nepanorėjo, 
kad jų vyrai be reikalo žu-

ŽINIOS
MŪSŲ MERGINOS 

PROGRESUOJA.
Shenectady, N. Y.

Tankiai vaikinai per laik
raščius nusiskundžia ant 
merginų, kad jos tamsios, 
nepriklauso prie L. S. S. 
kuopų, neprisideda prie jo
kio visuomeniško veikimo, 

. - . . . . neskaito laikraščiu ir tt.springo, nuleido galvą, per Taigi ir aš noriu tarti žodj 
jos skruostus pradėjo asaros tame dalyke. _______
riedėti. Vyras nesijudino mažaį randasi lietuvaičiu, 
ir žiurėjo jai į akis. I-

Pagaliaus jinai vėl pradė
jo:

— Jis negalėjo žiūrėti,

skausmo.
— Tai kur gi tau kulka pataikė? — 

klausia sanitarai.
— Ot, į šitą koją griebė. Pats perri

šau, norėjau kraują sulaikyti, bet štai, žiū
rėk, vis bėga ir bėga kraujas... niekaip ne
galiu sulaikyti! Broliai, dėl gyvo dievo ne
palikite manęs!

Broliai nepaliko; jie tuojaus nuo paro
dytos vietos nuima purvinus, kraujuose su
mirkusius skudurus ir čia pat, ant vietos, 
perriša naujai, deda jį ant rymėlių ir prade
da eiti.

Bombos, leidžiamos iš armotų, su di
džiausiu triukšmu sprogsta apkasuose, ant 
praeinamųjų kelių, — visa pozicija ugnyje; 
sprogusių jų bombų špyžinės šukės lekioja 
ant galvų staugdamos įvairiais balsais ir at
nešdamos įvairius mirties būdus: momenta- 
lišką ir ilgą, su didžiausiomis kančiomis; 
visur dulkės, dūmai — šviesos ir saulės ne
simato; viskas susimaišė šiuose dūmuose ir 
dulkėse — ir protas, ir norai, o pasiliko tik 
vienas apmirimas. Iš šios peklos jie išėjo. 
Toliaus jie turi eiti per perkasą. Tai vie
nintelis kelias, kuriuomi neša ir veža sužei
stuosius.

Šiuom keliu laike šaudymosi vežė viso
kius daiktus ir galima buvo matyti viską: 
važiuoja vežimas su armotinėm kulkom, bė
ga asilėlis su dviem bačkutėm vandens, o iš 
užpakalio kareivis veja jį; bėga kareiviai 
užimti pozicijas, bėga sanitarai su sužeis
tuoju ir,be pasigailėjimo,krato jo visus kau
lus, o tas kaukia iš skausmo; šliaužia sužeis
tieji, bėga sargybiniai su įvairiais praneši
mais ir tt.

Šituom gi keliu bėga ir mums žinomi 
sanitarai su sužeistuoju į koją kareiviu, kad 
greičiau nunešti ant perrišamojo punkto ir 
vėl grįžti ant pozicijos; juk japonai vis dar 
užpuldinėja ant apkasų.

Ant perrišamojo punkto stato jie ryme
lius su sužeistuoju į eilę ir nekantriai laukia 
daktaro, kad tas paimtų sužeistąjį ir paliuo- 
suotų rymelius.

Daktaras nemėgsta ilgai “čiupinėtis”. 
Nespėjo jie po papirosą surūkyti, kaip štai 
jau daktaras klausia:

— Kokioj vietoj žaizda?
— Kojoj! — atsako sanitarai.
Daktaras pamato, kad jau sužeistasis 

negyvas, nieko nesakęs, eina prie kito. Sa
nitarai žvalgosi, pažiūri vienas j kitą, suka
si aplink rymelius ir nesupranta, kame daly
kas. Paskui vienas sako:

— Tai matai, koks jis! Apgavo! Ant 
apkasų sakė: — į koją sužeistas! — Koks 
apgavikas! Žinodami, tai būtum nenešę.

Benešant, pakeliuj sužeistamjam spro
gusios bombos šukė pataikė į galvą ir užmu
šė vargšą. Sanitarai gi visai nejuto, kaip 
jį užmušė.

Jeigu karės apskelbimas 
priklausytų nuo pačių žmo
nių nubalsavimo, tuomet 
vargiai bekiltų karė. Kad 
tai būtų, parodo nors ir Ca
nados moterų nubalsavimas 
neleisti savo vyrus karėn.

Niekus kalbi, mano 
mieloji. Mat, jinai nori eit 
namo. O gal mamos išsiil-

— Gal ir išsiilgau, — ne
drąsiai atsakė.

Jinai buvo labai nusimi
nus, akįs pilnos ašarų, o mal
daujantis balsas vėl pradėjo 
kartoti:

— Leisk mane, aš noriu 
namo eiti.

— Gali sau norėt! — jis 
ruščiai atkirto. — Jeigu jau 
tu taip namų išsiilgai, kodėl 
pirmiau nėjai namo, bet su 
manimi ėjai? Jūs visos to
kios. Tu čia atėjai ir čia tu
ri pasilikti. Tu dabar mano, 
ar supranti?

— Ne, ne! — mergaitė 
šaukė .traukdamosi tolyn.

Paskui jinai drąsiau tarė:
— Paklausyk nors valan

dėlę, ką aš tau- pasakysiu.
Vyras į ją pažiūrėjo ir, 

nors nenoroms ,atsisėdo.
Abudu tylėjo ir vienas į 

kitą žiūrėjo. Paskui jis

Pas mus nors 
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■bet sulyginus su vyrų skai
čiumi, tai merginos bei mo
terįs daugiau progresuoja 
už vyrus. Čia jos turi savo

Kazokai ir lietuves.
Tie keli laiškai, kurie gau

ti iš Lietuvos, šiurpu perima 
širdį.

Visa Suvalkijos Paprūse, 
kaip rašoma viename laiške, 
pasinėrusi durnuose.

Kareiviai visur šeiminin
kauja. Sunku sau ir įsivaiz
dinti, į kokią ašarų bedugnę 
nugrimzdo mūsų žmonių gy
venimas. 1 
vis dar lengviau galės sau I __ j
rodą duoti, tai kaip galės iš- pasakyti, tik greičiau! 
sisaugoti nuo kazokijos ža
bangų mūsų moterįs, mūsų 
merginos?!

Jos negalės pasirodyt ant 
kelio tiems sužvėrėjusiems 
galvijams, jos turės siapsty- 
ties.

Jau atėjo žinių iš Belgijos, 
kad tenykščios moterįs bai
siai bijosi vokiškų ulonų. 
Jos bėga nuo jų, kaip nuo di
džiausių nevydonų, o juk vo
kiečiai dar vis daugiau turi 
dorumo, negu dauguma ru
siškų kazokų, dragūnų ir tt.

Todėl tai moterįs ir turi 
kuolabiausia priešintis ka
rei, todėl tai mūsų lietuvės ir 
turi išsiaiškinti sau visas ka
rės baisenybes.

kaip męs visi badavom ir su draugystę“Birutę”,kuri pui- 
įdubusiom akim,._isblysku-; kjaj tvarkoma be vyrų ir 
siais veidais žiūrėdavom į (lvasiškų vadovų pagelbos. 
jam j akis. Jis neteko kan-^ (j ]įep0S buvo surengusios 
trybes... .Vieną rytmetį as ik piknika.Nors geri ka- 
atradau jį bemiegąntjamzi-i talikai boikotavo, bet visgi 
nu miegu. Jo krūtinėj ma- jpe]no pasiliko apie $10.Mote- 
tėsi maža zaizda, is kurios “Birutės” draugystė savo 
sunkėsi kraujas... Kulka pa-, iaįku yra sulošus keliatą ma- 
siekė jo širdį... Ižų sceniškų veikalėlių. Čia

Jinai graudžiai- pradėjo turiu pasakyti, kad iš mote- 
verkti. Po valandėlės nusi- ru pusės atsiranda jiegų ir 
šluostė ašaras ir daug smar- galima būtu didelius veika- 
kesniu balsu pradėjo kalbėti, lūs statyti, bet iš vyru pusės

verkti.
i

Bet, jeigu_ vyras pratarė:
— Na, tai sakyk, ką turi

— Aš... aš... — pradėjo 
mergaitė, bet tuojaus nutilo.

Jinai tuojaus pakišo deši
nę ranką po savo švarkų, 
tartum norėdama nuraminti 
širdį ir tuojaus pradėjo rim
tu, nors nedrąsiu balsu kal
bėti.

— Męs esame biedni, ,ma
no motina turi dar tris apart 
manęs ir du visai mažiukai. 
Motina serga. Mano tėvas 
dirbo jūsų dirbtuvėj... Aš 
jus seniai pažįstu ir šio va
karo susitikimas su jumis 
mano buvo seniai suponuo
tas, bet ne viskas taip išėjo, 
kaip aš norėjau...

Mergaitė truputį apsisto
jo, bet tuojaus vėl pradėjo:

— Mot1’na apsirgo. Aš 
pasilikau viena jų maitinto
ja. Negalėdama jų išmaitin
ti, gaudama du ar tris dole
rius į savaitę, turėjau kuom 
nors “kitu” užsiimti. Aš 
tuomet turėjau tik penkioli
ka metų, bet atrodžiau daug 
senesne. Begyvendama taip 
nėr keturis metus, aš vis 
troškau kur nors jus sutikti. 
Man daugelis pasakodavo, 
kad aš esmi graži ir aš iš to 
džiaugiausi, nes gerai žino
jau, kad tik savo gražumu 
galėsiu atsiekti tą, ko taip il
gai troškau. Aš sekiojau 
paskui jus, žinojau kiekvie
ną jūsų žingsnį, kiekvieną 
jūsų darbą. O dabar, jau

nėra.
L. S. S. 154 kuopa nors ir 

silpna, bet ir prie jos pri
klauso viena moteris ir ke
turios merginos, kurios kuo
poj nemažą rolę lošia.

Prie kuopos yra ir “Lietu
vių Aido” choras, bet tas pa
staruoju laiku susilpnėjo. 
Prie choro irgi priguli dau
giau merginų, negu vaikinų. 
Merginos ir dabar laikosi 
prie choro, bet vaikinai, kaip 
žydo bitės, išsisklaidė ir ne
susirenka.

Pasirodo, kad pas mus 
daug augščiau stovi mergi
nos, negu vaikinai. Už tai 
joms priklauso garbė.

Sufragizmas.

APGAVO.
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M

i

•POSEW 
3CB

•WCVORSNANV

TAUROGEN 
dlOURG 
KOVNCU

SUWALKI

P4U.KAl.LtN •

Rugpjūtinė ataka vis dar tęsiasi ir galo 
visai nesimato. Sanitaram didžiausias dar
bas: daugybė sužeistųjų guli apkasuose, 
ant perrišamojo punkto su kiekviena valan
da, su kiekviena minuta, vis jų skaičius di
dinasi. Jie laukia pagelbos. Jų kaukimai, 
tai visai silpni, tai širdį perverianti, sukelia 
mūsų sieloj gailestį, bet męs bejiegiai jiems 
pagelbėti — męs giname apkasus, giname 
ir juos. Iš jų žaizdų bėga kraujas, jie be 
paliovos šaukia ir maldauja greitesnės pa
gelbos. Tik sunkiai sužeistieji tyli ir nešau
kia pagelbos; paskutinė gyvybės minuta už
merkia jiems akis ir užspaudžia lūpas; jie 
tik sunkiai alsuoja, išdžiūvusia burna gau
do nuodingas, su dūmais sumaišytas dulkes 
ir jas ryja; jeigu jiems tik vieną gurkšnelį 
duotum vandens, jie tuomet atsikvošėtų ir 
pasakytų: — “Nudurkite, nekankinkite! 
duokite numirti!” Bet ir to jiems niekas ne
suteikia. Lengviau sužeistieji, perrišę vie
ni kitiems žaizdas, rokuoja ant perrišamojo 
punkto, bet ar daugelis iš jų daeis? — Visa 
pozicija ugnyje, visi praėjimai, visi susineši- 
mų keliai užversti žeme, akmenimis, lento
mis ir lavonais.

Į pagelbą mūsų sanitaram atėjo iš kai
riojo sparno dar penki žmonės ir pradėjo 
savo darbą po lietumi japoniškų kulkų, ku
rie veržiasi į apkasus jau su durtuvais ir 
kiekvieną minutą gali įsiveržti ir užpulti.

“SARGYBINIS”.
Niekados aš neužmiršiu, kuomet aš, po 

rugpjūtinio mūšio, nakčia klaidžiojau tarp 
lavonų; niekas manęs taip nenugązdins, 
kaip iš netyčių dasilytėjimas lavono. Tuo
met mane apėmė kokis tai nepaprastas bai
sumas, kuomet aš buvau vienas tarp lavonų. 
' Naktis buvo tamsi. Aš apstačiau aplin
kui naktinę sargybą ir ėjau toliau. Man ne
apsakomai norėjosi sutikti nors vieną gyvą 
dūšią. Žengdamas per lavonus ir parkris
damas ant jų, aš sustojau. Man pasirodė, 
kad tarp lavonų, netoli nuo manęs, kas tai 
juda. Aš tuojaus užklausiau.

— Kas ten? — Niekas neatsiliepė.
(Toliaus bus).

Anglijos vyriausias adm-irolas Jellicoe ir armijos va
das John French.
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Ši mapa parodo parubežinį žemės plotą, kur tęsiasi 
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KAS GI ARDO IR KAS 
ŠMEIŽIA?

Baltimore, Md.
(Pabaiga).

Apvaikščiojant 1-mą d.ge- 
gužės, kad miesto valdžia 
nedavė I.W.W. unijai leidi
mo įtaisyt parodą su unijos 
vėliava, Soc.Partija gavo lei
dimą ir leido “industrialis- 
tams“ eiti po socijalistų vė
liava. K. G. preserių susi
rinkime šaukė ir agitavo, 

. kad niekas neitų po socijalis
tų vėliava. Taip ir padarė 
“geri unijistai“; demonstra
cijoje dalyvavo nedaugiau, 
kaip 50 lietuvių.

Birželio 24 d. š. m. I.W.W. 
laikytam susirinkime pra
nešta, kad ant Baltimore ir 
Eutaw gatvių dirbtuvėj su
streikavo U.G.W. unijos na
riai, ir savo apskelbimuose 
prašo kriaučių, kad neitų 
dirbti į jų vietas. Karščiau
si “industrialistai“, “D. B.” 
šėrininkai ir agentai, sušun
ka: “Kurie neturite pleisų, 
eikite ir dirbkite, ten fede- 
reišiai streikuoja“. Socijalis
tai, kurie priklauso prie I.W. 
W., prieš tai užprotestavo.

Kas darbininkų vienybę 
ardo?

Liepos 8 d. š. m. I. W. W. 
lietuvių skyriaus susirinki
me Iz. Lazauskas (laike 
Schloss dirbtuvių streiko 
buvusis iždininkas) skundė
si, kad Geležėlė apvagino jį, 
būk Lazauskas pavogė $700 
iš prisiųstų streikieriams 
aukų. Kaip susirinkime pa
reikalavo, kad Geležėlė pri
rodytų faktais, ar tikrai Iz. 
Lazauskas pavogė $700.00, 
tai K. Geležėlė sako: “Aš 
turiu ant jo ypatišką piktu
mą, tai taip sakiau. Kam 
jis iš manęs reikalauja, kad 
aš užmokėčia jo moteriškei 
už burda. Aš atšaukiu, ka 
sakiau“...

Lazauskas gavo gerą pa
dėką už tai, kad laike strei
ko dirbo ir unijai skolino pi
nigus, daugiausia už tai, kad 
jis yra L.S.S. 14-tos kuopos 
narys.

Ar gali būti kas didesniu 
šmeižiku, kaip kad Geležėlė?

Dabar keliatas žodžiu link 
“D. B.“.
Jeigu tą laikraštį leistų I.W. 
W. unija, arba žmonės, kurie 
turi supratimą apie laikraš
čio leidimą ir spaustuvės 
darbą, tai būtų kitas klausi
mas. Dabar matote, kad 
bus tik gaila tų žmonių, ku
rie, patikėję agitatoriams, 
aukauja savo skatikus. Su
manymą leisti “D. B.“ pa
gimdė kerštas ir neapykan
ta prieš socijalistiškus laik
raščius, ypatingai prieš 
“Pirmyn“. Tai yra faktas!

Sumanė jį leisti V. Lietuv
ninkas, ir... skyrė I. W. W. 
unijai už organą; kad dar
bas... būtų nuoseklesnis rei
kalavo iš unijos komisijos 
bent iš penkių ypatų, kuri 
matytų, kiek Lietuvninkas į- 
dėjo pinigų, trumpiau sa
kant, kad Liet.leidžia “D.B.“ 
po unijos priežiūra. Į komi
siją išrinko šias ypatas: K. 
Matuliauską, A. Rulį, A. De
gutį, J. Galinaitį ir K. Gele
žėlę. Į mėnesį laiko po virš- 
minėtos komisijos Lietuv
ninkas slaptai per laiškus 
sušaukė susirinkimą iš kelių 
dešimčių ypatų (žinoma, ku
rie jam buvo ištikimi), ir ta
rėsi apie šėrų pardavimą, o 
Matuliauską ir Rulį nekvie
tė į tą susirinkimą; mat, jie
du yra L.S.S. 14-tos kp. na
riai, tai negeistini. Na, o 
per tautininkų ir klerikalų 
laikraščius verkšlena, kad 
socijalistai nerėmė. Kodėl 
socijalistai ir apskritai dar
bininkai neremia dabar“Ka- 
zių Balsą“ arba “Darb. Bal
są”? Rodos, aišku! Kad 
būtų dar aiškiau, tai į tą 
klausimą atsako šis faktas!

Birželio 10 d. š.m. I.W.W. 
laikytam susirinkime vie
nas iš direktorių pranešė: 
“Direktoriai nutarė, kad ad
ministratorių ir zecerį jūs 
patįs išrinktumėt jš savo tar

po, tai tada bus visiems ge
ras“. Na ir pradėjo rinkti. 
Ką tas reiškia, ar iš kriau
čių galima zecerį išrinkti? 
Na, pasakykit, kaip toki di
rektoriai supranta spaustu
vės darbus ir reikalus?

Kas apgina LW.W. nuo 
socijalistų “šmeižimo”?

Štai šįmet Velykų dienose 
“D. B.“ keli “šulukai“ ėjo ge
rai įkaušę gatve ir susitiko 
L.S.S. 14-tos kuopos nanus: 
J. Balčiūną ir J. Melenavi- 
čių. Ant jų užpuolė, sumu
šė už tai, kad tiedu nesutin
ka su I.W.W. karštakošių 
agitatorių taktika.

A. J. užsimokėjo teisme 
55.00 bausmės ir teismo lė
šas, nes jį policija suėmė 
muštynėj. Jankūnas ir Ge
ležėlė pabėgo. Jiems buvo 
išpirkta warrant’as, tai ant 
rytojaus atėjo pas sumuš
tuosius prašytis. Girdi, “bu
vome girti , tai dovanokit 
mums”. Sumuštieji dova
nojo, tik už warrant’us rei
kėjo užmokėti. Liepos 19 d. 
š. m. K. Geležėlė ant “D. B.“ 
pikniko ir vėl buvo areštuo
tas už muštynes ir nubaus
tas.

Kas besivaduojantis pro
tu gali su tuo sutikti, ir tiem 
grikštiniam “industrialis- 
tam” pritarti? Ką čionai 
pasakiau, tai yra tik biskis, 
tik mažumėlė to, kas tikrai 
vra. Bet dėl unijos narių, 
kurie supranta organizaci
jos—unijos svarbą darbinin
kų klesos judėjime, užtektų, 
ir unijų ardytojai pasijustų 
ant savo sprando skaudžią 
organizacijos ranką. Bet 
Baltimorės “industrialistų“ 
nepertikrinsi (nesakau ant 
visos I.W.W.),nes nesupran
ta dienos klausimo, ir užtat 
joje visoki nepraustburniai 
gaspadoriauja, tik dėlto, kad 
organizaciją nepažįta pati 
savęs ir nežino, kur link ei
na, o pertikrinti nesiduoda, 
bet veda kovą pati su savi
mi, kaip kad ir “D. Balso“ 
komisija: gerai prisirengė ir 
išėjo Jankūno kompanijai į 
pagelbą, kad “apgalėti prie
šą“, užmieravus šovė, tik... 
šautuvą ne tuom galu paė
mė, tai “priešui” nieko, o 
sau nepraustą burniukę ir 
suardė.

Dabar gėda visiem “indu
strial istam”, kad parinkti 
vyrai ir toki žiopli!...

Kas šmeižia kitus, tas pir
ma apšmeižia save. Tiek 
šiuom sykiu.

K. S. Kregždžiūnas.

. Nuo red.—Šiaip ar taip 
kalbant, taip ilgai negali tę- 
sties dalykai Baltimorėje. 
“Laisvė“ sako, jog darbinin
kų judėjimui ten gręsia de
moralizacija. Panašiems 
ponpalaikiams viršininkau
jant, męs pranašaujame — 
Baltimorės kriaučiai niekad 
nebus pasirengę stot į kovą 
prieš kapitalistus. Męs sa
kome, kad visoj Amerikoj 
tie “vadovukai“ tokį bjaurų 
vardą įgijo, jog visuomenė 
griežtai atsisakys remti 
grikštinį “industrializmą“. 
Susimildami apvalykit uniją 
nuo tų šlamštų, o. jeigu ne
galima—jieškokit kitokio 
kelio. Taip, kaip dabar da
lykai stovi, negali tęsties. 
Baltimorės darbininkai, pa
galvokite !

CHICAGO, ILL.
Paryžiaus profesorius ir 

daktaras Gustaitis arba 
kaip klerikalai tau

tą gelbsti?
“Dievas prie rankos pri

neša“, sakydavo mano mo
čiutė. Tiesa. Nors per di
delį vargą ir man teko su
uosti Gabrio ir Gustaičio 
prakalbas. Utarninko va
kare dėdė Rubinskas per pu
sę lūpų pranešė, kad pobaž- 
nytiniam skiepe šv. Mykolo 
mulkinyčioj rengiama iškil
mė. Tai buvo 18 d. rugpjū
čio šių metų. Aš nuėjau ir 
štai ką mačiau.

Apie aštuntą valandą My

kolo parapijos klebonas kun. 
Kudirka užsilipo ant stei- 
čiaus ir sako:

“Čia atvažiavo du vyrai iš 
Lietuvos: daktaras, dūšių 
daktaras Gustaitis ir (pa
traukęs nosį į šalį ir pažiū
rėjęs į savo draugą) Pary
žiaus profesorius ponas Ga
brys...

Už 15 minučių atsistojo 
kun. Gustaitis ir pradėjo sa
vo spyčių, anot jo “apie kul
tūrišką mūsų gyvenimą ir 
mokslą“. Išpradžių kalbėjo 
apie mokslo reikalingumą, 
bet tu o j aus pradėjo “streit 
biznį“. Pasakė esąs “Žibu
rio“ draugijos atstovas, pra
šė, kad dėtų žmonės pinigų 
tai draugijai, nes reikia 
naują namą pastatyti. Pa
sakė, kad Lietuvoj yra ir ki
tokių draugijų (pirmeiviš
kų), apie kurias, mat, nėra 
laiko kalbėti.

Paskui lietuviškas benas 
pradėjo griežti. Gabrys pa
sigriebė skriblių ir leidosi 
centų kolektuot. Žmogus 
dirbo išsijuosęs, net prakai
tas per barzdą varvėjo...

Pabaigus kolektą, benas 
užgrajino laidotuvių maršą 
(turbūt surinktiems dole
riams). Bažnytinis choras 
padainavo kelias daineles.

Ant galo patsai prof. Ga
brys užėmė florą. Na, ir tik
ras Džian Bamba iš jo. Rė
kė, draskęs ir vis apie tautą. 
Pasakyti, nieko nepasakė. 
Priminė, kad dievas ant mū
sų tautos užpyko ir dabar 
jei per 10 metų nepadary- 
sim to, ką kiti padarė per 
100 metų ,tai “o revua” (gud 
bai) lietuvių tautai. Garbi
no savo bjurą, vokiečius iš
vadino kiaulėms, liepė gerb
ti batiušką carą ir tt. Vie
nu žodžiu, Gabrys gimė Ga
briu, juo ir pasiliks. Susi
pratusiam darbininkui tiek 
rūpi visoki biurai ir žibu
riai, kiek varnui pelai. “Lai
svėj“ vieta perbrangi, kad 
būtų galima apie tuodu var
nus plačiau pakalbėti. Lai 
męs su jais nieko bendro ne
turim. Mister Jurgis.

MUMS REIKIA NUOSA
VOS SVETAINĖS!

Providence, R. I.
Taip, panašiai Lietuvių 

Piliečių Pašelpinis kliubas 
svarstė rugpjūčio mėnesi
niam susirinkime apie nau
dingumą turėti savo nuosa- 
vią svetainę. Daug buvo 
kalbėta ir svarstyta apie 
reikalingumą savo svetai
nės, bet prie galutinių rezul
tatų dar neprieita. Kadangi 
lietuviai mūsų mieste yra 
apsigyvenę įvairiose miesto 
dalyse, tad nutarta pasitei
rauti ir pasikalbėti su ki
toms, seniau gyvuojančioms, 
darugystėms apie tą reikalą. 
Būtų labai puiku, kad tas 
sumanymas stotųsi kūnu.

Reikia priminti tai, kad 
šis L. P. P. Kliubas yra dar 
visai jaunutis, o jau savo 
veiklumu viršija visas nuo 
seniau gyvuojančias drau
gystes. Svarbiausia kliubo 
užduotis yra, kad kiekvieną 
lietuvį padaryti S. V. pilie
čiu; nes tas dalykas labai 
svarbią rolę lošia politikoje. 
Su tuomi tikslu kliubas pa
rengė ant 13 dienos rugsėjo 
prakalbas. Už kalbėtoją 
yra pakviestas F. J. Bago- 
čius iš So. Bostono.

L. S. S. 197 kuopa rengia 
prakalbas ir balių. Prakal
bos bus 6, o balius 7 d. spalio. 
Reikia pažymėti tai, kad 
mūsų “Birutės“ draugystė 
varo konkurenciją su kuopa, 
nes jos užbėgo už akių kuo
pai, parengdamos savo balių 
5 dieną spalio. Tokiu būdu 
“Biručiukių“ draugystė pa
sirodo nei šis, nei tas.

M. B. V-skas.

So. Omaha, Nebr.
Rugp. 15 d. atsibuvo Ry

mo katalikų 1.28 kuopos ba
lius . Balius, kaip balius, 
bet rudžio, tai buvo iki au
sų, ir nekurie katalikai grį
žo iš baliaus net 3 vai. nak
ties, girti, staugdami, kaip 
vilkai, negražias dainas, ir 
net miegančius žmones iš 
miego išbudino. Žinoma,
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kad jie nieko daugiau neži
no, kaip tik. už bačkutės
staugt.

Nedailu, rymiečiai! Pa
tartina būtų, kad pradėtut 
daryt susirinkimėlius. Ap
šnekėtu! apie baisų kraujo 
praliejimą Lietuvoje ir viso
je Europoje, bet ne už bač
kutės staugt.

Jūrių G raiba.

Toledo, Ohio.
6 dieną rupgpjučio, per 

inicijatyvą vietinės L. S. S. 
229 kuopos, buvo sušauktas 
pirmutinis Toledo’s lietuvių 
viešas susirinkimas - išva
žiavimas ant parko. Kiek
vienas, pagal savo norą, at
sivežė užkandžių bei gėri
mų. Matėsi net keliatas 
“sotkučių“ ir pora tuzinų 
alaus. Bet kad susirinkusių 
buvo apie 30 ypatų, tai ta 
trąša neperdaugiausia atsi
liepė ant visos minios.

Pirmiausiai kuopos orga
nizatorius pasakė karštą 
prakalbą apie karę ir jos pa
sibaisėtinus vaisius. Užvis 
labiausiai sujudino klausy
tojus kalbėtojo šie žodžiia: 
“Šiandien aiškiai matoma 
kiekvienam, jogiai nei kuni
gija, nei formališkoji svie
tiška valdžia nepalaiko, bet 
stačiai mindžioja po kojų 
penktą dievo prisakymą 
neužmušk! Tą tiktai palai
ko socijalistai, keldami pro
testus ir aiškindami liau
džiai karės nereikalingu
mą“.- Potam buvo kalbama 
apie reikalingumą vieti
niams lietuviams sutverti 
pašelpinę draugystę. Vien
balsiai nutarta antrą nedėl- 
dienį susirinkti pas A. Pili- 
pavyčių, idant sutverti S. L. 
A. kuopą.

Po prakalbų buvo imami 
paveikslai, toliau sekė žaidi
mas ir tt. Saulutei besilei
džiant, visi, pilni ramumo ir 
vilties besiartinančios lai
mės žmonijos, traukė link 
namų. Pageidaujama tan
kių viešų susirinkimų, kaipo 
vienatinės progos užmezgi
mui artimesnių ryšių.

L. S. S. 229 kuopa darbuo
jasi gana pasekmingai. Per 
pereitą susirinkimą įgyjo 
vieną narį ir nutarė, idant 
visi kuopos nariai paskolin
tų kuopos iždui nors 3 dol. 
dėl įsteigimo knygyno. Su
sirinkimai laikomi 2 kart 
per mėnesį. Laikraščių, pa
gal lietuvių skaičių (apie 
50), pareina šie: “Keleivio“ 
2, “Laisvės” 2, “Kovos“ 7, 
“Pirmyn“ 1, “Lietuvos“ 2, 
“Naujienų“ 1, “Saulės“ 1. 
Gal da ir nevisi čia paminėti, 
nes kaip spėjama, tai da ne 
su visais lietuviais yra už
megs ti bendri ryšiai.

Lašakė. 

Norwood, Mass.
15 d. rugpjūčio Liet. Lab

darystės draugijos atsibuvo 
ant Dean pievos piknikas. 
Per visą dieną susirinkusie
ji linksminosi, žaidė. Buvo 
ir laimėjimai: šautuvo ir 
branzalieto. Abidvi dova
nas laimėjo anglas. Pikni
kas labai pavyko, kaip iš ma- 
terijališkos, taip ir iš visuo
meniškos pusės. Gryno pel
no liko apie 100 dol. Pasiro
do, kad pažangesnioji Nor
wood© visuomenė simpati
zuoja Labdarystės draugi
jai.

Kas reikia pastebėti, kad 
klerikalų - tautiečių visai ne
buvo ant pikniko. Bet nėra 
ko ir reikalauti, kad iš jų 
kas būtų atsilankęs. Visi pa
rapijos šulai, su pagelba sa
vo “galvos“, per visą laiką 
vedė agitaciją, kad niekas 
nesilankytų ant pikniko.

Pastaruoju laiku čia susi
tvėrė choras, prie kurio pri
klauso 25 ypatos. Pradėjus 
mokinties dainų, daugelis 
mergaičių panorėjo prisira
šyti prie choro. Bet štai ku
nigas per pamokslą iškeikia 
chorą ir uždraudžia savo pa- 
rapijonams prigulėti. Tuom 
tarpu buvo bažnyčioj vienos 
dainininkės tėvas ir išgirdęs 
tokius kunigėlio žodžius, 
atėjęs iš bažnyčios išvijo sa
vo dukterį iš namų. Pasta
roji turėjo svetur nakvoti.

Tai matot, kokią sėklą sė
ja mūsų dvasiški ja. O męs

dar norim, kad tarp mūsų 
būtų meilė ir vienybė. Jau 
kad tėvai meta lauk savo 
vaikus, tai ką norėti, kad jie 
žmoniškiau elgtųsi su sveti
mais.

Kooperatyviška krautuvė 
valgomų daiktų gyvuoja 
puikiai. Nors atsiranda ir 
čia priešų, bet tas nieko ne
gelbsti. Pasirodo, kad jau 
didžiuma darbininkų prade
da savo protu gyventi ir ne
labai klauso tų geradėjų, 
kurie juos pirmiau mulkin
davo.

Revoliucijonierius.

Rochester, N. Y.
17 d. rugpjūčio vietinė So

cialist Party kuopa parengė 
protesto prakalbas prieš Eu
ropos kares. Kalbėjo keli 
kalbėtojai,nurodinėdami ka
rių blėdingumą ir kaip jos 
atsiliepia ant darbininkų. 
Publikos buvo apie 3,000 ir 
visi atydžiai klausėsi. Taip
gi nemažai pardavė literatū
ros.

** *
18 d. rugp. “Nemuno“ 

bendrovės buvo susirinki
mas, per kurį nutarė par
duoti kooperatyvišką krau
tuvę valgomų daiktų, nes pa
tįs negali išlaikyti. Priežas
tis pardavimo — nėra kam 
atsakančiai vesti biznį. To
kiu būdu kooperacijos krau
tuvė pereina į privatiškas 
rankas D. Jakšos, kuris jau 
turi drabužių krautuvę. Jis 
apsiėmė visiems šėrinin- 
kams apmokėti maistu arba 
drabužiais ir visas koopera
cijos skolas atlyginti.

** *
L. S. S. 7 kuopa nutarė per 

raudonąją savaitę surengti 
prakalbas ir parsitraukti 
100 egz. “Kovos” ir socijalis- 
tiškos literatūros dėl išplati
nimo tarp vietos lietuvių.

Paparčio žiedas.

Kewanee, Ill.
9 d. rugpjūčio L. S. S. 204 

kuopos buvo surengtos pra
kalbos. Tą pačią dieną buvo 
ir šv. Antano draugystės mi
tingas. Po apkalbėjimo ne
kuriu dalykų, vienas iš drau
gystės narių, K. Valančiu- 
nas, padaro įnešimą, kad vi
si nariai nueitu ant. socijali
stų prakalbų. Kaip tik buvo 
apie tai išsitarta, tai tuoj aus 
iššoko, kaip Pilypai iš kana
pių, Kasparas su Taleikiu 
ir pradėjo šaukti, kad niekas 
neitų ant socijalistiškų pra
kalbų, nes, girdi, socijalistai 
kurstą žmonės prie pjovynių 
ir tt. Kada juos užklausė, 
kada taip socijalistai kalbė
jo, tai vienas iš jų prisipaži
no, jog'dar nesąs socijalistų 
prakalbų girdėjęs, bet jam 
apie tai sakęs koks tai Rati
las ar Juras.

Tai matot, kaip supranta 
katalikai socijalizmą ir kaip 
jie perjsistato socijalistus.

Bet ; visgi reikia pasi
džiaugti, kad ir tarp šv. An
tano draugystės narių atsi
randa tokių, kurie pritaria 
socijalizmui ir už tai agituo
ja. ' Šv. Antanas.

Kewanee, Ill. ■j 7
L. S. S. 204 kuopa yra silp

nutė, nes 20 d. liepos vos me
tai sukako nuo jos užgimi
mo, bet jinai jau daug nuvei
kė. Per tą trumpą laiką jau 
spėjo surengti 6 prakalbas ir 
paskaitas.

16 d. rugpjūčio laikytame 
susirinkime nutarė ant 26 
d. rugsėjo parengti balių. Po 
susirinkimo buvo per V. Pet
raitį perskaitytas atsišauki
mas V. J. Petkono iš Montel- 
o, Mass., kuriame prašo ma- 

terijališkos pašelpos, nes jis 
esąs labai blogam padėjime. 
Draugai sutiko paaukauti. 
Aukavo šios ypatos: St.Kor- 
sas — $1.25, V. Petraitis — 
50c., J. Arlauskas, B. Da
mauskas, L. Bunkus, L. La- 
dtskis ir P. Gaižius — po 
25c., J. Petraitis, T. Punis ir 
M. Punis— po 15c. Viso la
bo surinkta $3.45 ir pasiųs
ta minėtam draugui.

Varde nelaimingojo V. J.

Petkono, visiems aukavu
siems tariu širdingą ačiū.

V. P. Jurbarkiškis.

Jersey City, N. J.
Čia tūlas parapijonas su

manė biznį varyti su šven
tinta literatūra ir laikraš
čiais. Parsitraukė “Vien. 
Liet.“ ir iš jos redakcijos li
teratūros, nusinešė į bažny
čią ir kuomet prieš mišias 
kunigas apšventino, tai pas
kui atsistojo tarpdury ir 
pradėjo pardavinėti.

Kasžin, ar seksis jam tas 
biznis?...

♦♦ *
Parapijinė draugija nuta

rė, kad visi jos nariai atliktų 
išpažintį ir atneštų kvitas, 
kad jie tikrai tą atliko. Kas 
neatliks išpažinties, tas bus 
išbrauktas iš draugystės. 
Dabar pasirodė, kad pusė 
tos draugystės narių neatli
ko išpažinties. Draugystės 
komitetas atsidūrė labai ke
blume padėjime: išbrauksi 
netikėlius — neteksi pusės 
narių; paliksi taip — per
žengsi katalikišką dorą. Ir 
kaip čia padarius?...

Niekuo Nekaltas.

Klaidų atitaisymas.
“Laisvės“ N. 62, “Moterų 

Skyriuj“, korespondencijoj 
iš Lawrence, Mass., pasaky
ta, kad 19 d. liepos buvo pa
rengtas moterų draugystės 
Birutės “piknikas”, bet turė
jo būti “išvažiavimas“ ant 
Salisbury Beach.

“Laisvės“ N. 61, korės-! 
pondencijoj iš Newarko pa
sakyta, kad “2 d. rugp. L. D. 
K. Vytauto draugystė turė
jo pikniką“, bet turėjo būti: 
“2 d. rugp. ta pati draugystė 
turėjo išvažiavimą ant tyro 
oro į N. Wallend girias“.

Darbai.
Hudson, Pa. Čia kitokių 

darbų nėra, kaip tik anglių 
kasyklos. Darbai šiuom lai
ku eina neblogiausiai, nors 
bedarbių nesimato, bet pa

Viršuje Vokietijos kariškas laivas Goeben, kuris, už
pultas francūzų laivų, turėjo pasislėpt Turkijoj.

Apačioje Anglijos didžiausias kariškas laivas Essex.

šaliniam darbas sunku gau
ti. Užmokestis irgi nedide
lė. Pennsylvania Coal Co. 
moka vidutiniškai už toną 
angliakasiui 42c. ir pagelbi- 
ninkui 31c. Kurie dirba nuo 
dienų, tai gauna: angliaka
sys $2.33 ir pagelbininkas 
$2.03. Karai dviejų tonų, o 
toną skaito 2.700 sv.

Delavare and Hudson 
Coal Co. moka nuo karų, 
nuo 96c. iki $1.35. Kurie 
dirba nuo dienų, tai anglia
kasys gauna $2.72, o pagelbi
ninkas $2.39.

Vidutiniškai — angliaka
sys uždirba į dvi savaiti iki 
$35.00, o pagelbininkas daug 
mažiau.

Prie angliakasių unijos 
priguli tik tie, kurie nori. 
Nėra jokios kontrolės, kad 
prigulėtų. Reiškia, unija 
nieko neveikia. Tie, kurie 
prie unijos nepriguli, tai dar 
pasijuokia iš tų, kurie pri
guli.'

Įstojimas į uniją $2.50.
J. J. D.

Hastings, Pa. čia randa
si 6 anglių kasyklos, kuriose 
darbai eina vidutiniškai, bet 
uždarbiai labai menki. Tie
sa, dešimtas nuošimtis visų 
darbininkų uždirba neblo
gai, bet kiti vos ant duonos 
uždirba. Nors unija yra ir 
dauguma prie jos priklauso, 
bet jinai nieko negelbsti. 
Jeigu kuris pareikalauja 
unijinės algos, tai bosas lie
pia kraustytis iš kasyklos 
laukan. Taipgi yra daug iš 
anglų fanatikų, kurie unijis- 
tus, o ypač smarkesnius, ap
skundžia bosui, o tas praša
lina iš darbo. 1 i <

Patarčiau iš svetur neva
žiuoti darbo jieškoti.

Vergas.

Wakefield, Mass. Čia pir
miau darbininkai buvo išėję 
streikan, bet dabar grįžo 
darban,nieko nelaimėje. Da
bar darbdaviai dar labiau 
spaudžia darbininkus; dau
gelio visai nepriėmė į darbą. 
Tarp darbininkų didelis 
skurdas.

“L.“ skaitytojas, 'j



JUOKŲ KĄSNELIAI

KRIAUCIAI

Naujienos už 25c

Dalgis akmenį užtiko.
Teisėjas j valkatą: — Ar 

tai gražu būti valkata? A? 
Ar negeriaus likti doru pi-

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

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

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) idėjęs į konvcrtą2 o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mūne- 
siUS. Adresuok :

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

sim ir gana. Kap cik as nu
rašiau gromatų Gabriui, iš
pasakodamas visas mūs nuo- 
pascis ir virozniai išdėsey- 
damas, kad Amerika aina už 
prūsokų ir šipų neduos, tai 
jis man atrašė gromatų, 
duodamas šitokių rodų: 
“Nebijok, Ridzike, jei Ame
rika mumiem šipo neduos, 
tai mes galėsim an baliono 
parlėkė”. Toliau jisai rašo: 
“Tu, Ridzike, surink nog sa
vo tavorykščių šimtų dole
rių, tai aš nupirksiu iš Chi- 
cagos šlektuzės tūkstancy 
karvių pūslių, iš tų pūslių 
pasisiudzysim balionų ir ga
lėsim lėke Rusijon”.

Tai matot, kokis mūsų je- 
nerolo razumėlis. Su šito
kiu dzidzvyriu, tai, dzie, nei 
pekloj negali prepulc.

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

SCHNEIDER BROLIAI

Ridzikas apie vainų.
Žmonių priežodzis sako: 

“kad kiaulė ragus turėtų, tai 
visų svietų išbadzytų”. Šitų 
priežodzy, brolučiai, aš no
riu pritaikyc prie prūsoko. 
Jeigu cik prūsokas ikvaliai 
macies turėt, tai visų žemy 
užvajavot ir visus krikščio
nis fliukais padaryt. Bet 
dzievas jo prieg to neprilai- 
dzia. Ir mes, krikščionys, 
dzievo valių pildzydami, tu
rim karanyc prūsokus, kur 
cik papuola, ba jie neverci 
an žemės gyvenc. Jei jūs 
man neviennat, tai klausy
kit, kų mūs jenerolas Gabrys‘ liečiu? 
sako: “Vokiečiai yra zla-i Valkata: — Ponas teisė- 
dziejai, ba ir žodzis vokiecys i jau, atiduok man savo namą, 
pareina iš žodžio voge”. Ma- kuriame gyveni; tada aš tik- 
tot, brolučiai, Gabrys yra rai būsiu doru piliečiu.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų apredalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms geras ir prekes pigios.

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Preke teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

učionas žmogus ir jis tuoj- 
čias surado, kad prūsokas 
moksliškai vadzinasi vokie
cys, o vokiecys iš moksliško 
znočina žodzy voge. Kas 
prauda, tai prauda. Žmo
gus, pabeigis sapcyniolikų 
klesų, nemeluos.

Anųdzien, ar žinot, brolu
čiai, ainu strytu iš darbo ir 
susicinku savo senų tavo- 
rykšeių Kazy Kulbinckų, su 
katrų mudu an Kaukazo cie
soriui shižinom. Užėjom 
mudu į Škaplieraicio karče
mų, išsitraukėm po moscikų 
ir predėjom šnekuciucis. Jis 
man ir sako: “Ar žinai tu 
kų, Juruci, važiuokim gyne 
ruskio žemy nuo prekeikto ja? Ar jau pamiršai, kad 
prūsoko”. —“Orait — sa-1 kun. Laukaitis ir Yčas pirko 
kau,—bet be kų mudu dzvie- ikoną ir ėjo bučiuoti jūsų 
se važiuosim, tai paukvacy-!šviesybės carienės rankas? 
kim visų “vyčių” pulkų, ma-l Aš dar kartą protestuoju 
žu ir jie suciks. j ir kartu prašau,kad žvilgtel-

Kap susirodzinom, tep ir ■ tumėt savo akim ir suteik- 
padarėm. Tuoj nudrožėm | tumėte Lietuvai autonomi- 
pas Paršaicį. Tas sucinka.|ją! O jeigu ne, tai žinok, 
Ir Paršaicio pas Keršaici, iš:kad ir męs nesnausime. Ži- 
Keršaicio pas Žioplaicį —’nai, kad mūsų generolas Ga-

Special protestas.
Aš, žemiau pasirašęs, iš 

visos širdies, jaknų, plaučių 
ir pilvo protestuoju prieš ta
vo didenybę, caras Mike, Kad 
pamiršai mūsų nuvargintą 
lietuvių tautą! Tu nori su
teikti lenkams autonomiją, o 
apie lietuvių tautą nei gu
gu. Ar tai taip, Mike? Argi 
lenkai geriau tarnavo tavo 
augštybei? Ar lenkų kuni-

išdavime tų prakeiktų cicili- 
kų laike revoliucijos 1905 
met. ? Ar jau pamiršai, kaip 
mūsų ištikimi tau pasiunti
niai su atsidavimu tarnau-

Telephone 1307 Main.
Visiems lietuviams žinomas

ADVOKATAS
NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 ’Sands St. 
Telephone 3347 Main.

Telefonas[88 5’Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKI

Keršaicio pas Žioplaicį —’nai, kad mūsų generolas Ga
pe rbėgom per visus ir visi! brys Amerikoj mobilizuoja 
sucinka. An rytojaus Škap-1 lietuviškus pulkus po vardu 
lieraicio karčemoj padarėm! “vyčiai” ir renka pinigus dėl 
mitingu. Susirinko apie nupirkimo kanuolių, iš ku- 
dzvidešime sapcyni vyrai, rių šaudysim i 
prisidėjom į kišenius ceglių, i rastoms kulkoms 
an smielnascies ištraukėm koms nuo šlico. 
po pusgorcini ir marš an ši
po. Nuėjom ir žiūrom: šipų 
pilnas pakrašcys.Išsirinkom, 
katras dzidziausias ir ainam 
vidurin. Kap cik priėjom 
prie durų, tuoj vienas su 
žvaigždėtu kepuri pribėga 
prieg mūs ir klausia: 

• —Ko norit?
— Mes norim važiuoc va-'damas namon 

javoc!—apznaiminau aš.
— An šito šipo jūs negalit | keliu, išgirdo užpakalyje 

važiuoc, — suniurnėjo jis ir žingsnius. Jam tarytum kas 
predėjo mus atgalius stume. kukždėjo. kad jį kas seka,

Man tope galvon, ar jis I Pasiskubino eiti. Bet užpa- 
cik nebus prūsokas. Aš jį ir į kalyje žingsniai taipjau pa
klausiu: įsiskubino. Jis greitai pasu-

— Ar j u džerman?
— Jes. — atsakė jis.
Kap cik jis man tep pasa

kė. aš tuoj spjoviau kulokan 
ir bame jam in žandų. Jis 
mani knapc glėbin ir davai 
mudu raicycis. Cik kažin- 
kas čiupc mani už kojų ir aš 
kaburdynkšč stačiu gaivu in 
vandeny. Net acimušiau in 
dug^ių. Bracia, pakolei išsi
nėriau, tai misliau, kad dū
šių užgavėsiu. Predėjau 
plauke in kraštų, o gi žiū- 
rau, kad visi mano tavorykš- 
čiai, kap ancys, cik nardo 
vandeny. Matai, kap jie visi 
stovėjo an ciltuko, tai kažin- 
kas atkabino ciltukų nuo ši
po ir jie visi šmudurkšč in 
vandeny. Subėgo poilcija, 
žmonės, sumetė mumiem in 
vandeny raikštes ir mus iš- 
retavojo. Paskui, bracia, 
visus sušlapusius, kap skro- 
dzenkas, suvarė vežiman ir 
nuvežė kozon. Išsėdėjom 
visi po sapcynes dzienas. 
Matai. „ mus apkalcino už 
razbajų.

Dartės tai aš virozniai pa- 
matiau, kad Amerikos poli
cija tepgi aina už prūsokų ir 
vargiai gausim šipu parva; 
žiuoc ih Rusi jų. Ale betgi 
mes visciek an savo pastacy-

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

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

su naujai iš-
i — bon-

Taigi. Mike, apsižiūrėk, 
ką darai, kad paskui nebūtų 
nervėlu, kuomet bus sumobi
lizuoti mūs pulkai!...

Gabrio biuro sekr.
Bedalis Vaclovas.

TEISINGIAUSIA * T^’T’ir’TZ’ A ' Ar 11EKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptieka B <one ir 
Massachusetts valstija’ Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

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

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

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai 1

Akušerkaf
Pabaigusi kursą Womans Medical m 

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

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelbą invairiose moterų ligose. £

5 F. Stropiene,^1;’;;"^;. |
• SO. BOSTOIN. MASS. >

e) Ae)

Laisves”

Morris HILLQUITH ;
30 Church St. j 

New York City. *
Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 

vakaro.

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. “Matulaitis
495 Broadway 

South Boston, Mass.
Valandos:

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

pietų.

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

KOVA” Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
.Amerikoje

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

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

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

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

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

I8I5 E- Moyamensing Avė.
V <Zl DHII /V DL'I UH1 A U A

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

Brooklyn, N. Y.109 Grand St.,

Geriausia Lietuviška

u

“VESTUVES”

Skaitykite ir platinkite

Tik $2.00 metamu.

Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 
1914. Kas prisius 3dolerius, 
tas gaus didelę knygą “Vestu-

Nužvelgtina ynata.
Baugštus žmogelis, beei- 

iš gelžkelio 
į stoties tamsiu apvienėjusiu

“Laisvę”

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

" SO. BOSTO.X, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

73 Grand St
Palei Wythe Ave.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKASINEORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

■ 7 t

-

I siskubino.
į ko i siaurą gatvele. Tačiaus 
jį vistiek sekė. Nežinodamas 
ką daryti, jis greitai perlipo 
nėr augštą tvorą, metėsi ant 
šventoriaus ir alsuodamas 
pargriuvo ant kapo.

“Jei jis mane ir čia seks”, 
manė sau, “tai nėra abejo
nės. kad tai yra blogas žmo
gus” .

Vos spėjo pamislvti, kaip 
štai išgirdo kasžin ką kra- 
bogždinanties per tvora. 
Drebėdamas iš baimės jis at
sistojo ir tuojaus susidūrė 
su persekiotoju:-

“Ko tu nori? Kodėl mane 
seki?” užklausė drebančiu 
balsu.

“Klausyk!” tarė nepažys- 
Xamasai, raukydamasis ir 
braukdamas nuo kaktos pra
kaitą. “Ar tu visada taip ei
ni namon, ar, rasi, tik šian
dien užsimanei taip nepa
prastai save palinksminti? 
Aš, matai, turėjau reikalą 
pas Šimą, bet nežinojau, kur 
lis gyvena, tai stotyje vienas 
žmogus liepė tamstą sekti, 
nes tamsta šalę jo gyvenąs. 
Meldžiu man atleisti, bet aš 
norėčiau dažinoti, ar dar 
daug yra tokių painių ir tvo
rų, kol prieisime tamstos gy
venimą?” Iš “T. Juokų”-

Tel. 2334 Grecnpoint.
Puikiausia vieta'lietuviams pas 
P. DRAUGELI.

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

Brooklyn, N. Y.

Mandagiausia patarnauja' kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedčliais nuo ' 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis ‘nuo 5. iki 
12 vai. nakties.

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

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

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderi ais

Nusipirk šias knygas: 
i t t a

GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovtį tarp darbininkų ir kapitalis
tų, streikus, muštynes ir t.t., 48 puslapiai. Kaina 15c.

PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę mdnologų, dialogų, komediją 
“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa

ranki įsidėti-į kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitybai apie revoliuciją Lie- 

i- tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 15c.

x \

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik

Reikalaukite “Laisves” visur.

y-
£

LIETUVIAI. [KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS
Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingas lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
mes ir insteigėm ta užeigos narna, kuris randasi 
po numeriu -4QH W<» Mhiiijjtori St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iŠ kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvyne irparupinam pasportus iš 
konsulio.

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

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

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St.

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

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

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

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

“LAISVE 183 Roebling St Brooklyn, N. Y
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20c

25c

20c 
75c 
50c 
10c

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

Nuo skausmų ir dieglių.
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Draugijos, biznieriai ir 
kožnas bevienas—gel
bėkite Immigrantų Šel

pimo Draugiją. .

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la. Į

♦ ♦ ♦ 
<§> ♦

BALSAM OF LIFE

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu 1 te bent vieną mi
nėtų simptomų, tai bet tuojaus pra
dėkite vartoti

•r.#

»•—

:«<•

t

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

tuvų, peilhį ir tt> Laikau daugybę puikiuose apdaruose, MALDAKNY- 

KŲ (Monų) KNYGŲ, iš kurių galima patirti tamsiausias paslaptis apie 
monus arba btfrtus.
kiuopigiausia; orderius — ar 
pildau kuogreičiausia. P 
nius daiktus, laikrodžius ir muzikališkus instrumentus. Girdės kortos di
deliame pasirinkime. T' 
saus. Reikalaukite katalogų, kurį išsiunčiame dykai.

(Pabaiga).
Tie žmoneliai ne tik ką ne

rėmė L. I. Š. D. aukomis, bet 
dar persekiojo ir kenkė viso
kiais būdais, kad kokiu nors 
būdu tą draugiją nupuldyt.

Ir dar kas labai negražu— 
tai tautininkų ir klerikalų 
spaudos elgimasis su L. I. š. 
D. raštais. Draugija pasku
tiniame seime buvo pasisky- 
rus tris laikraščius už orga
nus. “Tėvynę”, “Draugą” ir 
“Laisvę”. Tai viskas ką pil
nai draugijai tarnauja “Lai
svė”, o jeigu kas buvo rašy
ta L. I. Š. D. į “Draugą” ar 
“Tėvynę” — tai viskas buvo 
patalpinta į gurbą, net ne
duodant jokio atsakymo.

Buvo atkalbinėta draugi
jos ir kuopos, kad neprisidė
tų su aukomis prie L. I. Š. D. 
ir jiegu kuri d r-j a, norėda
ma prisiųsti aukų ir nežino
dama L. I. Š. D. iždininko 
antrašo, siųsdavo aukas ant 
tų žmonių rankų, kad per
duotų L. I. Š. D., tai jie lai
kydavosi aukas pas save net 
po metus ir daugiau laiko. 
Padėkime, p. V. K. Račkaus
kas prisiųstas aukas Šv. Izi
doriaus Artojaus dr-stės iš 
Chicagos $10 nuo 15 d. sau
sio 1913 m. išlaikė iki 15 d. 
liepos šių metų ir tai dar ne 
su loska perdavė. Taip yra 
ir su kitais, kurie iki po šiai 
dienai nešiojasi L. I. Š. D. 
aukas. Na ir pamislykit, ar 
gali draugija gerai gyvuoti, 
jeigu šitaip yra daroma? 
Kur čia yra pareiga kiekvie
no sveikai protaujančio pa
remti,kaipo dvasiškai,taip ir 
materijališkai tokią draugi
ją, kuri rūpinasi ateiviais? 
Kuriems tik buvo reikalinga 
pagelba, kožnas buvo sušelp
tas ir priimtas, nežiūrint, 
kas jis buvo — katalikas, lai
svamanis ar socijalistas. O 
jūs, tautiečiai, šalinatės, 
trugdot tokį darbą. O vien 
tik dėlto jūs neapkenčiat 
tokių draugijų, kuriose ran
dasi žmonės, kurie pažįsta 
jūsų politiką ir ją parodo ki
tiems. Mat, dar šiandien pas 
jus yra tas noras bosauti 
draugijose ant darbininkų 
dolerio.

Čia aiškiai pasirodo veid- 
mainingumas jūsų šauksmo 
mylėti tautą, tėvynę. Kada 
atkeliauja tautiečiai immi- 
grantai į šią šalį ir maldau
ja pagelbos — tai jūs jųjų 
nenorit tada visai matyt, nes 
jie dar perbiedni yra.

( S everos G y v a s t ics l.al ša rn.i).
Ir grįžkite I sveikatos kelią. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

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

Kaštuoja H centus.

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

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

lūs, net ir tos dr-jos liko da
bar suvadžiotos, kurios rū
pinosi ir šelpė L Š. D., o da
bar negali suprasti, katra iš 
tų dr-jų yra aktyviškiausia 
ir geriau aprūpins Immigr. 
reikalus.

Dėl to viso L.I.Š.D. board 
direktoriai turėjo susivažia
vimą ir svarstė, ką turi da
bar daryti? Nutarė L.I.Š. 
D. laikyti ant toliau ir žiūrė
ti, kaip veiks naujoji Immig. 
Š. D. Taipgi nutarė praneš
ti visuomenei viską per“Lai- 
vę”, organą L.I.Š.D., kaip 
stovi dabar dalykai I.Š. rei
kaluose ir tada visuomenė 
:egul apsvarsčius pasiskirs 
iš tų dviejų vieną, katrą at
ras teisingesne ir geriaus 
veikiančia visuomenės labui.

Adolfas Žolynas.

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

“LAISVES”

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

Platinki! “LAISVĘ

“Laisves’ Knygos
SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP

seimuose, laikytuose, perei
tuose metuose, šiaip taip, 
kad ir nenoroms, buvo prisi
dėję su aukomis prie L. I. š. 
D., bet jau šiais metais sei
mas per kelių patrijotų užsi
spyrimą paimta I. š. rei
kalus į savo rankas ir atski- 

z ria nuo L. I. š. D.
Taip ir nutarė sutverti 

antrą, atskirą I. š. D. ir iš
rinko šešis žmones, kuriems 
pavesta kontroliuoti visus I. 
Š. reikalus. Na ir ką dabar 
sakysit, vyručiai, kas iš to
kio jūs darbo išėjo? Kur 
buvo visų pareiga remti ir 
sustiprint vieną I. Š. D., tai 
jūs suskaldėt ir tas mažas 
spėkas į dvi dalis ir dabar 
tos abidvi draugijos atskirai 
veikia ir nei pirma, nei antra 
negali užlaikyti atstovą prie 
immigrantų!

Dėlto dabar jau naujas 
I. Š. D. komitetas garsinasi 
per organus “T.” ir “D.”„ 
kad visuomenė siųstų aukas. 
Nors mums tas neapeina, 
kaip visuomenė atsineš prie 
jūsų įsteigtos draugijos, ma
žu, ir gana gausiai aukos 
Čiaukš, bet tik klausimas,ko- 

ią kontrolę turės tos dr-jos 
ar kuopos, kurios prisidėjo 
su aukomis prie jūs? Šian
dien žmonės, aukaudami sa
vo centus, visada reikalauja 
ant jų turėti pilną kontrolę 
ir nori žinoti, kur jie nueina, 

<bet pas jus, turbūt, prie kon
trolės pašaliniai aukautojai

* neturės nieko. Taigi tokis 
tautiečių pasielgimas, gali
ma sakyt, paardė L Š. reika-

Redakcijos Atsakymai.
Drg. M. Masini (Detroi

te). Mums gaila, bet męs ne
galėsime patalpint Jūsų laiš
ko. Męs žinome, kad visų 
sąjungiečių noras yra, idant 
tuopos vieny tusi, arba, jei
gu jau negalima, bent drau
giškai sugyventų. “Laisvės” 
red. pasilaiko taip-pat pana
šios nuomonės. Jeigu gyve
nimas parodys, kad klydo
me, mėginsime perkratyti 
savo pažvalgą. Ligišiol dar 
pertrumpas buvo laikas, 
kad paaiškėtų naudingumas 
dviejų kuopų sistemos. Jei
gu draugo išvadžiojimuose 
ir yra faktiškos teisybės, tai 
betgi ir anoji pusė, tuo tar
pu, turi daug argumentų.

Ig. Janto (Baltimorėje). 
Neapsimoka paisyt į tokius 
mišiuginus, kuriems galvoj 
kelių šulų neužtenka. Jų 
dvasia, pati savaimi, kaip 
kamparas, išnyks. Jūs žino
te, kad visi socijalistų laik
raščiai visai nesiskaito su 
tuo žmogeliu, o juk su soci- 
jalistais ir jų spauda eina 
tūkstančiai, tuo tarpu, sor- 
kininkai turi savp šalininkų 
kelias ypatas.

Kad tamsesni žmonės iį 
gyrė—nėra stebuklų. Tam
sesni žmonės daug ką giria, 
ria.

Phila. moteriai.— Netilps.
Gyvanašlių kavalieriui.— 

Tokie aprašymai negalima 
talpinti, nors jie būtų ir tei
singi, nes tos ypatos pa
trauktų teisman, o jeigu jos 
nepatrauktų, tai krasa gali 
patraukti.

J. Gyvūnėliui.—Nieko y- 
patingo apart išreklamavi- 
mo vietos. Netilps.

K. Petrikienei.— Pervėlai 
atsiuntėt ir negalėjom spėti 
pagarsinti jūsų susirinkimo. 
Kitą sykį pasistengkit anks
čiau pranešti.

Genių Dėdei. — Jau buvo 
apie tas prakalbas rašyta. 
Atleiskite,kad negalėjom su
naudoti.

Balanas Sulinkęs. — Ne
svarbu, kad jis basas ir be 
kepurės parėjo. Tokių atsi
tikimų būna daug. Netilps.

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

PAJIEŠKOJIMAI.
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).

Pajieškau apsivedimui lietuvaites, 
be skirtumo tikėjimo ir nejaunesnės 
nuo 17 iki 26 metų, amžiaus. Aš esu 
22 metų amžiaus, turiu gerą darbą. 
Kurios mylite apsivesti, kreipkitės 
laišku ir su pirmu laišku prisiuskite 
savo paveikslą, aš duosiu atsakymą 
kiekvienai.

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

(54—58).

VOKISZKAS LEGAL1SZKAS
BIURAS

(Vokiečių Advokatų Ofisas) 
^Telefonas 3847 Worth

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

ir Vokietijoje.
51 Chambers St. Ruimas 325

Vakarais nuo pusė septintos (r Nedfildieniaia
488 B. 139 St. Tel. Melrose 7453

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 

taip, 
grin-

skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

ii

183 Roebling St., Brooklyn,

Telefonas Spring 411.
Darbą atlieku geriausiai ir už pri
einamiausią kainą. Parandavoju

’ automobilius, karietas dėl veselijų,
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi
si mano patarnavimu yra užganė
dinti. Aš randuosi tokioj vietoj,

■ kur nei vienas lietuvis negali pa
klysti, nes yra matoma nuo LIE-

: TUVIŠKOS BAŽNYČIOS.
O’SULLIVAN & DUGAN |

GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS X
249 HUDSON STREET, > NEW YORK CITY. X

♦♦♦♦♦♦

ATYDA! §
DRAUGYSTĖMS, ’ S

KUOPOMS ir KL1UBAMS! G
Išdirbu visokias

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR S 
ŽENKLELIUS. S

. visokiems piknikams, šermenims ir t. t. ■
Darau visokius medalius ir_ visokias ant- v 

spaudas draugystėms, ®
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu € 

sempelius. /
A. STRUPAS į

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

LIETUVIŲ ATYDAI!
Kostumerių skaitliuj besididinant priverstas buvau savo biznį 

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

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

_ v , ___________________________________ _____ - w f
ABELNAM SKYRIUJ — visokios rųšies žaislų, magiškų įrankių; ,skus-

GIŲ; gražios popieros laiškams. Tunu taip-gi pusėtiną skaitlių MAGIŠ- k
Visi mano tavorai pirmos klesos; parduodu viską 

• iš Suvienytų Valstijų, arba Kanados — iš- 
Pataisau pigiai, gerai ir greitai visokius auksi-

Pirkusius pamokinama kaip pažinti kortas iš vir-

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

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- 
siškija. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina___ ____ 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis. 1 
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 

y 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
etų. 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 j

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO J 
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-*^

Tankiausias 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 KARŠTLIGE, 
kaina..............................

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

15c

10c



dabar linkui

8 Ar žinai, kaip dvasiškija
buvo “kankinama“?

žeidė.

Tik ką išėjo iš po spaudo* antra laida 
DR. F. MATULAIČIO
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(Tąsa nuo 1-mo pus.), 
atsisakė, 
džiugę.
Nikola j Nikolajevič 
telegramą j 
pranešdamas, 
mėjimai turi 
gišką vertę.

Rusai eina
Torno ir Karaliaučiaus.

Užėmę Įsrutį, rusai kont
roliuoja dabar 8 svarbius 
Prūsijos gelžkelius. Tie di
džiausi mūšiai ties Stalupie- 
nais, Eydtkunais ir Gumbi
ne tęsėsi apie 6 dienas ir 
abiejose pusėse žuvo daugy
bė žmonių.

— Pagedėlio dienraščiai 
praneša, kad vyriausias kal
tininkas visasvietinės karės 
Austrijos imperat. Franciš- 
kus Juozapas jau bemirštąs. 
Mat, jo kariumenei visai ne
siseka.

— Japonijos imperatorius 
išleido manifestą, apskelb
damas karę Vokietijai.

— Eina gandas, kad šią 
savaitę Austrijai apskelbs 
karę ir Italija, kuri nori at
siimti nuo Austrijos itališką 
provinciją su Triesto mies
tu.

Didžiausias pasaulio mu
sys prasidėjo Belgijoj ties 
šarlrua ir linija to mūšio tę
siasi suvirs 20 mylių. Tik 
už k ių dienų galima bus 
pasakyti apie to milžiniško 
mūšio pasekmes. Jame da
lyvauja vokiečiai prieš bel
gus, francūzus ir anglus. 
Prancūzai atakavo dešiny- 
jį sparną vokiečių ulonų, 
kad neduoti vokiečiams pro
gą prasimušti linkui Lillio.

Nei vokiečiai, nei francū- 
zai neišdavė raporto apie 
baisų mūšį ties šarlrua, nes 
jisai pasibaigs tik už kelių 
dienų. Belgijos tvirtovės 
Lježas ir Namur dar vis lai
kosi. Sužeistųjų minios pri- 
būna iš mūšio lauko ir gabe
nama Francijon.

— Katalikų kardinolai, 
kurie susirinks 31 d. rugpjū
čio rinkti naują popiežių, 
prašys visų valstijų liauties 
kariavus.

— Tarpe rusų kareivių 
Prūsų Lietuvoj girdisi šauk
smas — ‘‘Ant Berlyno”. Mat, 
jie jaučiasi tokiame stovyje, 
jog galį užimti pusę Vokieti
jos.

— Daug socijalistų už
mušta ir sužeista Berlyne 
prieškariskose demonstraci
jose, kurios įvyko prieš ka
rės apskelbimą. Taip pra
neša amerikietis (Ir. W. 
Braun iš Denvero, kuris tuo- 
mi laiku buvo Vokietijoj ir 
savo akimis tą viską matė.

— Anglijos darbininkai, o
ypač moterįs darbininkės, 
jau pradeda [ 
prieš vargą, kuris užliejo vi
są Angliją. Daugybė žmo- -------------
nių be darbo. Pasirodo, jog nors cuk-

“Duokite mums darbo!”— raus kainos labai žymiai pa
šaukia moterįs. Anglijos so
cijalistų dienraščiai prana
šauja, kad senoji tvarka tu
rės griūti.

— Su Austrijos kariume- 
ne blogai, labai blogai. Pa-

Rusai labai nu- 
Didis kunigaikštis 

muša 
Peterburgą, 

kad rusų lai- 
didelę strate-

413 Liet. Am. Ukėsų Kliu- 
bas — vyriškų skrybėlę, kuri 
yra aukauta dėl laimėjimo 
K. Liutkaus; 535 P. Valaitis 
— stovylą dėl juodylo. Ku
rie dar esat neatsiėmę, atsi-

sekretorių K. Labaną, 239 S.
4th st., Brooklyn, N. Y.

Šį nedėldienį New Yorko 
Labor Temple (247 E. 84th 
st.) atsibus konvencija New 
Yorko valstijos socijalistiš- 
kos jaunuomenės.

Geistina būtų, kad ir mū
sų draugai, kurie mano dar- 
buoties tarpe jaunuomenės, 
apsilankytų tenais. Mažų 
ką naudingo patirtų.

Pereitame ketverge atsi
buvo prakalbos, kurias pa
rengė Draugijų Sąjunga. 
Kalbėjo Labanas, Neviackas 
ir Šaltys.

Neužmirškite, kad 5 d. 
rugsėjo prasidės “Raudono
sios Savaitės” apvaikščioji- 
mas.

Vis smarkesni kjla protes
tai prieš negirdėtą dar ligi- 
šiol maisto pabrangimą. .

Pereito j subatoj Union sq. 
vėl atsibuvo didžiulis mitin
gas, kur susirinko daug soci- 
jalistų ir unijistų. Išrodyta, 
jog šiemet šioj šaly taip gau
siai visko užderėjo, jog nėra 
nei mažiausio pamato kelti 
kainas.

Mitinge priimta rezoliuci
ja, kad S. V. valdžia uždrau
stų gabenti maistą Europon, 
kuris taip reikalingas ir šios 
šalies žmonėms.

Pačta pranešė, kad Fran- 
cijon ir Belgijon nebegalima 
siųsti “parcel post”.

Jokia pačta neina Vokieti
jon, Austrijon ir Rusijon.

Geriausias pačtinis kelias

24 d. išeis vienas italų lai
vas, kuris nuvežš pačtą į pie
tų Europą. Taip-pat išeis 
pačta į Olandiją.

Subatoj pribuvo iš Liver- 
poolio laivas “Baltic”, kuris 
atvežė 732 maišu pačtos, tar
pe kurių yra ir siuntinių iš

Maspethe, Mateckio salė
je, seredoj 26 d. rugpjūčio, 
atsibus prakalbos. Kalbės 
L. Pruseika. Pradžia 8 vai.

Ateikite visi, nes prakal
bos bus įdomios ir pamoki
nančios.

Pereitoj pėtnyčioj New 
Yorke ir apygardose siautė 
baisi audra.

Perkūnija užmušė penkis 
protestuoti žmones ir kelis smarkiai su-

LAISVE

V. JANUŠKA, “Laisvės" 
agentas šiomis dienomis lan
kysis po Connecticut valsti
ją ir rinks prenumeratą ir 
apgarsinimus “Laisvei”. 
“Laisvės” administracija už 
jį atsako.

“L.” Administracija.

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 astuoni automobiliai dėl parodymo 
žemės. P-nas Swigart nusprendė 
pardavinčt savo žemę tiesiai lietu
viams, kad nereikėtų pirkėjams jokių 
commission’ų agentams mokėt. Kada 
pirksit nuo jo, jūs pirksit tiesiai be 
jokių tarpininkysčių. Jis daro didžiau
sią žemės biznį Michigane ir ima pir
kėjus į automobilius dėlei 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 gyvenai gerai ant 
žemės. Jeigu tu neturi mapos, tai 
rašyk dabar, taip-gi, dažinosi apie šitą 
naują Lietuvą Amerikoj, kur lietuviai 
yra laisvus ir neprigulmingL Žemė 
nue $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 lietuviškai 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 žeme yra daug panaši 
į jūsų senos šalies klimatą bei žemę. 
Atvažiuok ir įstok į tą didelę lietuvių 
kolioniją. Rašyk mums šiandien, o 
męs atsakysime lietuviškai. P-nas 
Swigartas turi savo svarbiausią ofi
są Pirmos Tautiškos bankos name, 
Chicago, Ill.

Adresas:
GEORGE W. SWIGART, Owner 

G 1247 First National Bank Building 
CHICAGO, ILL.

Parsiduoda grocente.
Parsiduoda grocerne vai 

gomų daiktų, geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju 
kitur. Norintieji padaryti 
gerą gyvenimą, atsišaukit 
tuojau.

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

6th st., Brooklyn, N. Y.
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MOTERŲ LYTIŠKOS HIGIJENOS 
KNINOELE

Ši kningelė svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems Ilgiai naudingairžingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai ir gausiai 
paveiksluota. Prisiųsk 25c krasos ženk
leliais, o tuojaus sulaikysi tą žiiigeidžię 
kningelę. Adresuok:

M. G. VALASKAS
349 Kensington Ave. Chicago, IIĮ.

Toxorr

niidn-Niv

Nuo mėšlun
gio pilve var
tok seną ir 
gelbstinčią na
minę gyduolę

ANCHOR, 
PAIN

EXPELLER

sulyg nurody
mų, kurie ran- 

\ dasi prie bon- 
kutes. Kaina 
25 ir 50 centų 
už bonkutę vi
sose aptiekose.

F. AI).
RICHTER

& CO.
74—80

Washington 
St.,

New York, N. Y.

1\r. Richter
r“PAI N-

EXPELLER”
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizinas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai subers! i atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
Skausmų. Sounoml op lek-M* iib H3e Ir 30*

F. Ad. Richter & Co.
NEW YORK.

Temikit antAnkoro 
ženklo apsaugoiino

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

“IS DVASIŠKŲ 
TEVELIU GYVENIMO’

kilo, tai betgi cukraus pri
statymas nei kiek nėra šiais 
metais mažesnis, negu perei
tais metais šiuomi laiku. 
Pristatymas šiais metais net 
didesnis ant 75,000 tonų, ne-

sirodo, kad ji dar nėra visa gu^pereitais metais, 
sumobilizuota. Vis dažniau' 
ateina žinios apie maištus 
cechų pulkuose. Serbai jau 
nebesigina, bet užpuola ant 
austrijiečių.

Ties Gorodku ir Krasniku, 
Galicijoj rusai taip-pat su
mušę austrijiečius. Žmonių 
padėjimas Austrijoj esąs la
bai vargingas.

VIET1NESZINI0S.
Atsišaukimas!

Ant išvažiavimo Lietuviš
kų Draugijų Sąjungos Di
džiam j am New Yorke, kuris 
atsibuvo 26 d. liepos 1014 m. 
laimėjo šios ypatos leidžia
mus ant išlaimėjimo daik
tus: No. 37 F. Uzdras — lai
mėjo kapšį; No. 70 J. Beniu
lis — 12 skepetaičių; No. 89 
St. Tuba — plunksną ;_167 J. 
Šukys, laikrodį; 
Kriaučeliunas — 
“Naujienas”, ant vienų me
tų, kuris yra aukautas dėl 
laimėjimo F. Deveikio; 240 
J. Sadauskienė — moterišką 
lietsargį; 361 C. Lubartis^— 
laisvės stovylą 
vackas

170 J. 
laikraštį

Taigi, aišku, kad nėra jo
kio pamato dėl kainų kėlimo, 
kaip tik nesvietiškas pini- 
niguočių lupimas.

Farmeriams New Yorko 
apygardų pranešta apie ati
darymą miestavų “marke- 
tų” su tikslu apsilenkimo 
tarpininkų, kurie taip go
džiai lupa. Miestavi “mar- 
ketai” bus įtaisyti ties Man
hattan ir Queensboro tiltais, 
ant trečios Avė. ir E. 124 st., 
ir ant Fort Lee ferry.

Sekantį ketvergą rugp. 27 
d. atsibus gana svarbus L. S. 
S. 19 kuopos susirinkimas: 
galutinas prisirengimas prie 
Raudonosios Savaitės ap- 
vaikščiojimo; L. S. S. virši
ninku nominavimas ir į rajo
no konferenciją delegatų 
rinkimas. Matot, draugai, 
kad p-ana svarbus susirinki
mas atsibus, todėl privalot 
kuoskaitlingiausia atsilan-
kyt, taipgi nesivėluot. Nuo ,8
8 vai. vak. tuojaus prasidės, 
Atsiveskit draugus bei g
drauges prisirašyt prie kp. g 183 Roebling Street, 

° usi rinkim as atsibus tau- ’
m name.

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

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

“LAISVE”!
Brooklyn, N. Y

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

DYKAI DIEL VYRU4

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

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių H- 
j'.ų apsisaugoti.

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

ŠITA KNYGA illiustruota.puikiaiš moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno suk 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis, 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę p«r jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusioinis ligptnii,. šitoje knj- 
goje atrasite tikrą.rodą.

JEI sergi ant kokios.nors llgps,. tai pirmiem 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, re iki a. perskaityt kny
gą "Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik; perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VI&AT 
DOVANAI,, kuris, tik atsiųs, keletu štampų ui 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKlT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi Jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo M ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
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.

Vyrai kurie žada^apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamg 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale py Inai nauduoti pr i imnuma 
gamtos,*— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena l&tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur UžnuodIJIma kraujo, arba ayflH, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuslipnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius mibeglmus, Rheuma- ‘ 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusg, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti Aitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai iaigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yraduodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokant ir pačta. lAraAik aufkeie sava Vanda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotaa jusu pasiulimimii dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus iAsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė......

Adresas

Stejtas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikus
Venskie Armonikai
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.50

Tokspat Armonikas
21 plieniniu klapany, 12 besu

Vertės $25.00, tik už

GRAFAFONASi ) u
ir didelis

Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00,
Atiduodame tik už .........  ..$1 9.50

Tą irrafafoną gvarantuofam e ant 10 met^.

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

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gjslose greitai pranyksta. Sekios nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROQTATITTIQ Aš gydau u ligą be jokio pjaustymo arba 
ri\V01 AllliO. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CYPU Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
□ 11 llulu. ri0 gpaivos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano į 
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI APTAQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip
KJ*-***1 1 V0 lulUV0« 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.

l J M A w*>’dau Pas tuo*, kuriuo* daktarai jau buvo a£aiaak« išgydyti. Gy- 
•J 1 i AJiyrĮ ,iau jolciu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nue bianio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu iigydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -^udas chronišku ligų yra vienas ii geriausiu, ka užtikriname, jog visada ataeta geras, 
§a*ekmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies' Gerklės. Plaučiu, Krutini*. Pečiu. Kepenų, Pilvo, 

arnu. Inkstu, Šlapinimosi organu, Smerenu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visa* kitas liga*. 
Ai netikiu į gydymą laiškai*, todėl neklauskite manos patarimu. Kurie gyvenate toliau* 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar‘galiu išgydyt.

ni? 208 W. 42nd St., arti Broadway
UR. DIIWIE, NEW YORK CITY, N. Y.

«

AR NORI GRAŽIAI RAŠYTI?

,>N'20N2^3QN!
’ s ’ ~ * y.

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

tiktai gražiai. Siųsk Money Order’iu 85 cęntus, o gavęs Stylografą rašysi kaip iki šiol gal negalėjai,
JOINAS PERKŪNAS 78 W. 124-th St.,

MS




