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PRANCŪZAI IR ANGLAI BANDO ATSIGAUT
AUSTRIJIECIAI SUMUSE RUSUS TIES KRASNIKU. RUSAI BĖGA I LIUBLINĄ

Francūzai deda pa
skutines jiegas.

Suvienytos francūzų, bel
gų ir anglų kariumenės pra
laimėjo mūšį ties Šarlrua. 
Žmonių kaip iš vienos taip ir 
iš kitos pusės žuvo daugy
bės, bet kiek — ligšiol skait-1 
linių nepaduodama. Vokie-I 
čių vyriausias karės ’ ofisas 
praneša, kad jiems pasisekė 
paimti 10,000 francūzų ne
laisvėn, taip-pat ir 150 ka-

Vokiečių dvasia po laimė
tam mūšiui labai pakilo. Da
bar jie tik ir svajoja: “Pary
žiun, Paryžiun!”

Vokiečiai paėmė Namurą. 
Kariški specijalistai sako, 
kad tai blogas ženklas. Bu
vo manyta, kad Namuras iš
silaikys bent kelias savaites, 
o jisai išsilaikė tik 3 dienas.

Bet francūzai dar nenori 
apsileist. Francijos karės 
ofisas praneša, kad 26 dieną 
rugpjūčio tarpe Mobege ir 
Donon prasidėjo vėl aštriau
sias mūšys ir nuo to mūšio 
kloties priguli Francijos 
ateitis. Generolo Joffre pa
liepimu čia sutraukta visos 
francūzų spėkos. Francū
zai net apleido visą Alzasą 
su miestu Muelhauzenu, kad 
sutraukę savo spėkas kuo- 
pon, galėtų laimėti. Lyg ir 
išrodo, kad francūzai su an
glais atgavo kvapą po pra
laimėjimui ir atgavo gruntą 
dėl atsilaikymo prieš vokie
čius. Jie atmušė nuo vokie
čių Givetą. Belgai taip-pat 
atgavo nuo vokiečių Mali
nes.

Pranešimai Francijos ka
rės ofiso už seredą parodo, 
jog francūzai ,anglai ir bel
gai atsigauna nuo pirmo bai
saus smūgio ir 
spėkas, kad mirties ir gyvy
bės kovoje laimėti.'

Anglijos karės ministeris 
Kitchener permato net 3 me
tų karę.

Kiek belgų žuvo?
Apskaitoma, jog ligšiol 

karėje žuvo 16,000 belgų, su
žeistų gi 50,000.

Daugybė belgų pabėgo O- 
landijon. Farmeriai aplei
džia savo šalį, nešdindamiesi 
Olandijon. Jie bijosi vokie
čiu žvėriškumo. *v

Bombos iš orlaivių.
Vokiečiai nutarė paau

kauti vieną iš Zeppelino di
rižablių, kad tik paleisti ke
lias bombas ant karališko 
palociaus Antverpene.

Tiesa, kelias bombas pa
vyko paleist ir žmonės tapo 
baisiai išgazdinti, bet Zeppe- 
liną pavyko pašaut ir tasai 
oro milžinas nukrito ant že
mės. 25 vokiečių aficieriai 
ir kareiyiai paimti nelais
vėn.

Vokiečiai sako generolo Jof
fre armija neatsipeikės.
Vokiečių generališkas šta

bas skelbia, jog Joffre’s ar
mija galutinai demoralizuo
ta ir negalės atsipeikėti.

Kaizeris nusiuntė savo 
dviem sūnams, kronprincui 
Fridrikui Wilhelmui ir Os
karui “geležinius kryžius” 
už tai, kad šiuodu laimėjo 
mūšį ties Šarlrua.

Kaizeris parašė juodviem 
laišką, kuriame pranašauja 
“dievo malonę” vokiečių gin
klui ir toliaus.

Japonai bombarduoja.
Japonų laivynas jau bom

bardavo vokiečiu uostą 
Tsing-Tas.

• deda visas | Japonijoj labai pakilęs ka-

Kodėl pralaimėjo?
Pralaimėjimas francūzų 

mūšio ties Šarlrua — labai 
sujudino francūzus ir ang
lus.

Londono dienraščio “Ti
mes” karės specijalistas pa
sakė: “atėjo blogos naujie
nos, o dar blogesnių galima 
laukti”. Tūli Londono dien
raščiai už pralaimėjimą mū
šio ties Šarlrua meta kaltę 
ant to, kad Anglijoj nėra 
nuolatinės kariumenės, o tik 
liuosanoriai.

Tikisi laimėt.
Francijos ministerija iš

leistame pranešime prašo 
■ tautą nenuliūsti, nes laimėji
mas bus francūzų. , Antras 
apgulimas Paryžiaus vokie
čiais yra dabar galimu daik
tu.

Kaip ilgai karė nusitęs?
Buvo manyta, jog karė 

‘ greit pasibaigs, jeigu susi- 
vienyjusios šalįs apgalės Vo
kietiją, bet dabar, kada vo
kiečiai laimėjo ties Šarlrua, 
karė gali labai ilgai nusitęs
ti, nes Rusiją, Franciją ir 
Angilją negalės greit ap- 
liuL

res upas.
Austrija taip-pat apskel

bė karę Japonijai.

16 metų vaikai karėn.
Vokiečių laikraščiai ap

skelbė valdišką paliepimą, 
kad vaikai nuo 16 iki 19 me
tų tuoj bus pradėta mokinti 
kareiviško amato ir, jeigu 
reikės, bus pasiųsti karėn.

VOKIETIJA PRISIJUN
GIA BELGIJĄ?

/Amsterdam, 26 d. rugp. — 
Vokietija jau prijungė dalį 
Belgijos ir nominavo von 
der Goltz karišku guberna
torium. O mieste E-la-Šapel 
įsteigė civilišką gubernato
rystę.

Ant provincijos Brabant, 
Belgijoj, Vokietija uždėjo 
kariškos kontribucijos $90- 
000,000.

Berlynas badauja.
Pabėgėliai iš Berlyno sa

ko, kad ekonomiškas krizis 
tame mieste atnešė didžiau- 
sį vargą darbininkų mi
nioms.

Žmonės išmuša krautuvių 
langus, kad gauti maisto.

..z /.v. A.
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WATCRFRONT
Viršutinis paveikslėlis parodo, kokiomis kanuolemis apginkluoti Antverpo fortai. 

Apatinis—kaip išrodo Antve^pas iš vandens pusės.

takos prasidėjo mūšys tarpe 
Rusijos ir Vokietijos laivy
no.

Ligišiol ta žinia nepasi
tvirtino.

Musys Finų užtakoję.
Stokholmas (Švedija). Sa

ko, jog visai netoli finų už-

Rusijos kariumene 
pirmyn.

. Ligišiol ateina žinios tik 
apie pasisekimus Rusijos 
kariumenės Prūsų Lietuvoj. 
Užėmę Gumbinę ir Įsrutį, 
rusai eina toliau.

Dabar rusai eina linkui 
Karaliaučiaus, bet 
jiems reikės užimti dar dvi 
drūtvietęs Prūsėj Lietuvoj 
— Labiavą ir Tapiavą. Taip- 
pat rusai turės užimti gerai 
apsaugotą miestį Allenstei- 
na.

Vokiečių apsigynimo lini
ja yra pati drūčiausia Vys
los pakraščiais. ?en yra to
kios didelės tvirtovės, kaip 
Thomas, Dancigas ir Ma
rienburgas. Bet pirm negu 
rusai prasimuš pįie Vyslos, 
jiems reikės užim i visą eilę 
mažesnių apsigynimo linijų, 
o taip-pat ir Kiraliaučių. 
Ar jiems tas pasiseks — tuoj 
pamatysime.

Šiuomi laiku 
traukia savo spėkas Kara
liaučiaus pašonėn. Ten kils, 
veikiausia, sm .rkiausias 
mūšys. Taip-pat dileles sun
kybės laukia rusui Mozuri- 
joj ,ties Allensteini, kur pil
na kalnų ir ežerų, kas daro

lygi1' gamtiškas tvirtoves.
Rusų generolas Spiridovič 

tvirtina, kad už 15 dienų Ru
sija turės Vokietijoj 3 mili
jonus kareivių. Žinoma, vo
kiečiai negalės prieš rusus 
atsiremti.

Pradėjo judėti ir Varšu
vos armija, kurios tikslas 
įsiveržti į Prūsų Lenkiją ir 
užimti Poznanių. Poznanius 
randasi 148 mylias nuo Ber
lyno.

Vokiečiai jau išsinešdino 
iš tų Rusijos Lenkijos mies
tų (Vloclavko ir kitų), ku
riuos buvo užėmę.

Vokiečių generališkas šta- 
kas giriasi dar vis, jog lai
mėję mūšį ties Stalupienais, 
bet tai, turbūt, buvo seniau, 
ne dabar.

Telegramos iš Peterburgo- 
skelbia apie gerą ūpą rusų 
kariumenės.

Vargiai tai bus teisybė!
Lenkų dienraštis Chica- 

goje “Zgoda” gavo žinią, 
būk Rusijos caras Mikalojus 
suteikęs Lenkijai pilną sa- 
vyvaldą. Rusų kariški ir 
civiliški valdininkai būk tai 
pasitraukę, o viską užėmus 
lenkų valdžia.

Caras vieno tereikalauja 
— tai to, kad Lenkija eitų 
prieš Prūsiją ir Austriją.

Lenkai kunigai ir tauti
ninkai iš to labai yra nu
džiugę. Vienok, ta žinia rei
kalauja patvirtinamo. Taip-

Pastaromis dienomis, kaip sus ordenus, kuriuos jisai 
praneša, serbai vėl apveikę buvo gavęs nuo Anglijos ka- 
A -i/xr. 1 a- a -a i T« X 4- ~ J — XAustrijos kariumenę.

Kiek tame teisybės—neži
nia.

Sako, caro armija jau Ma
rienburge.

Paryžiuje gauta žinia,kad 
rusų kariumenės dalis jau 
yra Marienburge, puikioje 
vokiečių tvirtovėje, kuri 
randasi tik 27 mylias nuo 
turtingo* pajūrio miesto, 
Dancigo. Rusų ambasada 
Paryžiuje gavo žinią, jog ru
sai laimėję.

Jeigu tai teisybė, tuomet 
vokiečių padėjimas eina blo
gyn.

Ir vėl orlaiviai atakuoja 
Antwerpeną.

Ir vėl vokiečių orlaiviai 
skrajojo virš Antwerpeno. 
Šiuo sykiu vėlai nakty. Ir 
vėl kelias bombas paleista.

Belgijos valdžia norinti 
protestudti. Sako, jog tuo- 
mi Vokietija nepripažįstan
ti tarptautiškų teisių, priim
tų Haagos konferencijoj.

Bet kas šiandien paiso tų 
teisiu?v

ralių. Jisai tą padarė aky- 
vaizdoje Anglijos ambasa
doriaus, kuris atėjo su juo 
atsisveikint. “Pasakykite 
dabar savo karaliui, ką aš 
manau apie jo medalius”— 
pasakė kaizeris ir, sutrenkęs 
durimis, išsidangino.

Belgradas dar vis bom
barduojamas. Sako, labai 
daug nukenčiąs nuo to nuo
latinio bombardavimo, vie
nok jo negali paimti ir gana.

Kviečiai vėl pabrango.Jau 
šiuo žygiu net 8 centus ant 
bušelio.

Namuro fortai dar ne visi 
pasidavė vokiečiams. Keli 
dar laikosi.

Anglijos karės ministeris 
ir miegot namo neina. Liepė 
pastatyt lovą savo ofise ir 
gana.

pat daugelis lenkų sako, jog 
lenkams autonomiją žadėjęs 
tik kariškas viršininkas, o jo 
žodžiai nieko nereiškia. Pat
sai gi caras Mikalojus viešai 
nieko nėra pažadėjęs.

Austrij iečiai sumušė 
rusus.

Rusų Lenkijoje, ties Kras- 
niku, tęsėsi per tris dienas 
mūšys tarpe Austrijos ir Ru
sijos kariumenės. Telegra
ma iš Berlyno skelbia, jog 
rusai tapo galutinai sumušti, 
o austrijiečiai puikiai laimė
jo.

Rusai turėjo pasitraukti 
net ant 70 viorstų linkui Liu
blino.

Vokiečiai apleido tBriusselį.
Vokiečių kariumenė aplei

do Briusselį, Belgijos sosti
nę. Matomai, ji ištraukė pa
gelbėti saviškiams mirtinoje 
kovoje ant Franci jos rube- 
žiaus.

Anglija gali išstatyti ka
rės laukan į 600,000 karei
vių į 6 mėnesius.

Taip pranešė lordas Kit
chener, Anglijos karės mini- 
s te ris.

Austrijiečių jau nėra Ser
bijoj.

Visi Austrijos kareiviai 
jau apleido Serbiją.

Dar vienas apsireiškimas 
barbarizmo.

Sako, jog vokiečiai išban
dė dar sekantį “kovos” me
todą.

Vienas jų pulkas paėmė iš 
kasyklų dešimtį mainierių ir 
liepė jiems eiti pirmose eilė
se vokiško pulko.

žinoma, mainieriai patįs 
pirmutiniai tapo sušaudyti.

Kraujo sužeistiems.
Žinomas daktaras Carrel, 

kuris tarnauja francūzų ka- 
riumenėj, parašė laišką vie
nam savo draugui, kuriame 
sakosi j ieškąs žmonių krau
jo sužeistiems. Tuomet su
žeistieji, pagiję, vėl galėtų 
kariaut.

Antras Rusų laimėjimas 
Prūsuose.

Iš Peterburgo praneša, 
kad į šiaurės nuo Kadenbur- 
go rusai vėl buvo susikirtę 
su 20-tuoju Vokietijos armi
jos korpusu. Rusai užėmė 
Frankenau ir Odlau ir pa
ėmė 1,000 vokiečių nelaisvėn 
ir vėl gana daug kanuolių.

Rusai sako, kad vokiečiu 
kariumenė galutinai demo
ralizuota. Vokiečiai bėgę, 
kaip zuikiai ir pamėčioję net 
šaudykles.

Dabar rusai taikosi išmuš
ti vokiečius iš Mozūrijos eže
ru.c

Turčiai bėga iš Berlyno.
Berlynas, 27 d. rugp. — 

Berlyne bijomasi Rusijos 
užpuolimo. Dauguma tur
čių apleidžia miestą ir bėga 
Skandinavijos šalysna.

Smulkesnes žinios.
Londone, Anglijoj, susek

ta suokalbis, kurio tikslu bu
vo išsprogdinti visus dides
niuosius Londono bankus.

Kaizeris ir Anglijos meda
liai. Sako, jog vokiečių kai
zeris nutrenkė ant žemės vi-

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS.

Četvergo rytas, 27 d. rui _
— Mūšys, kuriame anglai, 
jelgai ir francūzai tikisi at
sigaut nuo smūgio, kurį ga
vo po Sharleroi, dar tęsiasi. 
Nei seredoj, nei četverge dar 
nebuvo laimėjimo nei tos nei 
kitos pusės. Mūšys su per
traukomis tęsiasi per 200 
mylių. Nuostoliai žmonė
mis stačiai pasibaisėtini, če
tvergo ryto pranešimai skel
bia, kad vokiečiai vėl atstū
mė francūzus ir anglus atgal 
abiejuose flanguose. Fran
cijos karės ofisas taip-pat 
pripažįsta, kad jie turėję pa
sitraukt. Tai gana blogas 
ženklas.

Vokiečių atakos Lotarin
gijoj atmuštos — sako fran
cūzai. Padėjimas Vogezuo- 
se nepersimainė.

Lillio apygardose (Fran
ci joj) nebuvo matyti jokio 
francūzo.

Tarpe belgų ir vokiečių 
šalę Malines eina baisi kova. 
Iš vokiečių pusės dalyvauja 
60,000. Belgus veda patsai 
karalius. Kelias tarpe Mali
nes ir Vilvoorden visas už
klotas lavonais.

Francijos ministerijoj įvy
ko permainų. Tai vėl ženk
las, kad francūzai nekaip 
jaučiasi. Pirmuoju ministe- 
riu pasiliko Viviani. Minis- 
terijon įėjo Delcasse, Sem- 
bat ir Julijus Guesde, B. 
Martin, Ribot.

Tarpe naujų ministerių 
yra du socijalistai — Sem
ba t ir Guesde. Pastarasis 
įėjo ministerijon be portfo
lio. Įėjimas socijalistų mi
nisterijon yra gana ypatin
gas. Dienraščiai sako, kad 
dabar Francijos ministerijoj 
yra patįs žymiausi tos šalies 
vyrai.

Rusams kaip sekėsi, taip 
tebesiseka Prūsuose. Vo
kiečių kariumenė, kuri sto
vėjo Elbinge, netoli Danci
go, visai be mūšio pasitrau
kė j vakarus, kuomet rusai 
pradėjo artinties. Rusai už
ėmė miestus Nordenburg, 
Sensburg ir Bishofsburg ir

(Tąsa ant 8-to pusi.).
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KĄ PAGAMINS EUROPOS KARE?
Paraše Jonas Ozolis, prof, socijalistų universiteto Duluth, Minn.

Kiekviena karė pagaminailiucijonierius. slavus kruvi- 
nesuskaitomas aukas, bet namjam carui dėl nuteisimo.
Morganams ir Kruppams 
gerą pelną. Visos Europos 
karė — yra tautų skerdynė, 
kuri negali nepagaminti 
ekonominio krizio, kaip dėl 
pergalėtojų, taip ir dėl ap
veiktųjų. Dar nebuvo pras- 
linkę 10 dienų nuo paskelbi
mo karės, kaip jau pasirodė 
žinios apie biržų, bankų ii’ 
fabrikų uždarymą Europoj 
ir Suvienytose Valstijose. 
Dar neseniai aukso buvo 
pilna, kad net lentynos lūžo, 
bet dabar aukso reikia j ieš
koti jau su žiburiu. Stoka 
pinigų, stoka maisto, stoka 
darbininkų. Valgomieji pro
duktai dvigubai pabrango. 
Šįmet javų derlius Europoj 
buvo silpnokas, bet ir tą pa
tį turės paimti nuo lauko 
moterįs ir žili seneliai, nes 
apie 10 milijonų darbininkų 
sumobilizuota dėl karės. 
Dalgės, grėblio ir arklo vie
ton jiems dabar rankose 
kardai ir šautuvai, nuo ku
rių jie mirs patįs ir žudys ki
tus nekaltus žmones tūks
tančiais ir milijonais. Čielų 
tautų gerovė bus išardyta, 
sunaikinta ant daugelio me
tų, net šimtmečių. Toksai 
yra kapitalizmo mirties šo
kis. Dešimts metų vėliau 
Europos ir visasvietinė karė 
būtų buvusi negalima. Ka
rių vietoj būtų iškilusios re
voliucijos. Bet kadangi val
dančiai klesai dar buvo iš-

ri būti — karė ar revoliuci
ja, tai ji pasirinko pirmąją.

Kariaujama ne dėl mažos 
Serbijos, bet dėl pasaulės 
rinkos, dėl kolonijų, dėl tei
sių išnaudoti daugiau dar
bininkų po vienos ar kitos 
didžiųjų valstybių vėliava. 
Vokietija kariauja prieš 
Franciją dėl Elzas Lotarin
gijos, Anglija jau pasisavino 
Vokietijos kolionijasAfrikoj 
ir žada tą patį daryti Chini- 
joj su Vokietijos uostais ir 
kolionijom.

Austrija kovoja dėl savy- 
stovybės, kaipo didelė vals
tybė, kuri po Turkijos galės 
nupuolimo liko nereikalinga. 
Balkanų tautos — tarpe jų 
serbai ir juodkalniečiai-Mie- 
gali padaryti tvirtos valsty
bės be uostų ir provincijų, 
kurios dabar priklauso Aus
trijai. Taigi, kiekviena val
stybė kariauja dėl savo rei
kalų.

Žinomas Harwardo uni
versiteto psichologijos pro
fesorius Muensterberg, ku
ris jau ne sykį politikos 
klausime pasirodė juokda
riu, išveda, kad Europos ka
rė, tai didelių rasių — ger
manų ir slavų — neišvengia
mas kultūros konfliktas. 
Caras ir kaizeris reprezen
tuoja būk tai dvi priešingas 
kultūras!

Tas profesorius, mat, ne
žino, jog kiekviena karė yra 
kova prieš kultūrą — prieš 
vienatinę ateities proletariš- 
ką kultūrą. Todėl toji karė 
ir liko pravesta su socijalis- 
tiškos internacionalės at
stovo Žoreso paslaptingu 
nužudymu. Nei caras, nei 
Vilius nereprezentuoja savo 
tautos noro. Jie yra savo di
nastijų ir stambių kapitalis
tų reikalų auginėjai. - Jie ne
reprezentuoja net nei kapi
talistų klesos jos visume.

Ir kokia gi yra toji slavų 
tautos idėja? Slaviškieji 
lenkai yra biurokratiškų ru
sų priešai, mažrusiai neap
kenčia rusų, kaipo savo kal
bos persekiotojų, bulgarai 
skersai žiūri į serbus, kurie 
kovoja prieš Austriją, kuo
met cechai šnairuoja į len
kus ir tt. Panslavistų kon
gresai jau seniai pavirto į 
veidmainystės bankietus. 
Taigi, vadinamosios slavų 
vienybės nėra.

Apie Vokietijos Viliaus 
kultūrą nei vienas neabejo
ja; tai yra vokiečių ir visų 
kitų tautų proletarijato pa
vergimo kultūra. Vilius II 
su džiaugsmu išdavė revo-

Ir jeigu dabar karė iššauktų 
Rusijoj ar Vokietijoj revo- , 
liuciją, tai abu monarchai ' 
mielai paduotų vienas kitam 
pagelbos ranką revoliucijos 
numalšinimui. Ginkluota 
Vokietija 1871 m. pagelbėjo 
Tjerui griauti Paryžiaus ko- ( 
muną, dabar Vokietija nori 
sugriauti Franciją.

Jei tokia karė būtų įvykus 
keletą metų vėliau, tai ji bū
tų privedus prie Europos < 
Suvienytų Valstijų republi- 
kos. Ar dabar prie to pri
ves, sunku pasakyti. Vie
nok, juo ilgiau toji karė tę
sis, juo greičiau prasidės 
kaip Vokietijoj, taip Rusijoj ■ 
revoliucija. Vokietijos su
mušimas galėtų revoliuciją 
paantrinti, nes diskredituo
tai valdžiai netruktų kritikų 
ir opozicijos. Bet ir kaipo 
pergalėtoja, Vokietija nega
li tikėtis išsisukti nuo pilie
čių karės. Naujų žemės 
plotų jai nei viena valstybė 
neduos. Per prievartą pri
jungtos tautos neperstos 
protestuoti prieš karės mo
kesčius, kurie dabar baisiai 
pasididins ir dėl vienų ir dėl 
kitu.

Trumpai sakant, karė nie
ko negali perkeisti. Dvi 
Balkanų karės neišrišo Bal
kanų tautų pasiliuosavimo 
klausimo — jos pagelbėjo iš
šaukti dabartinę- Europos 
karę.

Ir ką gi Rusija gali laimė
ti šioj karėj? Ji geidžia 
Konstantinopolio, gal būt 
kokios Austrijos slavų pro
vincijos, jeigu Austrija po 
šiai karei liktų išdalinta. 
Kaip vienam, taip ir kitam 
atsitikime Rusija padaugin
tų savo vidurinių priešų 
skaičių.

Į Austrijos išdalinimą 
slaptai nusižiūri ir Italija, 
kuri nori atgauti nuo Aus
trijos senas Italijos provin
cijas. Todėl ir Anglija per
traukė savo sutartį su Aus
trija ir Vokietija. Italijos 
valdžiai išties yra sunku su
kurstyti italus, kurie dar ne
atsigavo nuo kruvinos pra
laimėtos karės su Turkija, 
prie naujos karės su Rusija 
ir Franci j a, sykiu su istoriš
ka Italijos neprigulmybės 
smaugėją. Todėl Italija su
laužė savo sutartį su Vokie
tija ir Austrija.

Dabar dar anksti daryti 
išvedimus apie Europos ma- 
pos būsiančius pakeitimus. 
Bet nei kada nėra anksti nu
rodyti karės nešvengiamas 
pasekmes. Viena iš tų pa
sekmių bus Europos ir gal 
būt ir Suvienytų Valstijų 
ekonominis krizis.

Europos javų derlius šie
met buvo nepergeriausias 
Karė užkenks javų nuėmi
mui ir apsėjimui laukų dėl 
sekančių metų. Fabrikas 
uždaro dėl to, kad stoka dar
bininkų, medegos ir pinigų. 
Dabar visų tautų šauksmas 
bus: Darbo ir duonos!

Suvienytų Valstijų išdir-
■ bystėj pasirodo ^ženklai tik-
■ ros bedarbės. Laivai susto- 
1 jo gabenę tavorus ir tarp

tautinė vaizba visiškai susi- 
demoralizavo ir prasidėjo 
atleidimas darbininkų nuo 
darbo. Tokiu būdu susima- 
žinia pirkimas ir tai pri
duoda bedarbei naujas spė
kas. Valdžios sumanymas 
pavartoti karės laivus veži
mui tavoru mažai gero gali 
atnešti. Karės laivai yra 
plaukiančios geležinės tvir
tovės, kuriose gali tilpti tik 
300 — 400 tonų tavoro. Tas 
mažai reiškia, sulyginant su 
naujausiais tavoriniais ir 
pasažieriniais laivais, ku
riuose telpa apie 25,000 tonų 
tavoro.

Pietų demokratų sumany
mas pirkti vaizbos laivus 
valdžios pinigais dėl javų ir 
bovelnos vežimo į Europą 
yra daug geresnis. Bet re- 
publikonai tai vadina socija- 
listišku sumanymu. Demo
kratai yra seni socijalizmo

priešai, bet jiems norisi par
duoti tavorą ant tų rinkų, 
kur daugiau jiems duotų 
pelno. Todėl jie nori priver
sti valdžią parūpinti vaizbos 
laivyną. Jie sutinka vėliau 
daleisti valdžiai parduoti 
tuos laivus privatiškiems 
kupčiams — nors ir su nuo
stoliais. Faktiškai tas su
manymas nėra peiktinas. 
Jeigu, trustai to neparūpino, 
tupėdami prie aukso krūvos, 
kodėl tai valdžia neparūpin
tų? Jei valdžia kas dieną iš
eikvoja 800,000 dolerių dėl 
karės laivų ir karės pensijų, 
kodėl ji neišleidžia geriau 
pinigų dėl parūpinimo vaiz
bos laivų? (Rodosi, stambu
sis kapitalas imsis to darbo, 
būtent laivyno įsteigimo. 
Red.).

Vienok Naujosios Angli
jos patrijotiški fabrikantai 
jau prisiuntė kongresui de
putaciją protestuoti prieš 
“socijalistišką” laivų parū- 
pinimą. Tarpe tų protes
tuotojų randasi ir Fall Ri
ver laivų išdirbystės prezi
dentas.

Kaip nebūtų su laivais, ta
čiau pramonijos krizio jie 
sulaikyti negalės. Bedarbė 
auga. Tai liudyja susimaži- 
nimas gelžkelių kompanijų 
įeigų. Tą rodo pastarųjų 
mėnesių bankrutų pasidau
ginimas. Per septynius mė
nesius subankrutyjo:

Metai firmų skaičius
1914 8,967
1913 8,207
1912 8,291
1911 7,406
1910 6,771
1909 7,104
1908 8,713
1907 5,525

Kaip matome, dabartinių 
bankrūtyjimų skaičius veik 
susilygina su 1908 metų kri- ' 
zio bankrutyjimais. 1907 m. 
per pirmus septynis mene- I 
sius dar nesimatė jokio kri
zio. Pirmieji bankrutai 
prasidėjo tik apie 22 spalio. 
Bet gi 1908 m. pirmuose sep
tyniuose mėnesiuose ban
krutai ėjo kaip iš pypkės. 
Dabar Amerika pergyvens 
ir vėl 1908 metus. Birža už
daryta. Aukso nėra.

Per pirmuosius septynis 
mėnesius aukso įvežimai ir 
išvežimai Suvienytose Vals
tijose buvo:
met. išvežimai įvežimai 
1914 $107.5 milij. $5.4 milij. 
1913 68.6 milij. 11.7 milij.
1912 32.4 milij. 13.4 milij.

Dabar aukso išvežimas 
pertrauktas.

Suvienytų Valstijų val
džia uoliai rūpinasi apie sa
vo turtingus keliauninkus 
po Europą. Jiems nusiųs
ta 2 karės laivai “Tennes
see” ir “North Carolina” su 
2 į milijonais dolerių aukso, 
idant ponai galėtų išmainyti 
čekius. Bet kas rūpinsis 
apie bedarbius darbininkus? 
Kas aprūpins Europos vals
tijų rezervistų šeimynas, ku
rios paliko be darbo ir aprū
pintojų šioj pusėj okeano?

Karė duoda progą valdan
čiai klesai sunaikinti milijo
nų žmonių laimę ir gyvybes, 
ji nusilpnina darbininkų or
ganizacijas. Bet karė ardo 
ir pačių pasaulio galingųjų 
pamatus. Tarptautinis kre
ditas vienu akies mirksniu 
nutrauktas, išardytas. Ka
pitalistiškam šeimininkavi
mui gręsia bankruta’s. Ba
das, maras ir maištas gręsia 
Europos karalių ir carų so
stams. :

Darbininkai privalo kuo- 
smarkiausia protestuoti 
prieš kraujo praliejimą. 

; Tas protestas turi apsireikš
ti agitacijoj tarpe kitų vals
tijų rezervistų prieš karę, 
agituoti, kad visi piliečiai 
balsuotų už Socialist Party 

■ — kaipo vienatinę tikrą 
tarptautišką taikos atstovą.

Tegul paskui karę sekanti 
revoliucija randa prole tari- 
jatą didžiausioj vienybėj ir 
ištvermėj padaryti galą ant 
visados žmonių skerdynėms.

Pinkertoniečiai.

L

ŽINIŲ - ŽINELES

ZQQtt su viršum žmonių 
žuvo per 10 metų 

vandenyje.Kad pinkertoniečiai, arba, 
kaip paprastai jie vadinami, ■ 
pinkertonai, yra priešai or- : 
ganizuoto darbo jo kovoje 
su kapitalu — žinoma kiek- ' 
vienam.. Kiekvienam susi
pratusiam darbininkui žino- 1 
ma jų nešvarus darbai, atlie- ‘ 
kami laike streiko, patar
naujant kapitalistams. Kaip 
visi kiti gyvenime esanti ap- < 
sireiškimai turi savo prieža
stis, taip ir Pihkertono ! 
streiklaužių agentūra turi 
tam tikras priežastis, ku-. 
rios ją iššaukė ir palaiko gy
venime“. Tadgi, pirm ėjimo 
prie apžvalgos apie pinker- 
toniečių darbavimąsi laike 
streiko, turėsime1 pažvelgti 
ir į tas priežastis , kurios iš
šaukė' tąj'ąi organizaciją ir 
perbėgti trumpai tos organi
zacijos istoriją.

Priežastis tosios organi
zacijos. Nei vienoje kitoje 
civilizuotoje šalyje, valdžia 
nedaleidžia privatiškoms 
kompanijoms samdyti’ armv 
jas ginkluotų mušeikų “už
laikymui tvarkos” streikuo
jančiose dirbtuvėse. Kitose 
šalyse tvarka yra užlaikoma 
per valdžios policiją arba 
kariumenę. Nežiūrint, ant 
kiek blogas yra tokis polici
jos ir kariumenės maišyma- 
sis streikuojančiame di- 
strikte, vienok jis kur kas 
geresnis ir tvarkesnis už 
“tvarką”, palaikomą per pri
vati š k a i suorganizuotus
žmones iš žemiausių sluogs- 
mų. Nežiūrint, kad valdiš
koji policija ir kariumenė, 
suklaidinta valdančiųjų kle
sti yra neprielanki ir net 
įniršusi ant darbininkų iš 
priežasties įvykstančių susi
dūrimu laike streiku, vie- 
nok, jie yra kur kas geresni 
del darbininkų už privatiš- 
kai samdomuosius profesijo- 
nalus mušeikas, kurių galu
tinas tikslas yra tarnauti ne 
visuomenės naudai, bet ka
pitalistui, kuris jam duoda 
užmokestį' už ginimą jo tur
to. Tokiu per kapitalistus 
vartojimai privatiškų armi
jų apginimui savo turtų Su
vienytose Valstijose įvyko 
dėl sekančių žemiau peržvel
giamų priežasčių.

Pirmoje vietoje stovi poli
cijos narių fyziškas neatsa- 
komumas. Išskyrus keliatą 
didelių miestų, kur policijos 
tarnystėn imama tam tikslui 
fyziškai tinkami žmonės, vi
sur kitur yra priimami viso
kį fyziški nesuaugėliai. Tik
tai dideliuose miestuose męs 
matome policij'antus, ku
riems nesibijotume pavesti 
savo gyvasties apsergėjimą 
nuo įvairių niekadėjų pas- 
kėsinimų. Mat, dideliuos? 
miestuose policijantais Ii >- 
ka tiktai tie, kurie išlaiko 
tam tikrus egzaminus iš ap- 
švietos atžvilgio ir bandy
mus iš fyziško atžvilgio. Ma
žesniuose miestuose ir ant 

. kaimo tai paskiriama tiktai 
tie, kurie turi savo draugus 
augštesniuose urėduose. 
Už tad nesykį tokiuose ma
žesniuose miestuose tankiai

• galima matyti ' turinčius 
, žvaigždę tokius senius, ku- 
. rie nei šlubos vištos negalėtų 
( pavyti, o apie persekiojimą 

niekšų jiems baimė ir pamis- 
lyti. Didžiuma-gi didėlių 
dirbtuvių, kurios naudoja 
prof esi jonalus streiklaužius, 
randasi tokiuose mažesniuo
se miestuose, kur policija 
yra ne tvarkos užlaikymui, 
bet pasipelnymui, . pakol jų 
galingesni draugai randasi 
augštesniuose urėduose. 
Čion jie rūpinasi ne tiek sa
vo pareigos atlikimu, kiek 
išgavimu įvairiais būdais pi-/ 
nigų iš įstatymų peržengė jų 
už tai, kad juos nesuareštuo
ja. Tokia policija vieton pa
laikyti tvarka tiesiog vykdo 
anarchiją. Taigi, nėra ko 
stebėties, kad dirbtuvių sa
vininkai savo turtų apgini
mui vartoja ne esančius ne
va “draugijos sargus”, bet 
tam tikrus žmones, kurie ne
tik sergsti jų turtą, bet atlie
ka viską, ką tik jiems palie
pia.

Kita svarbi priežastis—tai Pąbąigabus).

mažumas pplicijąntų.. Apart 
to, kad darbininkai, neturi 
jokio pagodojįmo linkui po- 
licijąntų, nes jie žino kad jie. 
ne tiek tarnaują visuomenei, 
kiek savo kišenini, darbinin
kai dar visai nesibijo tų poli- 
cijantų dėlei jų mažo skait- 
liaus. Kuomet dalykai bėga 
savo paprasta srove policiją,, 
ačiū savo mažumui — tuomi 
atsižymi ir dideli miestai — 
nepajiegia tvarkos užlaikyti, 
jei policija ir norėtų, tai* iš
kilus streikui visai lieka be- 
spėkėė

Esant taip dalykams, iški
lus streikui dirbtuvės savi
ninkai pradėję samdyti pri- 
vatiškas ypatas, iš pradžių 
apsaugojimui savo turto, bet 
vėliau ir sulaužymui streiko.

Pinkertono» agentūros. is»- 
tori ją. Pinkerton as patsai 
atkeliavo į Suvienytas Vai
stų ąs iš Anglijos 1852. me
tuose.. Atsitaikius progai, 
jis susekė ir išdavė valdžiai 
būrį neteisingų pinigų dir
bėjų. Po tam jis įsteigė de
tektyvų agentūrą Chicago j e. 
Savo profesijoje' jis buvo 
taip pasekmingas, kad laike 
Civiliškos Karės suorgani
zavo ir buvo , vyriausiu per- 
dėtiniu Suvienytų Valstijų 
slaptosios policijos.. Visą tą 
laiką jis laikė ir savo priva- 
tišką agentūrą Chicagoje. 
Po Civiliškai Karei Pinker- 
tonas atsižymėjo suareštavi
mu gaujos plėšikų, kurie Ja
nuary 6, 1866 metuose pa
ėmė $700,000 nuo Adams 
Express Co., ant New York, 
New Haven & Hartford 
gelžkelio. Paskiau vėla.jis 
išsklaidė bandą užmušėjų ir 
plėšikų, kurie darė savo 
niekšystes per keliatą metų 
pietinėje dalyje Indijanos 
valstijos. Persikeitus eko
nominėms sąlygoms, ir pra
sidėjus industrijai vystyties 
platyn ir organizuotis į pla
čias išdirbystės įstaigas, at
sirado ir darbininkų organi
zacijos, ir, pagalios, prasidė
jo kova tarpe organizuoto 
kapitalo ir darbininkų. Ka
pitalistai, negaudami užtek
tinos apsaugos iš vietinės 
policijos, pradėjo samdyti, 
savo specijališkus žmones. 
Dauginanties streikams, di
dinosi ir reikalavimas tokių 
žmonių,kurie gintų išnaudo
tojų turtą. Kad užganėdi
nus tąjį reikalavimą, Pin- 
kertonas pradėjo organizuo
ti ir ginkluoti tam tikslui 
įvairius draugijos neapsita- 
šėlius. Taip suorganizuotie
ji žmonės buvo siunčiami į 
streikuojančias vietas ap
sergėjimui kapitalistų nuo
savybės. Apart tų mušeikų, 
vartojamų laike streiko, dar 
buvo vartojama gauja slap
tųjų. kurie po priedanga 
darbininkų dasigriebdavo į 
darbininkų organizacijas ir 
nrikusydavo jas prie varto
jimo prievartos, idant vė
liaus galėtų apkaltinti val
džiai,kaipo plėšikus ir žmog
žudžius. Laike streiko tie 

' provokatoriai papildydavo 
• įvairias niekšystes ir kaltę 

užmesdavo ant nekaltųjų 
žmonių. Greitu laiku sulau
žė daugybę streikų ir sunai
kino daug darbininkiškų or
ganizacijų. Didžiausiu pa- 
sitarnavimu Pinkertono 
agentūros laike paties Pin
kertono gyvenimo buvo su
naikinimas Pennsylvanijos 
valstijoje Molly Maguires 
organizacijos, apie kurią že
miau kalbėsime plačiau.
Vienok, ir po įsteigėjo 
(Allan Pirkerton gimė Glas
gow Škotijoje, 1819 m., mirė 
1884 m.) mirčiai toji agen
tūra varė pirmyn pradėtą 
darbą. Bet 1892 m. tąją 
streiklaužių ir provokatorių 
organizaciją pas Homeste
ad patiko nepasisekimas, ir 
po tam ;au nebeturėjo tokios 
didelės įtekmės streiko lau
žime. 1

Perž\jelgę tosios agentū
ros istoriją, dabar galėsime 
eiti pri^ platesnio peržvelgi- 
mo tosijs agentūros darba
vimosi abui kapitalistų kle
sos.

Per metą laiko, visokių 
atsitikimų su traukiniais bu
vo net 15,743. Ar šian eisi, 
ar ten, o nelaimė tave sutiks. 
Ant gelžkelio sužeista dau
giausia darbininkų, taip-pat 
ir gilumose vandenynų žūs- 
sta ir atranda amžiną pailsį 
darbininkai. Six.

Penkiosdešimts ir pen- 
kiosdešimts.

Frank Williams, juodvei- 
;dis, kuris atėmė iš kito juod- 
veidžio 50 centų 1894 metais, 
(Hale County Alabama val
stijoj), buvo nuteistas 50 
metų kalėjimam Praleidus 
virš 20 metų kalėjime, Wil
liams likosi paliuosuotas, pa
liepus gubernatoriui O’Neal.

Gal jūs atmenat Charles 
Morse, bankierių, kuris įsi
dėjo į savo kišenių kelis mili
jonus dol. žmonių sudėtų pi
nigų jo banke, už tai jis ga
vo 3 metus kalėjimo, bet už 
kelių mėnesių likosi paliuo
suotas.

Ką jūs manote apie tokius 
teismus?

Larch- 
susimu-

Čia žemiau nurodome, kad 
yra. žuvę 7270 žmonių gyvas
čių nelaiminguose ant van
denio atsitikimuose 10 metų 
bėgyje.. Vienok, negalima 
pilnai tvirtint, kad tai pilna 
skaitlinė. Čia skaitoma, kur 
yra žuvę šimtais bei tūks
tančiais ant karto, o kur žu
vo desėtkais arba vienutė
mis, kaipo: žvejai, pasivaži- 
nėt arba maudyties ir 
tt. išvažiavę, visai nepri- 
skaitoma.

Iš stambesniųjų nelaimin
gų atsitikimų yra šie:

BiržL 15, 1904 m. General 
Slocum, ekskursijinis laivas, 
einantis per “Peklos Var
tus” (Hell Gate) prie East 
upės,ties Harlem upės įtaka, 
kuri atidalina Mannhattan 
salą nuo Bronx, New Yorke 
žuvo — 1000 ypatų.

Rugs. 12, 1905 m. Japoni
jos kariškas laivas Mikasa, 
iš ekspliozijos priežasties, 
nuskendo Sasebo uoste, nu
nešdamas su savim 
vasčių.

Vas. 12, 1907 m., 
mont, iš priežasties
Šimo su Harry Hamiltonu 
Long Island Sounde (prota
koje) nuskendo su 183 ypa- 
mis.

Vas. 21, 1907 m., Berlin 
susidaužė ir su juomi žuvo 
142 ypatos.

Vas. 24, 1907, Imperatrix, 
Australijos Lloyd linijos 
laivas, susidaužė pakraštyje 
Crete salos prie Grekijos. 
Kartu žuvo 137 ypatos.

Kovo 12, 1907,Francūzijos 
kariškas laivas Jena, iš eks
pliozijos priežasties nusken
do prie Toulon su 120 žmo
nių.

Liepos 28, 1908 m. Chini- 
jos kariškas laivas Jing 
King nuskendo ties Hong 
Kongu su 30 ypatų.

Liepos 6, 1908, Japonijoj, 
prie Etoro salos, laivas Ta- 
ish, iš priežasties audrų, nu
skendo su 150 ypatų.

Lapkr. 25, 1909, Sardinia, 
sudegė Vallette uoste prie 
Malta salos, į pietus nuo Si
cilijos su 100 žmonių.

Bal. 26, 1910, Aurora nu
skendo nuo susidūrimo su 
ledų kalnu (iceberg) šiauri
niame Atlantike su 187 žmo
nėmis.

Bal. 2, 1911 m., Koombu- 
na, nuskendo prie Austrijos 
su 150 žmonių.

Bal. 14, 1912, White Star 
linijos laivas Titanicas nu
skendo po susidūrimui su le
dų kalnu Atlantiškame oke
ane. Žuvo 1500 ypatų.

Rugs. 28, 1912, Kicherma- 
ru Japonijos pakraščiuose, 
pametęs kelią, susidaužęs 
nuskendo su 1000 žmonių.

Kovo 1,1913, laivas Calva
dos, dėl vėtrų siautimo Mar
mora jūrėse, nuskendo su 
200 žmonių.

Geg. 24,1913, • laivas Ne
vada, nuskendo po susidau- 
žymo su 120 ypatų.

Spalio 10,1913, laivas Vol- 
turno sudegė su 136 kelei
viais viduryje Atlantico.

Geg. 29, 1914, St. Lawren
ce upėje, tekančioje iš Onta
rio ežero į St. Lawrence už- 
taką, laivas Empres of Ire
land nuskendo, iš priežasties 
susidūrimo su tavoriniu an
glių laivu. Žuvo 1,245 ypa
tos.

Nors ant vandenio ir pa
vojingesnė kelionė, kaip ant 
sausžemio, bet reikia apgai
lėti ir sausžemio nelaimių 
sttistiką. Sausžemio kelionė
je atsitikusių nelaimių nemi
nėsime, tik kiek yra užmuš
ta ir kokių žmonių: Per vie
ną tik metą ir tik Suv. Valst. 
keliauninkų užmušta per vi
sokius atsitikimus 318, su
žeista 16,386. Darbininkų— 
priskaitant ir tuos, kurie ne
buvo tuom kartu prie atliki
mo savo užduočių — 3,635, 
sužeista 142,442. Kitų ypa
tų, peržengusių ir neperžen
gusių gelžkelio rubežių, 
yra užmušta 6,632, sužeista 
10,710, arba 10,585 
ir 169*538 suįętefo

Užmušti angliakasyklose.
Pereitą metą Su v. Valsti

jose 2,785 žmonės likosi už- 
mušti angliakasyklose. Ka
da Vera Cruz per mexiko- 
nus buvo užmušta apie tuzi
nas amerikonų, tai Amerika 
norėjo pradėt karę.

Ką jūs manote apie užmu
štuosius 2,785 vyrus kasy
klose?

Tie vyrai, kurie prarado 
savo gyvastį kasyklose,dirbo 
naudingą darbą žmonijai. 
Tie, kurie prarado savo gy
vastį Vera Cruz, dirbo žmo
nijai blėdingą darbą. Jeigu 
Suv. Valstijos pradėjo karę 
dėl užmušimo tuzino ameri
konų Vera Cruz, tai kodėl 
tos pačios Suv. Valstijos ne
pradeda karę prieš Rocke-, 
fellerj, kuris nužudė 2,785 
vyrus’į vieną metą?

f

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

<r

Bitininkystės kursai.
Panevėžio Ūkio draugija 

nuo liepos 17 d. š. m. rengia 
Panevėžyje 10-ties dienų te
orijos ir praktikos nemoka
mus bitininkystės kursus. 
Skaitys lietuvių kalba g. Mi- 
liušis, bitininkystės žinovas. 
Kursuos gali dalyvauti visi, 
kas nori. Su įvairiais reika
lais galima kreipties “Blai
vybės” arbatinėn, Smėliuos, 
priešais bažnyčios, arba Pa- . 
nevėžio žemės dalykų komi- . 
sijos agronomijos skyriun, 
Šeduvos gatvė.

Vėžių atsirado.
Suvalkų gub. daugelyje * 

vietų, upėse ir netekančiam 
vandenyje vėl atsirado daug 
vėžių, kurie buvo išnykę nųQi> 
1889 metu. £■

Kupiškis.
Kelinta savaitė, kaip nėra-, 

lietaus. Rugiai dar nepri
brendę, sudžiūvo; žmonės 
skubina kirsti. Vasarojui 
gresia pavojus. Apie Kūpis*- 
kį pradėjo degti valdžios- ir 
ūkininkų durpės. Nuth dfU 
mų nei saulės nebesimato. 
Oras troškus. Kuosėnų so
džiaus ūkininkai bijo, kad 
rugių nesunaikinus.

Naujas laikraštis.
Panevėžyje pradėjo eiti 

savaitinis rusų kalba naujas 
laikraštis “Naš Kraj” (“Mū
sų šalis”). Laikraštis taiko
mas į rusiškai kalbančius 
gyventojus.

Girios dega.
Baranovo dvare sudegė 

apie 70 girios dešimtinių. 18 
viorstų nuo Pabradžio mies
telio sudegė apie 80 dešimti
nių. Nuostolio 60 tūkst. su 
viršum. Dega girios Uzluo- 
se, Vileikos apskr. ir pono 
Tukalos dvare.

Paskutiniu laiku “Mas
kvos draudimo draugijos” 
gauta 12 pranešimų, jog de
ga Vilniaus gubernijoje gi 
irios,

(Iš “Liet Žin.v),
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. Japonijos grafas Okuma, 
kuris buvo didžiausiu pa
kurstyto jum prie karės su 
Vokietija.

Žinios delei kares ir po caro , valdžia, kad “Lietu
va būtų, viena’’.

Prūsų lietuviai, to niekuo
met nenorėjo, nes vistiek jie 
ligišiūl kur tai kulturiškiau 
gyveno, negu Rusijos lietu
viai.

Paryžiuje.
Po užėmimui Brusselio, 

po pralaimėjimui mūšio ties 
Šarlrua, paryžiečiai nujau
čia, kad vokiečiai gali grei
tai pasirodyt po Paryžiaus 
sienomis.

Daugelis turtingesnių 
žmonių apleidžia Paryžių. 
Administracija skubiai deda 
maista i sandėlius. Taisoma 
trečioji apsigynimo linija. 
Kas tik gvvas apginkluoja- 

'mas. 27,000 jaučių ganosi 
’šalę Bulonės ir 20,000 avių 
i ganosi netoli Paryžiaus.

Tai laukiama “prūsokų”.

LA'ISV®
ryt. Tos komisijos ustatys 
mainas ir nevalia jus jas, 
au gščiaų kel ti. Už drausta 
naudoti bulves ir į grūdus 
alaus gaminimui. Daug bra
vorų jau užsidarė.

Apie taktika Vokietijos 
Sočijalištų.

Iš Europos tik ką sugrįžo 
■g. Julijus Halpern, kuris 
ivo Berlyne kaip tik tuo

met. kaip likosi apskelbta 
karė.

Jisai pasakoja apie prieš
kari š k a s d e m o nstr a ei j a s
Berlyne, kurių vienu vakaru 
buvo surengta net 50. Dau- 

į! gybės žmonių dalyvavo tose 
j demonstracijose.

Tiesa, buvo surengta ir 
“patrijotų” demonstracijų,

Anglijos kareiviai, tarp kuriu pirmoje vietoje kron-1 bet tose “patrijotiškose” de- 
•incas Edward Albert. ‘ ‘ ' monstračijose daugiausia

--------------- --------------- - dalyvavo vaikinai nuo 15 ik: 
į Kybartus atsitrenkė .būrys j metų. ^“Patrijotiškos”
kareivių su 4 patrankomis ir demonstracijose jokiu būdu 

' ” ......... grį_ negalėjo lyginties su socija-
Ilįstų demonstracijomis, ku
riose dalyvavo minios žmo
nių.

Tą naktį prieš karės ap
skelbimą buvo manyta, kac 
valdžia areštuos narius Cen
tro Komiteto, bet ji, mato
mai, išsigando tai padaryti.

Drg. J. Halpern pasakoja,

Pirmutiniai lietuvių laiškai 
dėlei karės.

Vieną tų laiškų rašo drg. 
Vladas Lukminas, kurk; 
daugeliui brooklyriiėčių. yn. 
<geras pažįstamas, nes save 
’laiku buvo čia geras veikė
jas. Jisai pargįžo Lietuvon

2 kulkosvaidžiais... 
žau Danijon.

Dabar jau tarpe V.dkieti- 
jos ir Danijos visi ryšiai,per
trauku i. Jutlandijos paru- 
bežy v.isus ’ W ’ i u s, eimtiig: us 

grudžio račn. lįl3 metdis ir 'per sieną, vokiečiai perkasė 
papuolė Kariumenėn Fin-jir plienine tvara iš spygliuo- 
lūindijon. j tu dratų aptv<»pė, tiltus išar

iate, teutonus ir telegralo 
j vielas nukapojo. Nuokatinis 
! susinėsimas gelžkeliais iv 
garlaiviais pertraukta ;it 
p u č t a n ev a i k š ė ii. j a... ”.

Lukminas rašo vienam! iš sa
vo draugi):

■'l^rangur Rapolai!
Jūsų laiškas aplaikysas. 

Ačiū’! Brangus Rapolai, la
bai liūdnas esmi, kad reikia 
stoti ant linijos ugnies. Nors 
nuo 17 d. šio mėnesio jau 
rengiamės stoti, bet vis dar 
nestojom ant tos baisios ne
laimės.- 
stosime, 
visoms

Šiandien vakare jau 
Tariu visiems ii 

■paskutines 
ir eisiu

Brangus 
perduot

Taigi.
•meldžiu
(seka pravardės, kurias ap
leidžia™. Red.) ir visiem ki
tiem ir kitom.

'Na. jau kulkos zvimbia. 
Riik sveikas. Jeigu suomių 
žemėje užkas mane, jums 
niekas nei dulkių nepames.

vaikydama socijahstų de
monstracijas.

Drg. J. Ha-ipern tikisi, kač 
Europoj gali kilti revoliuci-

. Jeigu pralaimės Anglija 
ir Frakcija, tuomet ’Pary-

NELATMINGOJI PROSU Ta. 
DIETŲ V A. i

Nuo Eydtkūnų iki Sbdlu- žiu j prasidės revoliucija, ku- 
pienų tik dvi rusiškos my
lios, nuo Stahrpienų iki 
Gumbinės kiek daugiau. 
Goluapė ir’į^rutvs, nors dar 
randasi etnografei oj Primų 

kariaut. Lietu voj, bet dėtuvių ten-jau 
Rapolai, i labai mažai, 
sudiev

ri gali išsiplėsti po visą 
f ranciją ir Europą.

Ant tvirtinimų, kad'dau
gelis socijalistų kariauja, 
drg. Halpern atsako, kad iš
ties kareivių eilėse yra daug

Ii nuo’Eyfltkūi u į Karaliau
vengiama, kolei yta militą^ 
ristiška tvarka. Pavienio 

atsisakymas ka-čia, tai tokiu būdu ir Tilžė!, žmogaus 
suKlaipėda jau yra atskirti ’ niauti nieko nereikštų.

• —. - _ ■ . • -1 • f'-'t • I • ••nuo visos Prūsijos i r-randasi 
tam lygi r rusų rankose.

Vu rti irgo j i Prūsai Uit tuva, 
kur javai, kaip dūmai, jūra- 
vo, kur žeme taip puikiai iš
dirbama, kur sodžiai’ir mie-

Socijalistų kareivių yra ir 
Rusijos ir Franci jos ir Vo
kietijos kafiumenėj, bet jie 
neturi spėkų, 'kad išgriovus 
vua militarizmo sistema, v c

Niekas neatsiliepė. Studentas žiūrėjo į 
tą didelę liepsną, o jo sprandas su nudryku
siais plaukais buvo jaunas, ir kuomet aš žiū
rėjau į jį, man pasirodė, jog plona moteriš
kės ranka meiliai glamonėja jo plaukus. Ir 
tasai įsivaizdinimas taip mane įpykino, jog 
aš jau pradėjau neapkęsti studento ir man 
įkyru buvo į jį žiūrėti.

—Kiek turite metų?—paklausiau aš, 
bet jisai neatsikreipė ir nieko nepasakė.

Daktaras svyravo tai vienon, tai kiton 
pusėn.

—Man šalta.
—Ach... sušuko studentas,—kaip aš pa

galvoju, jog kur tai, toli, yra gatvės, namai, 
universitetas...

Jo kalba nutrūko, tarytum, viską jau 
būti) pasakęs. Traukinys staigiai sustojo, 
taip jog aš atsimušiau į sieną. Pasigirdo 
balsai. Męs iššokome.

Ties pačiu garvežiu drypsojo koks tai 
gabalas...

—Ar sužeistas?
—Ne, užmuštas? GaW atitraukta. 

Kaip sau norite, o aš užžiebsiu pirmutinį ži
bintuvą. Kitaip dar galima užslėgti.

Gabalą numėtėme į šalį; koja vienam 
akiemirksnyj pakilo viršun, tarytum, norėjo 
bėgti oru, ir viskas dingo juodam griovyje. 
Žibintuvas nušvito, o garvežis išsykio pasi
darė tamsus.

—Klausykite!—tyliu baisumu kas tai

Leonidas Andrejev.

Raudonas Juokas

Anglijos karalius Jurgis 
apžiūri rezervistus.

i

Turinys: nakties laiku važinėjama ran
kiot sužeistųjų, kurie randasi už 5 — 7 vior- 
stų. Po baisiam mūšiui visus marina mie
gas, baisus miegas, kurio negalima nusikra
tyt. Traukinys led bėga. Ant relių guli la
vonų. Prisiartinant prie mūšio lauko, gir
disi baisus dejavimas ir, rodosi, tai dejuoja 
patsai oras, pati žemė ir dangus. Sužeista
sis, pamatęs gelbėtojus, žiūri ir juos, kaipo į 
angelus. ✓

Aušta rytas ir raudonos ugnis nušvie
čia juodą dangų įvairiose vietose.

męs drebėjome nuo

“Europos” kaizeris
Kada vokiečiai užėmė Lje- 

žo drūtvietę, tai jų kareiviai 
užrašė ant tvirtoves sienų 
šiuos ženklyvus žodžius: 
“Vilius II—Europos kaize
ris”.

Viliui II nepakanka jau 
Vokietijos, neišsitenka jau 
jisai savo “faterlande”.

Pažiūrėsim, kaip jam nu
siseks. Gal būt, jam reikės 
padidint tą bedarbių skai
čių, kuris tarpe karalių ir 
taip jau gana didelis.

fkihGOtORGERfMfcYVM 
Į gt<6U$H R^eRVfyTS;

‘ ’""■’W.Ulltarnam,

— Susimildamas, tyliau, tyliau! — mal- 
davo manes daktaras, nutvėręs už rankos, v 7 L

Kas tai pasakė:
— Jeigu dabar iš visų kanuolių vienu 

sykiu pradėti šaudyt, tai niekas neišgirstų. 
Visi miega. Galima prieiti ir visus sumigu
sius surišti. Štai aš tiktai ką praėjau pro 
kareivį, stovintį ant sargybos. Jisai pažiūrė
jo į mane, bet nieko nepasakė, net nesujudė
jo. Veikiausia, irgi buvo bemiegąs. Ir kaip 
dar jisai ant kojų pastovi!

Žmogus, kuris pasakė tuos žodžius, pra
dėjo žiovauti, jo drabužiai sušnibždėjo, ma
tomai, jisai raivėsi. Aš atguliau krūtine 
ant vagono krašto, kad įlipti — ir miegas 
tuojaus mane apėmė. Kas tai pakėlė mane 
iš šailes, o aš kasžin kodėl atstūmiau jį ko
jomis ir vėl užmigau. Lyg ir per sapną gir
dėjau kalbos nuotrupas:

— Ant septinto viorsto.
— O žibintuvus užmiršote?
— Ne, jisai neis.
— Ei, čionais. Traukies atgal! Taip. 

Vagonai girgždėjo ant vietos. Ir povaliai 
nuo to girgždėjimo ir todėl, kad aš atguliau 
ant ramios ir patogios vietos, miegas liovėsi 
mane kankinęs. O daktaras užmigo ir kuo
met aš pačiupinejau jo ranką, ji buvo kaip 
numirėlio ranka: sunki ir sustingusi. Trau
kinys jau pradėjo eiti, nors pamaži ir atsar
giai; kaip ir čiupinėdamas kelią. Sanitaras 
— studentas uždegė žibintuve žvakę ir, ap- 
švietęs sienas ir juodą durų skylę, piktai pa
sakė:

— Kokių biesų ten mūs reikia! O jį pa
žadinkite, kad visiškai neužsnūstų. Tuomet 
jau nebegalima bus prikelt.

Męs išjudinom daktarą ir jisai atsisėdo, 
keistai apsidairęs aplinkui. Jau ir vėl buvo 
bevirstąs ant šono, bet męs sudraudėm, ne- 
leidom atsigult.

— Puiku būtų dabar degtinės paraga
vus — pratarė studentas.

Męs ištraukėme po gurkšnį konjako ir 
noras miegoti mus visiškai apleido. Didelis 
ir juodas durų kampas pradėjo rausti—kur 
tai už kalnų pasirodė didžiulis pažaras: iš
rodė, lyg ir nakties metu pakįla saulė.

—Tai bus toli. Už dvidešimties viors- 
tų. — Man šalta, — pasakė daktaras, su
barškėjęs dantimis.

Studentas pažiūrėjo per duris ir pamo
jo į mane ranka. Aš pažiūrėjau: įvairiose 
vietose horizonto buvo matyties daug raus
vai nušvitusių vietų: Kaip ir dešimtis sau
lių vienu laiku tekėjo. Tamsuma jau pra
nyko. Tolymieji kalnai tirštai juodavo, iš- 
rėždami linguotą, į vilnį panašią, liniją, o 
artymosios vietos buvo visos užlietos tylia, 
raudona, nesijudinančia šviesa. Aš užme
čiau akį ant studetno: jo veidas taip-pat bu
vo nudažytas raudona kraujo spalva.

Ar daug sužeistųjų? — paklausiau.
Jisai tik numojo ranka.
Daugiau pamišusių. Jų daugiau, 

negu sužeistųjų.
— Ar tikrai?
— O tai kaip kitaip?
Jisai žiūrėjo į mane, ir jo akyse buvo 

kas tai baisaus, koks tai laukinis žvilgsnis, 
taip kaip pas tą kareivį, kurį užmušė sau
lės spindulys.

— Liaukitės, — pasakiau aš nusisukęs.
— Daktaras mūsų taip-pat pamišęs. Pa

žiūrėkite tik į jį. Z
Daktaras nieko negirdėjo. Jisai sėdė

jo taip, kaip turkai sėdi, ant savo kojų ir 
suposi į vieną ir į kitą pusę ir be jokio garso 
judino pirštus ir lūpas. Ir jo žvilgsnyje bu
vo tas pats klaikus nejauslumas, tarytum, 
žmogus būtų į stabą pavirtęs.

— Man šalta, — pasakė jisai ir nusi
šypsojo.

—Kaip gi tai męs anksčiau to negirdė
jom! Iš visur—vietos negalima buvo nuro
dyt—girdėjosi lygus, traškantis stenėjimas, 
stenėjimas stebuklingai ramus, platus ir 
apatiškas.

Męs girdėjome daug šauksmų ir stenė
jimų, bet tokių dar niekuomet. Ant rausvo
jo akių ploto nieko negalima buvo pastebėt 
ir todėl rodėsi, kad tai stena—dejuoja pati 
žemė ir dangus.

—Penktas viorstas—pasakė mašinis
tas.

—Tai iš tenais,—pasakė daktaras, nu
rodęs ranka pirmyn. Studentas sudrebėjo 
ir išlengvo atsikreipė į mūsų pusę.

—Kas gi tai? Juk to negalima girdėt!
—Judame.
Męs ėjome pėksti, pirmiau garvežio ir 

nuo mūsų išsidriekė ilgas šešėlis, bet tai bu
vo ne juodas šešėlis, bet tyliai raudonas, nuo 
tos nejudančios šviesos, kuri matėsi įvairio
se vietose juodo dangaus. Ir, kiekvieną 
žingsnį bežengiant, tasai dejavimas augo, 
bujojo, bet męs nematėme, iš kur kįla tas 
baisus skundas: tarytum dejavo raudonas 
oras, tarytum, stenėjo žemė ir dangus. Sa
vo nuolatinumu, savo apatiškumu tasai ste
nėjimas priminė žirgučių muziką vasaros 
pievoje. Ir vis tankiau ir tankiau pradėjo 
rodyties lavonai. Męs skubiai žiūrėjome į 
juos ir metėme nuo gelžkelio linijos—tuos 
tylinčius, susmukusius lavonus, kurie savo 
gulėjimo vietoje paliko tamsius, lyg ir alie
jinius pienius nuo prasisunkusio žemėn 
kraujo. Išpradžių dar skaitliavome lavo
nus, paskui liovėmės. Buvo jų daug, buvo 
jų perdaug dėl tos baisios nakties, kuri kvė
pavo šaltumu ir dejavo kiekviena savo esy
bės dalele.

—Kas gi čia!—šaukė daktaras ir kam 
tai rodė kumščių.—Klausykite!

Artinosi šeštasai viorstas ir dejavimas 
skrido vis plačiau, vis aiškiau ir męs jau 
jautėme išsišiepusias burnas, iš kurių kilo 
tos dejonės.

Męs, veik drebėdami, žiūrėjome į raus
vą miglą, taip apgaulingą savo šviesoje,kaip 
staigiai, veik greta mūsų kas tai sudejavo, 
taip gailiai, taip šaukiančiai. Męs tuojaus 
jį atradom, tą sužeistąjį ir jo veide buvo tik
tai akis—taip pasibaisėtinai didelės pasiro
dė tos akįs, kuomet ant jo veido krito žibin
tuvo šviesa. Jisai liovėsi dejavęs ir tik klai
kiai žiūrėjo tai į vieną, tai į kitą iš mūsų, tai 
į žibintuvus ir jo akyse galima buvo išskai
tyti nesulaikomą džiaugsmą, kad jisai mato 
žmones ir ugnis ir baisią baimę, kad greitai 
tas viskas išnyks, kaip sapnas, kaip maty
mas. Rasit, jau jam nekartą vaizdinosi pri
silenkusieji prie jo veido žmonės ir nyko 
kraujuotame, nykiame miglyne.

Męs paėjėjome tolyn ir vėl užkliuvome 
už dviejų sužeistųjų. Vienas gulėjo ant 
gelžkelio linijos, antras—griovyje. Kųpmet 
męs juos tyrinėjome, daktaras, baisiai įpy
kęs, paklausė.

—Nu, kas?
(Toliaus bus).

rašytas steliai taip puikiai išrodo — 
į ką gi ji šiandien pa vilto?

toriui hį’Kopenhageno (Da- Juk ties Eydtkūnai^ Statu- 
pienais ir "Gumbine mūšy s 
tesėsi net šešias dienas a-

i biem gelžkeTio pusėm.
I ką pavirto šiandien ta 

;šalis? Necivilizuotos, pu- 
į siau laukinės ordos kazo’ki- 
ijos užliejo kultūrišką šalį, 
I naikindamas, degindamos 
; viską.

Ar nori P rust) Lietuviai 
| būti po caro globa? Neima- 
i žiausia nenori.

Toks tik mūsų tūlu, tauti-
4. ' - ----

ninku noras sutraukti viską gi žmonės turėti) ko paval-

Antras 
privatiškai “Laisvės’’ redak

.“Buvau parvažiavęs į 
Eydtkūnus, kad pasimatyt 
su motina ir giminėmis. Iš
buvus ten keliata savaičių, 
prisiėjo vėlei grįžti i Kopen- 
hageną, kadangi vis labiau 
kilo gandas, kad kilsianti ka
rė tarpe Rusijos ir Vokieti
jos. Man dar būnant Eydt- 
kūnuose. nors’ .karė dar ne
buvo apskelbta, bet jau ren

Maskoliuos pusės. Pagaliaus

Ypatinga kelionė.
Rio Janeiro (Brazilija).— 

Ant vokiečių laivo“Blucher” 
važiavo daug vokiečių ir 
francūzų.

Ypatinga jų buvo kelionė. 
Prancūzai valgė ant savo 
stalo, o vokiečiai — ant sa
vo. Prancūzai vaikščiojo 
vienoj vietoj, vokiečiai—ki
toj. .

Vieni su kitais nesišnekė- 
jo, tik šnairavo.

Kad ir pas mus būtų taip, 
kaip Norvegijoj.

Norvegija nekariauja, bet, 
su |) ran ta m a, k ap i t ai i s ti Aki 
“labdariai” tuoj pasirūpino, 
kad ir toj šaly pakiltų pra
gyvenimo kaina.

Bet ten valdžia daugiau, 
rūpinasi žmorfių gerove. 
Tuoj uždrausta išgabenti ki
tur maisto produktus. Iš
rinkta komis! j i iš septynių 
žmonių ir bus prinktos pa
komisijus visuoį pavietuose, 

4 kad maisto 
kad vargin-

kurios pridabo 
kainos nekiltu i<

N amu r o fortifikacijos ir upė Sątpbrę, kur vokiečiai sutiko di džiaus pasiprieši
nimą, \

Dailė...
Kame ji? ,
Žmonių žudyme tik išsigi

mėlis gali matyti dailę.
Puikiausius dailės paveik

slus kareivio čebatas, taip 
brangina,kaip ir kokius nors 
skarmalus.

Paryžiuje yra puikus “Lo- 
uvro” muzėjus, kur sudėta 
didžiausias rinkinys dailės 
veikalu.

Pasaulis grožėjosi tais vei
kalais ir negalėjo atsigrožė
ti.

Paryžiaus “Louvras” bijo
si vokiečių orlaivių bombų. 
Todėl puikiausi paveikslai 
gabenami į skiepus.

Bet barbarai juos ir ten

t



Artorov.

Vaizdeliai iš Rusų 
Japonų kares.

Vertė V. Paukštys.

Vežėjas buvo linksmas iš savo išradi
mo, bet jo draugas ne visai. Jam reikėjo
sykiu su bačka vilkti .keli maišai žemės.

— Mat jus velniai! — surikau aš, eida
mas vagono kampan. — Kodėl jūs mane pa- 
šaukėt?

MOTERIMS
NAUJIENOS

(Užbaiga).
Laikydamas rankoj revolverį, aš žen

giau ir nardžiau per lavonus toliau. 'Apsi
stojau, žiūriu. Keliuose žingsniuose pama
čiau kareivį. Jis dešinėj rankoj laiko šautu
vą, o kairiu šonu prisišliejęs apkasų sienos, 
nuleidęs galvą stovi.

Man norėjosi kogreieiausia pažadinti 
jį: jo visas stovėjimas išrodė ant apsnūdusio. 
Aš priėjau ir atsargiai pradėjau jam į pa
šonę kumščia badyti. Iš didelio džiaugsmo, 
kad suradau gyvą žmogų, su kuriuomi pa
sikalbėsiu, aš sudaviau jam smarkiau, kad 
jis greičiau nubustų. Mano kareivis krito 
su šautuvu sykiu. Aš griebiausi sulaikyti 
sargybinį ir sykiu su juomi parkritau ir pa
jutau, kad aš laikau glėby sustingusį lavoną. 
Per mano kūną perbėgo šiurpuliai; aš norė
jau bėgti, šaukti, bet negalėjau.

Aš ilgai gulėjau apkabinęs savo sargy
binį - draugą, su kuriuom pirmiau norėjau 
pasikalbėti ir negalėjau atsipeikėti, bet pas
kui atsipeikėjau ir pradėjau bėgti, parkris
damas ant kitų lavonų. Man rodėsi, kad 
tas sargybinis vejasi mane ir nori man at
keršyti, kad aš parstumiau jį ant žemės.

Kares Baisenybes.
Iš baronienės Berta von Suttner “Šalin ginklus”. 

Laiškai aficieriaus iš karės lauko.

77. VANDENS VEŽĖJAS.
Kareivis — vandens vežėjas, geros šir

dies žmogus, kasdien paskirtoj valandoj 
atveždavo ant asilėlio, irgi neblogesnės už 
save širdies, į apkasus bačką vandens. Kiek
vienai jų pasirodymas mus suramindavo. 
Kareiviai, pamatę juodu, pradėdavo šaukti:

— Draugai ateina! Draugai ateina!
Ir ištikrųjų jie buvo draugai: vienas be 

kito negalėdavo būt ir tuom vienas kitam ap
reikšdavo savo ištikimybę ir draugiškumą. 
Jeigu tik vežėjas kelis žingsnius prasišalina, 
tai asilėlis ir seka paskui jį; bet jeigu asilė- 
lis nepastebi, kaip jo draugas pasislepia, tai 
jis pradeda bėgioti ir visa gerkle šaukti. 
Tas mus irgi juokindavo, o kareiviai saky- 

‘ davo:
— Japonus baido; dabar męs drąsiai 

galim sėdėti;
Kasdien mūsų draugams reikėdavo 

pervažiuoti tą vietą, kurią japonai bombar
davo. Tai pavojingiausia dėl jų vieta visos 
kelionės.

Vieną dieną pamatėm, kad mūsų drau
gai ateina; vežėjas, kaip ir visada ėjo nulei
dęs galvą, ir nesiskubino. Asilėlis irgi su
glaudęs ausis, nuleidęs galvą, tartum į vis
ką šaltai žiūrintis, tempė vežimą su bačka. 
Kada jiems reikėjo praeiti pavojingiausia 
kelio dalis, tai pasipylė ant jų kulkų lie
tus, bet jie, neatkreipdami atydos, traukė 
pirmyn.

Kada jie pasirodė su bačka vandens ant 
pozicijos, tai visi kareiviai, pasiėmę įvairius 
indus, bėgo prie bačkos. Bet štai visi nuste
bo: bačka buvo tuščia. Vežėjas vaikščiojo 
aplink ir stebėjosi, kaip tas galėjo atsitikti.

Bet štai priežastis surasta. Keliose vie
tose bačka kulkomis pramušta ir vanduo iš
bėgęs. Kareiviai pradėjo vežėją ir jo drau
gą keikti, tartum jie tame buvo kaltininkais. 
Nekurie net asilais išvadino, lyg jų draugys
tėj nebūtų buvę asilo.

Vežėjui matomai, nelabai patiko tokie 
žodžiai ir jis stovėjo nuleidęs galvą;jo drau
gas irgi įsižeidė, gal už tai, kad asilais pa
vadino, ir dar žemiau nuleido galvą. Jiedu 
apleido poziciją.

Bet užtai ant rytojaus męs buvom nu
stebinti ! Nelaimigas asilėlis, tempdamas 
ant pozicijos didžiausį vežimą, dar labiau 
nuleido galvą ir susikuprojo, bet jau vežė
jas buvo linksmas ir ėjo karžygiškai. Męs 
pamatėm, kad bačka apkrauta maišais pri
piltais žemės, velėnom ir virvėm aprišta. 
Męs visi pradėjom juoktis. Nekurie pradėjo 
šaukti:

— Apkasai atvažiavo! Stokite ir pra
dėkite šaudyti.

Kuomet kareiviai atsigėrė, tai vienas 
pasakė:

— Ir gudrumas gi tavo! Ir protingas 
žmogus negalėtų taip sugalvoti.

Vežėjas gi, matomai, labai buvo užga
nėdintas, kad jį priskaitė pine protingųjų, 
juokėsi ir vis kartojo:

— Dabar, velnio sūnau, nepramuši mat 
bačkos!

— Kur tau pramuš! Dabar į ją gali lei
sti iš didžiausiųjų armotų ir tai nieko nepa
darys,—patvirtino kareiviai.

(Tąsa).
Volas iš lavonų.

Aš mačiau tenai volą, kuris buvo su
krautas iš lavonų. Besiginančioji armija 
surinko visus užmuštuosius, idant iš jų la
vonų padarius volą, pasislėpimui nuo prie
šų. Iš - už to volo paskui šaudė į užpuoli
ku eiles.

Aš niekad neužmiršiu tos lavonų sienos. 
Mačiau, kaip viena tos sienos plytų - lavo
nų sugrūsta kartu su kitomis, buvo dar gy
va ir judino liuęsą ranką.

“Dar gyvas”, tas stovis atsikartoja ka
rėje tūkstančiuose skirtingų pavidalų, ir vi
sada su neįsivaizdinamomis kančiomis. Juk 
visi, kurie mūšy/parpuolė ant žemės ir ne- 
pajiegė tuoj atsikelt, nors vien dėl silpnumo, 
jau patenka tarp negyvųjų ir su jais taip ap
sieinama, kaip ir su užmuštaisiais.

Jeigu ant karės laukų lekiotų kokis 
mielaširdystės aniolas ,tai jisai geriausiai 
galėtų savo mielaširdystę parodyt, prisku
bindamas mirtį tiems nelaimingiems žmo
nėms ir gyvuliams, kurie jau randasi tarp 
numirėlių, o patįs “dar gyvi”.

Šiandien męs turėjome mažą raitorių 
susikirtima atvirame lauke. Prūsu raitoriu 
pulkas išjojo risčia priekyn, susiformavo ei
lėn ir su iškeltais virš galvų kardais puolė
si stambia zovada ant mūsų.

Męs nelaukėme jų atakos, bet taipgi zo
vada išjojom priešais. Niekas neš'audė.

Kada jau tik keli žingsniai buvo tarpe, 
abieji perkūniškai suriko “ura” (riksmas 
apgirdo; indijonai ir zulusai tą žino geriau 
dagi, negu męs); ir męs puolėme ant vieni 
kitų, arklys prie arklio, kelys su keliu; kar
dai sušvilpė ore ir nusileido ant žmonių

Greit abieji susigrūdo ir susimaišė, 
taip kad ginklams jau nebuvo vietos; tada 
kovojome krūtine prieš krūtinę, rankomis, 
{Ojomis, dantimis; arkliai ir išgązdinti ir 
sužeisti šniokštė ir žvengė, šokinėjo ir spar
dėsi įšėlusių žmonių tarpe. Aš visgi sykį 
buvau parmuštas ant žemės ir mačiau — ne 
labai malonius reginius — arklio kanopą 
tik per plauką prašvilpiant pro mano galvą.

Net vaikai nužudomi.
Kas čia daroma? Tai renkama karei

viai, kurie turės nužudyt pagautus šnipus. 
Šiuo kartu net septyniolika pagautų. Štai 
jie eina, keturiose eilėse, kiekvienoj po ketu
ris vyrus, apsupti kareivių eile. Jų galvos 
nusvirusios žemyn.. Užpakaly vežimas su 
vienu lavonu, o prie lavono pririštas negy
vėlio sūnus — 12-os metų vaikas, — kuris 
irgi mirti n nuteistas.

Aš nepajiegiau žiūrėt ant jų nužudymo 
ir prasišalinau; bet šūvius girdėjau. Dū
mų debesys pasikėlė iš už sienos. Visi numi
rė, ir vaikas...

Auka
(Pabaiga). 

Mergaitė gardžiai

prastu juoku ir pasakoja 
Į niekam nesuprantamus žo
džius.

* * 
šalta

nusi
juokė. Jos veidas užsidegė, 
akyse matėsi kerštas, neapy
kanta, džiaugsmas ir sykiu 
gailestis. Vyras, tartum 
užburtas, žiūrėjo į ją ir ne
bežinojo ką sakyti. Paga
linus, jis pratarė:

— Tai ko tu nori nuo ma
nęs?

Mergaitė vėl nusijuokė. 
Jai rodėsi labai keistai, kad 
toks didelis, toks galingas ir 
taip persigando jos, tokio 
silpno, tokio menko sutvėri
mėlio. Pagaliaus ji tarė:

— Aš noriu, kad tu sugrą
žintum mano tėvą . Ar tų 
gali tą padaryti? Aš noriu, 
kad tu man sugrąžintum tą 
mano gyvenimą, kurį ture-j kambarėlį, ramiai sėdėjo, 
jau prieš keturis metus. Ar Jos akįs sausos, tartum aša- 
tu gali tą padaryti? Aš rei- ru pritrukusios, veidas- iš- 
kalauju, kad tu duotunrman džiūvęs, tik krūtinė smar- 
tą jaunystę, tą ramumą, ku- kiai kilnojosi nuo nepapras- 
rį aš pirmiau turėjau. Ar tu to alsavimo, 
gali tą padaryti? Ne, ne! kučiai, 
Tu to negali man sugrąžinti, gailestingai į ją žiūrėjo, 
negali mano reikalavimų iš
pildyti. Todėl aš dabar pa
reikalausiu nuo tavęs to, ką 
man gali atiduoti, kas tau 
yra užvis brangiausia. Bet 
ar tu žinai, ko aš nuo tavęs 
pareikalausiu? Aš nuo ta
vęs pareikalausiu tavo gyve-1 
nimo, kuris niekam i 
reikalingas. Tu gi jį bran- guko. - 
gini daugiau, negu pasaulį,! eina! 
todėl turėsi jį atiduoti man. 'gražu!

Jie pribėgo prie motinos 
ir pradėjo ją tempti prie lan
go. Paskiaus vyresnysis ta-

Stačios, akmenuotos kalvos. Jėgeriai 
vikriai, lyg katinai, lipą jomis augštyn. Mū
sų tikslu buvo “paimti” kalvas, nuo kurių 
viršūnės pylėsi priešų šūviai.

Aš matau tik užpuolikus, kurie rėplio- 
ja augštyn, o tie iš jų, kuriuos užgauna prie
šo kulka, urnai išskečia abi ranki, paleidžia 
šautuvus ir, atmetę užpakalin galvas, puola 
nuo augštumų, tarsi laiptais, nuo vieno uo
los kampo, ant kito, kol jų kūnai neišsidrai
ko atskirais šmotais.

Aš matau, kaip gana toli mano užpa
kaly sale raito kareivio sprogo kanuolės 
bomba. J o arklys šoko bėgt ir greit prašvil
pė pro maųe. Kareivis vis dar sėdėjo ant 
arklio, c et bombos skeveldra išplėšė jam vi
są pilvą taip, kad ir žarnos išsivertė.

Viršutinė jo kūno dalis laikėsi prie 
žemutinės tiktai nugarkaulio. Nuo šonkau
lių iki šlaunių nieko kito, tik kruvina oda. 
Biskį toliau jis nuvirto nuo arklio, bet vie
na koja užkliuvo balno kilpoje ir zovada 
bėgdamas arklys nuvilko jį per akmenynus 
tolyn.

(Toliaus bus).

■BU

žiema,Praslinko 
užstojo šiltas, dailus pavasa
ris. Iš beprotnamio motina 
susilaukė savo mylimąją du
krelę. Jos veidas ir dabar 
buvo dailus, baltas ,tik dide
les akis, kurios pirmiau bu
vo pilnos linksmumo, kurios 
visuomet juokdavosi, dabar 
uždengtos blakstienom ir 
plaukai dailiai sušukuoti. Ji
nai dabar rami ir jos švel
nios lūpos nepasakoja nie
kam nesuprantamų žodžių. 
Motina paguldė ją šalę tėvo, 
už kurio mirtį jinai keršijo.

Motina, sugrįžus į savo 1 "1 • •• “• 1 ““ *

Tris maži vai- 
šale jos sėdėdami,

Ant gatvės pasigirdo būb- 
no balsas. Vaikai pribėgo 
prie lango ir pamatė didelį 
būrį žmonių. Tai buvo dar
bininkai; kurie maršavo ap- 

i vaikščiodami kokią tai savo 
•šventę.

— Mania, mama, žiūrėk, 
ne- paroda! — jie vienbalsiai su-

- Kiek daug žmonių 
Žiūrėk, mama, kaip

Jinai vėl nerviškai nusi- j 
juoke, ištraukė iš po švarko 
savo dešinę ranką; kurioj I 
<as toks sublizgėjo, ištiesė' 
ranką ir paleido šuvinį į vy-l — Mama, kada aš išaug

siu, tai eisiu sykiu su jais; 
tuomet bus dar' daugiau. 
Męs būsime tuomet galingi 
ir niekam nepasiduosime!

— Męs irgi su tavim eisi-

* $ *
Rytas. Saulės spinduliai 
veriasi į turtingą kambarį,, —z—o----- - --

tartum ir jie nori jame me! —- prabilo mažesnieji.— 
paviešėti. Ant grindų, iš- Męs visi eisime.

Motina glostė savo vaiku
čius ir glaudė prie krūtinės. 
Jinai manė: “Duok, dieve, 
kad taip būtu, bet pakol jūs 
išaugsite, tai kiek vargo rei
kės padėti, kiek aukų bus ir 
kiek kapiniu atsiras!”

Ant kapinių pradėjo žole
lė žaliuoti, o motina sėdėjo 
su savo vaikučiais, kurie bu
vo pilni vilties ateity ir žiū-

klotų brangiais, divonais, gu
li vyras. Aplinkui jį apstoję 
tarnai, policija; daktaras, 
atsiklaupęs ant kelių, atsag- 
sto jam sagutes. Ant baltos, 
riebios krūtinės matosi ma
ža, raudona, aplinkui pamė
lynavusi žaizda. Kulka pa
siekė jo širdį. Šalę jo ant 
divono išbėgęs ir sukepęs 
kraujas.

Kampe sėdi mergaitė. Jos rėjo į maršuojančius darbi- 
veidas išgąstingas, akįs mai- niūkus: jų buvo labai daug 
nosi, plaukai apdrykę. Ji- ir jie tokie stiprus ir galiū
nai juokiasi kokiu tai *n epą- gi... Koketka.

EARL KITCHENER
Vienas iš žymiausių Anglijos karės vadovų - Earl 

Kitchener, kuris šiomis dienomis pareikala’o nuo savo 
valdžios dar 600,000 kareivių, idant atslaikius prieš 

j vokiečius.

daryti? Daugiau nieko, 
kaip tik pasilikti senmerge 
ir prisirašyti prie davatkų 
abazo, arba eiti kur į dvarą 
už tarnaitę, prie gyvulių^ 
Mieste irgi negali gauti at- 
sakantesnės vietos, nes ne
moka kalbų. Apsivesti su 
bile kokiu Raulu irgi nenori. 
Tokios merginos ir traukia 
Amerikon. Dar vienas da
lykas; lietuviai vaikinai, ku
rie tik gyvena miestuose, tai

sve-

SU KOKIU TIKSLU MER
GINOS KELIAUJA 

AMERIKON ?
Nors klausimas^ su kokiu 

tikslu merginos keliauja A- 
merikon, yra veik visiem aiš
kus ir jau buvo apie jį kal
bama, vienok, “Laisvės” re
dakcijai suteikus per “Lais
vę” vietos pačiom merginom 
išsireikšti, tai ir aš, pasi
naudodama ta proga, noriu 
kelintą žodžiu tarti.

Aš čia nemanau kalbėti i visuomet apsiveda su sve- 
varde visų merginų, nes nė-| timtautėm merginom. La
su įgaliota ir, pagaliaus, ne
žinau visų priežasčių, bet 
kalbėsiu tik už save ir už ge
rai žinomas savo drauges, 
su kokiu tikslu męs keliavom 
Amerikon.

Mergina, kaime gyvenda
ma, turi daug sunkiau ir il
giau dirbti, negu čia, Ameri
koj.- Abelnas jos gyvenimas 
irgi daug geresnis, negu 
Lietuvoj.

Dabar klausimas, iš kur 
merginos sužino, kad Ame
rikoj daug 'geriau gyventi, 
negu Lietuvoj?

Aš Lietuvoj augau ir mo
kinausi mažam miestely, o 
paskui išvažiavau pas brolį į 
Varšayą. Ten daugiau pra
mokau ir susipažinau su di
delio miesto gyvenimu. Mer
ginom, daugiau prasilavinu- 
siom ir pamokytom, nėra 
taip blogai gyventi dideliuo
se miestuose, nes jos gauna 
gerus darbus ir neblogai už
dirba. Apart to, tokios mer
ginos būna ir nuo vyrų pa
gerbtos, jeigu tik jos dorai 
elgiasi.

Po kiek laiko sugrįžau į 
savo tėvynę ir įgijau “panai
tės” vardą. Bebūnant man 
Lietuvoj, tankiai prisieida
vo skaityti ir atsakymus ra
šyti ant laiškų, gautu iš A- 
merikos. Tuose laiškuose ( 
būdavo daugybė melo: mer
ginos, broliai ar vaikinai, 
rašydami Į Lietuvą laiškus, 
sakydavo, kad čia. Ameri
koj, merginos visai lengvai 
arba visai nieko nedirba, 
gyvena puikiausiuose kam
bariuose, valgo geriausius 
valgius, vaikščioja puikiau
siuose soduose ir tt. žodžiu 
paprastos lietuvaitės, atva< 
žiavę Amerikon, daug ge
riau gyvena, negu miesto 
aristokratės. F 
kiekviena mergina.

bai retas atsitikimas, kad 
lietuvis vaikinas, gyvenda
mas dideliam mieste, apsive- 
da su lietuvaite.

Taigi,pilnai galima sutikti 
su tuom, kad lietuvaitės va
žiuoja Amerikon sau vaiki
nų jieškoti, nes Lietuvoj 
nenori senmergėms likti.

Ta pati mergina, kuri Lie
tuvoj buvo pajuokta, atva
žiavus Amerikon, jeigu jinai 
gerai išrodo ir moka save 
susitvarkyti, gauna gerą 
vaikiną ir gyvena laimingai.

Aš manau, kad bus aišku, 
dėlko męs, merginos, va
žiuojam Amerikon. Męs 
esam žmonės ir trokštam to
kios pat laimės, kaip ir vy
rai, nes turime tokius pat 
jausmus, kaip ir vyrai.

Gal būt, kad daugelis mer
ginų važiuoja Amerikon pa
čios nežinodamos, ko jos va
žiuoja.

Taipgi negalima sutikti ir 
su tuo, būk dora mergina ne
važiuojanti Amerikon. Kaip 
daug dorų vaikinų, taip 
daug ir doru merginų va
žiuoja Amerikon.

Juzė Križostoniutė.

Ižinios. !
Gaspadinių atydai.

New Yorke miesto taryba 
paskelbė sekančius patari
mus: /

1) Perkant mėsą, nieka
dos nepavelykite ją sverti 
suvyniotą į popierą.

2) Visuomet žiūrėkit į 
svarstykles.

3) Niekados nepavelykite 
pardavėjui paspausti svars
tykles pirštu, kuomet dar

Suprantama. į trūksta svarumo.
/ _ gavus! 4) Reikalaukite, kad ant 

maldauja, kad'atsvertų ir užtaisytų krep-
;................. Mvakort?. Ga-'šių su miltais, cukrum ir tt.,
vus laivakorte ir atvažiavus būtų pažymėta, kiek ten yra 
Amerikon, visai ka. kitą su- svarų. .
randa, negu pirmiau sau' 5) Visados savo namuose 
persistatydavn. • 'turėkite svarstykles ir per-

Apart to, Lietuvoj daug tikrinkite svarumą.
daugiau yra merginų, negu! 6) Nepavelykite sviestą 
vaikinu, per tai i)’ sunku sverti medinėse dėžutėse.
merginai gauti atsakantį' 7) Niekados neužsiganė- 
vaikiną. O jeigu dar mergi-j dinkite gražiu viršų perka- 
na yra nors kiek prasikaltus,' mo daikto, bet persi tikrinki- 
tai jau visai negali apsivesti, te jo kokybe^ . 
nes visa apielinkė pradeda ’ 
ją ant pajuokos laikyti.

Tai kas gi tokiai merginai kite pilno svarumo.

8) Ka tik jūs nepirktut, vi
sados žiūrėkite ir reikalau-
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KORESPONDENCIJOS.
prie-

Cik-Cik.

besnius nutarimus ir kito
kius reikalus.

Sąryšio sekretorius
D. Pilka.

turime pasiskirti kovai su 
čia parašyti šiek- didžiausiu žmonijos

- - - su?

v.

Jersey City, N. J.
Noriu 

tiek svarbesnių dalykų iš 
Jersey City lietuvių gyveni
mo dėl pasimokinimo kitų 
miestų lietuviams.

Nedaug laiko prabėgo, 
kaip Jersey City lankydavo
si Kun. Š., kuris atlikdavo 
lietuviams pamaldas valakų 
svetainėje. Tuom tarpu agi- 
tavimu ir užlaikymu rūpino
si šv. Jono Krikštytojaus 
draugija.Bet kada įstojo ton 
draugijon daug progresyviš- 
kų vyrų ir kuomet tapo išaiš
kinta visuomenei, kas.do ku
nigas anas Š., tai tuomet 
draugija kitaip į jį pažiūrė
jo-

Bet Š. turėjo saviškių pri
tarėjų, kurie matė, kad jau 
šv. Jono draugija negalės 
eiti vėžio takais. Tuomet 
sumanė šutve r t Jurgi n ę dr- 
ją, kuri turi pildyt visas baž
nytines pareigas. Na, jau 
tiem nariam viskas buvo ža
dėta ligoj ir neligoj—ir dan
gaus karalystė aname pa
sauly. Kad jiem geriau sek
tųsi, parsitraukė iš Lietuvos 
kun. Raštutį.

Kunigas, atvykęs, apsisto- 
• jo pas Skučą, kur L.S.S. 59 
kp. turėdavo susirinkimus ir 
tuo tarpu lavinosi lošti teat
rą. Atsilankęs ant repetici
jos pasisakė esąs socijalistų 
ir jogei neisiąs senų kunigų 
keliais. Kuopa su juo neblo
giausia sugyveno, nes buvo 
nepriešingas jos idėjoms. 
Taip dalykai ėjo, pakol neį
stengė nusipirkt avinycią.

Tuomet jam ir pradėjo ra
gučiai dygt. Pamažu, pra
dėjo žmones atkalbinėt nuo 
progresyviškų dalykų. Dau
giausia kenkė progresyviš- 
kam darbui J. Z., V. R. ir J. 
P. ir kiti jųjų susiedai. Da
lykas tame. Mūsų draugai 
socijalistai, matydami mote
ris esant labiau atsilikusio
mis, sumanė surengt prakal
bas vien dėl moterų. Po pra
kalbu tapo sutverta “Biru
tė”, laisva pagelbinė draugi
ja.

Draugija augo, o priešai 
jai pavydėjo augimo. Štai, 
ant 25 d. liep. rengiama pik
nikas.

Nueina plakatu dalintojai 
ties šv.Onos bažnvčia ir pra
šo leidimo. Kunigiukas, 
mikčiodamas ir savo greita 
kalba, atsisako pavelyt. Mat, 
socijalistams negalįs duot 
pavelinimą,nes draugiją tvė
rę socijalistai.

Negana to. Moterų drau
giją plūsta visokiais vardais, 
kuriuos net laikraštin netin
ka dėti.

Mat, sako, jeigu draugija 
būtų po vardu šv. Onos ar 
Uršulės, tuomet kitas daly
kas.

Ot, čia ir pasirodo mūsų 
kunigų “progresyvišku- 
mas”, bei tautos mylėjimas. 
Jie nori tik tamsių miglų ir 
tamsumos bei paklusnumo.

Dėl tokio persekiojimo ir 
apšneku buvo manyta, kad 
moterėlės jau nebegalės pik
niko surengti, bet išėjo vis
kas gražiai. Moterįs vedė 
visą tvarką ir galima buvo 
džiaugties iš to.

Tegyvuoja mūsų “Biru
tė” ! .

J. Gilius pradeda prirodi- 
nėti, kad dabar socijalistai 
eina teisingiausiu keliu ir 
teisingai jie mato žmonijos 
priešą kapitalizmą, nes jis 
suteikia vargą , skurdą ir 
tamsą, neduodamas vaikams 
lankyti mokyklas, bet vers
damas eiti į dirbtuves bei vo
liotis kur patvoriais. Iš taip 
išauklėtų vaikų negalį būti 
gerų piliečių. Toliaus Gilius 
nurodinėja, jeigu norima iš 
tokių vaikų padaryti gerus 
piliečius,"tai pirmiausia rei
kia prašalinti tą priežastį, 
kuri verčia juos tokiame 
skurde gyventi. O ta prie
žastis ir yra netikęs kapita
listiškas surėdymas, kur už 
dolerį yra perkama apšvieta. 
Kas neturi dolerio, tas ir pa
silieka tamsoj.

Kunigas ir P. Norkus 
prieštarauja, jog socijaliz- 
mas žmonijos patobulint ne
galėsiąs, nors teorijoj esąs 
gražus, bet praktikoj neį
vykdomas. Jis priveda kai
no faktą Francūzų revoliuci
ją, kur liaudis tikėjus pada
ryti perversmą ir turėti lai
mę, vienok esą dar labiau iš
naudojami, negu Amerikos 
darbininkai. (Didžioji Fran
cūzų revoliucija nebuvo soci- 
jališka revoliucija, bet gry
nai buržuaziška, kurios tik
slu buvo panaikinimas bau
džiavos ir įgyjimas politiš
kos liuosybės. Taigi, ta re
voliucija, anaiptol, nepanai
kino kliasų. Kas neatskiria 
soc. rev. nuo buržuazinės 
revoliucijos—tai yra analfa
betas visuomeniškų mokslų 
srytyje. Red.)

Toliaus S. Pauža kalba: 
“Socijalistų programe yra 
gražių žadėjimų, bet gyveni
me visai ką kitą daro: žiū
rėkit, dabar Vokietijos kon
grese yra didesnė pusė soci
jalistų (Vokietijos parla
mente socijalistų nėra' dau
guma, nes tik 110 atstovų, o 
išviso parlamente yra virš 
keturių šimtų. Matomai tas 
nonas ant tiek mokintas, 
kad nemoka net dviejų su
skaityti! Red.), negu visų 
kitų partijų atstovų. Reiš
kia Vokietiją valdo socijalis
tai, vienok karę apskelbė ki
tom viešpatijom. Antra— 
Vokietijos socijalistai ap
sunkino žmones ir su mokes
čiais. uždėdami juos nuo tur
to,o tas privedė prie pabran
gimo produktų.

P. Sakatauckas šaukia, 
būk socijalistų vadas nu
skriaudęs kokią ten moterį 
ir partija turėjus jį praša
linti iš savo tarpo. Toliaus 
vėl kalba apie kokią ten ypa
tų, bet jau jo žodžių neatkar
tosiu—lai tas “inteligentas” 
pasilieka šį sykį šaly.

Bet kas svarbiausia, /kad 
P. Norkus, S. Pauža ir P. Sa
katauckas pirmiau buvo 
karšti socijalistai ir tūli net 
revoliucijonieriai, o dabar 
net kunigus pralenkė be
kovodami prieš socijalistus.

Bravo, bravo, vyrai! Kal
bėkite rąžančių ir karės pa
sauly nekils.

Alaveiteris.

mingasis dar buvo gyvas ir 
stengėsi kvėpuoti. Nors 
tuom tarpu daug buvo lietu
vių, kurie sykiu maudėsi,bet 
nei vienas nežinojo, kaip rei
kia tokiam atsitikime pasi
elgti. Jeigu tuojaus būtų iš
pumpavę vandenį ir pradėję 
supti, būtų atgaivinę, bet da
bar, nežinodami ką daryti, 
davė nelaimingamjam už
dusti.

Mat, mūsų lietuviai geriau 
už kazyrių ir bačkutės pra
leidžia laiką, negu paimtų 
kokią nors knygutę ir pasi
mokintų naudingų dalykų.

Velionis paėjo iš Kauno 
gubernijos. Buvo tik trįs 
mėnesiai, kaip vedęs ir pali
ko žmoiia.

Baltimore, Md.
Nors čia darbai ir silpnai 

eina, bet rhūsų liętuviai“dar- 
buojasi” išsijuosę. Nėra to
kios savaites, kad keliatas 
nesusipeštų ir neatsidurtų 
už grotų.

21 rugpjūčio vienoj smuk
lėj taip sumušė vieną vaiki
na, kad net baugu buvo žiū
rėti : visa galva buteliais su
daužyta. akis išmušta ir t.t. 
Vienas iš mušeikų tapo sua
reštuotas ir 22 d. rugpjūčio 
atsibuvo teismas. Mušeika 
užsimokėjo $25.00 bausmės 
ir $26.45 teismo lėšų. Sako, 
kad už merginas susipešę.

21 d. rugpj. vėl buvo teis
mas dviejų mušeikų, kurie 
sėdėjo už grotu. Teismas a- 
tidėtas ant toliaus ir mušei
kos po kaucija pastatyti.

Tai matot, kaip mūsų did
vyriai darbuojasi. Už tai 
čia tardytojas mokinasi lie
tuviškai ir jau truputi kal
ba; taipgi užlaiko lietuvį 
nerkalbėtoją. Tas parodo, 
kad tardytojas turi daug 
darbo su lietuviais. Bet už
tai mūsų lietuviai didžiuoja
si: tuos, kurie priklauso prie 
socijalistų kuopos arba pa
žangesniųjų draugijų, skai
to pažangesniuosius laikraš
čius. tai pajuokia, kvailiais 
vadina ir sako, būk jie nie
ko nežiną ir tik klausą, ką 
jiems sako “Kovai,’“Laisvė”, 
“Keleivis” ir kiti laikraščiai, 
o už tai moką jiems pinigus.

Mat, vargšai, neatsižvel
gia į tai, kam jie moka pini
gus ir ką už tai gauna? Ogi 
už grotų patupėti ir daugiau 
nieko. Beje, pasakiau, kad 
“nieko” negauna ir sumela
vau: jie dar gauna buteliais 
galvas sudaužyti ir akis išsi
mušti.

Ai’ tik negeriau būtų, kad 
dabartinį savo mokestį pa- 
keistumėt ant užsimokėjimo 
už laikraščius,knygas ir tam 
panašiai? Man rodosi, kad 
tuomet niekas galvų nedau
žytų ir nereikėtų už grotų 
tupėti.

Kunigo Žentas.

10 d. rugpjūčio, 6 v 1. ryte, 
atsikėlė Kazimięras Karpi- 
ciauskas, stiprus vyijjas, ir 
pasiskundė šeimininkei, kad 
ant širdies jaučia kokį tai 
sunkumą. Išėjęs iš kamba
rio, atsisėdo kieme pasilsėti. 
Nepraslinko ir dešimties mi- 
nutų, kaip vaikai pamatė gu
lint ant žemės. Išbėgo šei
mininkė ir kiti gyventojai ir 
rado jau negyvą. Velionis 
buvo geras katalįkas, rink
davo pinigus ant bažnyčios, 
baisiai kovojo su socijalis- 
tais ir gyveno šalę bažnyčios 
ir pas tokią dievotą gaspadi- 
nę, pas kurią visos Atholio 
katalikės eina pasiklausti, 
ar galima laikyti kamba
riuose tokius vyrus, kurie 
skaito “Laisvę”, “Keleivį” ir 
kitokius pirmeiviškus laik
raščius. Taigi, dievas paro
dė “stebuklą”, kad ir katali
kas numirė tokia pat mirti
mi, kaip ir tas “bedievis”, 
kuris neturėjo škaplierių. 
Bet apie tai kunigas visai 
neminėjo ir palaidojo su ba
žnytinėm ceremonijom. Rei
škia, jeigu ir “bedieviai” bū
tų kunigui užmokėję už 
“prilakėlį”, tai jisai būtų pa
laidojęs.

Už dolerį viskas galima...
J. Kavlaičia.

Montello, Mass.
Rugpjūčio 20 d. buvo su

šaukta mitingas apkalbėji
mui apie perkėlimą iš Chi- 
cagos “Šakės”. Po ilgų dis
kusijų nutarta sutverti ko
operaciją, kuri rūpinsis “Ša
kės” perkėlimu į Montello. 
Išrinkta ir komitetas. Šerų 
pirkti pasižadėjo 13 ypatų. 
Po kiek šėras bus, dar neap
tarta. “Šakės” leidėjai esą 
tam sumanymui prielankus.

*
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Pas mus yra keliatas taip 
vadinamų ex-socijalistų, ku
rie savo laiku buvo “garsus” 
veikėjai. Dabar jų filozofi- 
ja (kaip jie patįs sako) nu
krypo į kitą pusę ir jie aplei
do kuopą. Dabar vieni iš jų 
“poolruimiuose” per kiauras 
dienas filozofuoja, o antri 
ant gatvių daro “čižiko” re
peticijas ir pranašauja kuo
pai mirtį. Dabar jie džiau
giasi, kad susivienyjus su 
Socialist Party, pakils ant 
penktuko mokestis ir kuopa 
išnyks. Bet jie visai užmir
šo, kad tokių “filozofų”,kaip 
jie, galima kiekvienoj krau
tuvėlėj už penktuką tuziną 
nusipirkti. a

Kalbėtojum bus drg. St. Mi- 
chelsonas, “Keleivio” redak
torius iš So. Bostono. Pra
kalbos atsibus sekančiai:

4 d. rugsėjo kalbės Bing
hamton, N. Y., Rusnioko 
svetianėj, 25 Crandell st>. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga už dyką.

5 d. , rugs. — Glen Lyon, 
Pa., Stigmaiso svetainėj, ant 
Main st. Pradžia 4 vai. va
kare. Įžanga už dyką.

6 d. rugs. — Providence— 
Scranton, Pa., Auditorium 
svetainėj, ant Main Ave. 
Pradžia 1 vai. po pietų. ,

6 d. rugs. — Pittston, Pa., 
A. Ruko svetainėj, 183 N. 
Main st. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga 10c.

7 d. rugs. — Wilkes Barre, 
Pa., Juozo Kuncos svetainėj, 
243 Market st. Pradžia 2 
vai. po pietų.

8 d. rugs. — Exeter Boro, 
Pa., M. Griškonio svetainėj, 
Urjaming avė. Pradžia 7 
vai. vakare.

9 d. rugs. — Durya, Pa., 
Laibinienės svetainėj, ant 
Main st. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga už dyką.

10 d. rugs. — Luzerne, 
Pa., F. Sternei svetainėj, 103 . . _ 
Main st. Pradžia 7 vai. va-j^ąj^. Savaitę”. Tą savaitę 
kare. Įžanga už dyką . (męs įkūnyjom ne dėl garbės,

11 d. rugs. — Edwards- ne,dėl turtų sukroyimo, ne 
ville, Pa. ,ant gatvės.

12 d. rugs. — Rhone, Pa., 
A. Vaičiulio svetainėj, ant 
Railroad st. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžahga vyrams 10c.

13 d. rūgs. — Plymouth, 
Pa., A. Stranicko svetainėj, 
40 Ferry st. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga dykai.

13 d. rugs. — IVilkes Bar
re, Pa., F. Kanolencko sve
tainėj, 57 Bank st. Pradžia 
7 vai. vakare.

H. J. Eržvilkietė.

draugijos neprivalo važinė
ti svetur, bet remt savo* mie
sto draugiją, nežiūrint, ar 
dalyvaus “inkorpore” sava
me mieste, ar nedalyvaus.

7) Priėmimas parapijos 
prie Sąryšio: vienbalsiai nu
tarta parapiją nepriimti 
prie Sąryšio, nes jinai turi 
gyvuoti atskirai. Taipgi 
nutarta nepriimti ir svetimų

2nd ir Meriton S&. ĮejF^I 
vyrai su revolveriais ir suiu 
ko “hands u “ "" 
vo
Dvoreckis iš New Yorko, Zo- 
kas jr A. Day, dirbo už ba
ro. Supuolę pradėjo šaudyti 
iš revolverių. Vienas iš už
puolikų pradėjo kratyti Du- 

-------------r.........................džiui kišenius, bet nepataikė 
miestų draugijų prie Jersey į tą kišenių,kur buvo pinigai, 
City Sąryšio............................ tik ištraukė keliatą centų ir

Leistrumas tuom

hands up”. Saliune bu- 
Dudis, Leistrumas, A.

City Sąryšio.
8) Sąryšis pasiskyrė saulpeiluką.

organais “Laisvę” ir “Drau-I tarpu stovėjo už galo baro ir 
gą”, kuriuose talpins svar- šiaip taip išlindo į užpakali- 1 • • * i • j •• ryt i vnį ruimą. Ten surado šau

tuvą ir, prisitaikęs, peršovė 
vienam užpolikui krutinu 
Užpuolikai, išgirdę šūvį,'iš
bėgiojo. Tuom tarpu pa- 

RENGKIMĖS PRIE ‘‘RAU- šaukta policija ir pradėjo 
DONOSIOS SAVAITĖS”, užpuolikų jieskoti. Viena 

* # i • < c o yv • i moteris pastebėjo, kad tas Atydai L. S. S. IV rajono kp. pjautasis įlipo į Čeladino 
ir msu draugų. _ J kiemą ir kampe atsigulė.

Mieli draugai ir draugės! Pašaukta policmanas, bet 
Mūsų žodis stojosi kūnu ir,tas nenorėjo jo imti, girdi 
artinasi prie mūsų; artinasi ten ne žmogus guli, bet, reg- 
tasai laikas,_kurį męs, L. S. saj pasienyj sumesti. Bet, 
S. nariai, įkūnyjom, žengda- kacĮ žmonės nedavė policma- 
mi į tolimesnį, platesnį ir nuj pasitraukti, turėjo jį su- 
augštesnį pasaulį, į ateities jmti. Kada lipo policmanas 
linksmesnį gyvenimą. Męs per tvora prie to užpuoliko, 
įkūnyjom L.S.S.A. “Raudo- tai jis atsakė: “žmonės, ne

šaukit manęs, aš čia gyve
nu”. Kita moteris per langą 
žiūrėdama atsakė: “Netei
sybė, męs burdingierių ne
laikom”. Galiaus užpuoliką 
suėmė, bet jis tuoj nusilpo. 
Jį nuvežė į Pennsylvania 
Hospital. O kitus visus, bu-

Viena
moteris pastebėjo, kad tas

įkūnyjom L.S.S.A.

dėl kapitalizmo palaikymo, 
: bet dėl darbininkų klesos gy
venimo pagerinimo, dėl išsi- 
liuosavimo darbininkų iš pa- 
kapitalistiško jungo.

Atkreipiu visų draugų ir jVUSius saliūne, nugabeno į 
draugių atydą, kad per tą. policiją. Rytą buvo teismas 
savaitę, kuri dar pirmu sy-, įr visi liko išteisinti. Užpuo- 1 •  -r.  11 - 1 « •« <■ • v /zri

Passaic, N. J.
15 d. rugpjūčio L.S.S. 45 

kuopa surengė diskusijų va
karą, kuriame P. Norkus 
skaitė referatą “Kas yra 
žmonijos didžiausiu prie
šu?” Prelegentas darodinė- 
jo, jog kunigai didžiausiu 
žmonijos priešu skaito vel
nią, laisvamaniai—kunigą, o 
socijalistai — kapitalizmą. 
Vienok prelegentas pasakė, 
jog jie visi klysta taip saky
dami, nes nei velnias, nei ku
nigas, nei kapitalizmas nesą 
didžiausiais žmonijos prie
šais; didžiausias žmonijos 
priešas—tai pačių žmonių 
tamsumas.

Po referato prasideda dis
kusijos. Pirmiausia pasta
tyta klausimas: “Kokį kelią

kiu mūsų Sąjungoj yra įkū
nyta, nepasigailėtų savo pa
sišventimo, 
Kiekvienas 
draugė turi per tą savaitę 
pasidarbuoti, turi vesti agi
taciją, kur tik galima ir kaip 
galima. Turi aiškinti soci- 
jalizmo idėją, socijalizmo 
įvykimą ir tam panašiai 
tarp tų, kurie dar jo nesu-!

• įranta*,kurie dar nepriklau-1___
so prie Sąjungos. Agituoki-į peiįs šimtus doleriu.
te, kad koskaitlingiausiaį o , . 1O " , ~
lankytųsi ant prakalbu . Pa- Subatoj, 18 iugp., tame
dėkite visas pastangas; kad 
mūsų Sąjunga per tą savai-' 
tę dvigubai paaugtų. Tas 
visai lengva atlikti, jeigu iš 
mūsų kiekvienas pasistengs 
prikalbinti tik po vieną nau
ją narį.

Mūs kalbėtojai stengsis 
savo užduotis atlikti: jie su
judins klausytojų jausmus, 
nurodys jų vargus, nurodys i

savo triūso, 
draugas ar

likas, kaip praneša “Even
ing Bulletin”, yra labai kri
tiškame padėjime ir turbūt 
mirs. Jis atsisakė išduoti ki
tus du savo draugu. Sako
si tik 2 savaiti, kaip atvažia
vęs iš New Yorko.

Tai da laimė, kad Leistru- 
mui pasisekė peršauti vieną 
iš užpuolikų, šiaip jie būtų 
visus apkraustę, nes kiti, bu- 

' vusieji saliune ,turėjo net po

Sąryšio Liet. Draugijų Jer
sey City konferencija.

Sąryšis susideda iš septy
nių draugijų. Čia paduodu 
tik svarbesnes ištraukas iš 
nutarimų atsibuvusios kon
ferencijos.

1) Nutarta išrinkti Vei
kiamąjį Komitetą viešiems 
reikalams. Komitetas susi
dės iš visų draugijų po lygų 
.skaitlių narių.

2) Rengime balių, teatrų 
ir šiaip pasilinksminimų, 
kiekviena draugija turi užsi
registruoti dieną per Sąry
šio sekretorių. Jeigu pasi
taikytų, kad dvi ar daugiau 
draugijų . pasiskirtų vieną 
dieną, tuomet Sąryšio sekre
torius perduoda ant apsvar
stymo V. Kom. viešų reika
lų.

3) Nutarta panaikinti ma
nifestai už mažesnį įstojimą 
į draugiją, bet visuomet pri
iminėti pagal konstituciją.

4) Į konferenciją kiekvie
na draugija siunčia lygų 
skaičių delegatų, nežiūrint, 
ar jinai didelė, ar maža.

5) Draugija, rengdama 
balių ar pikniką ir užkvies- 
dama “inkorpore” kitas 
draugijas, pirma turi išvesti 
savo miesto draugijas, o pa
skui pašalines.

6) Jeigu vietos draugija 
turi ką nors parengus ir už- 
kviečia “inkorpore”, vietos

i mušė barzdaskutį Pupiną. 
Pupinas gyvena prie pat sa- 
liuno. Tuoj jis pasiėmė re
volverį ir pradėjo bomus* 
šaudyti už užpuolimų ant jo.. 
Bešaudydamas peršovė vie
nam bomui koją. Bomas už- 
teleponavo į policiją ir Pupi
nas tapo areštuotas. Bomai 
iš jo barbernės išnešė $5.00iiuivuyo u vdiiruo, Jiuiuuyo • n , , .. -n •

jų prispaudėjus ir nurodys ?k „“sįaktas DTsSOo'kau8 
kelius, kuriais jie eidami ga- ..° įstatytas po $800 kau-

& i ei jos, byla pavesta augstes- 
'niam teismui.

A. Abromavičius.

j ii pasiliuosuoti iš to vargo.
i Lai mano šis atsišaukimas 
ibūna ne vien tik dėl R7 rajo- 
jno draugų ,bet dėl visos Są
jungos draugų. Nieko ne- 

' laukdami, pradėkime reng
tis prie to svarbaus darbo, 
kuris mūsų laukia. Neatsi- 
dėkim vien tik ant kalbėto
jų, bet patįs darbuokimės.

Visi į darbą!
L. S. S. A. IV rajono seki

D. Pilka

* *

Katalikiškos draugystės 
pradeda statyti naują baž
nyčią, nors dar ir senoji ge
ra. Bet štai, nespėjo iškas
ti duobę, kaip jau kišeniai iš
tuštėjo. Tuomet parašė at
sišaukimus į kitas draugys
tes, kad duotų pinigų. Tuose 
atsišaukimuose tiek daug 
graudingų žodelių, kad žmo
nės negali išsilaikyti. Kada 
perskaitė šv. Roko draugys
tės susirinkime tą atsišauki
mą, tai taip nariai susigrau
dino, kad be apsvarstymo 
liepė padėti į gurbą. Ukėsų 
kliubo nariai nebuvo taip su-

Atydai Liet. Draug. 
Jersey City.

Pagal nutarimą L. D. S- 
delegatų, ant žieminio sezo- 

!no užsiregistravo L. S. S. A. 
59 kuopa ant 25 lapkričio; 
Šv. Jono Krikštytojo draugi
ja — 31 d. gruodžio.

Su visokiais Sąryšio rei
kalais kreipkitės šiuo adre
su:

D. Pilka,
242 Wayne st., 

Jersey City, N. J.

DIEVAS “STEBUKLUS” 
RODO.

Athol, Mass.
Mūsų kunigui Meškauskui 

dievas, “stebuklą” parodė, 
bet jis į tai netiri. Kas ne- 
dėldienis jis pašvenčia dalį 
savo pamokslų keikimui so
cijalistų ir pažangesniųjų 
draugijų, ir pripliauškia vi
sokių nesąmonių. 26 d. bir
želio Worcester^ nuskendo 
vaikinas, kuris prigulėjo 
prie L.S.S. 40 kp. ir Athol y 
prie Liet. Sūnų ir Dukterų 
draugystės ir kini draugys
tė palaidojo be jokių bažny
tiniu ceremonijų 
Meškauskas per pamokslą 
štai ką pasakė: 
vienas bedievis! Jeigu būtų 
buvęs katalikas, tii nebūtų 
prilakęs, nes katalikai nešio
ja škaplierius ir negali pri
gerti. Kurie nešoja škap
lierius tai ir ant karės jų ne
užmuša”. Rodosi, reikėtų 
parausti iš gėdos, bepasako
jant tokius pliauškalus, bet 
kunigas į tai visai! nepaiso. 
Jis varo savo agitaciją ir 
viskas. Beje, kiuįmet čia 
pat, dirbtuvėj, vienam lais
vam vaikinui išmušė prie 

rbo akį, tai veį visi prade- 
' i šaukti, kad dfevas bedie
vius “baudžia”, liet tas jų 
džiaugsmas neilgai tęsėsi: 
dievas irgi “steb

padėti.

Philadelphia, Pa.
Norėjo apiplėšti lietuvišką 
saliuną, bet pats galą gavo.

20 rugp., utarninko vaka
re, apie 12 vai. naktį, į Leis-

Hartford, Conn.
15 d. rugpj. Stasys Janu

šauskas laike pietų nuėjo 
maudyties. Besimaudant su 
/ienų vaikiščių pradėjo“juo- 
kauti”. Vaikiščias plaukė 
gilyn, o Janušauskas jį vi
josi, norėdamas pagauti, bet 
pastarasis nemokėjo plauk
ti. Besivydamas, staigiai 
pasijuto gilumoj ir pradėjo 
skęsti. Vaikiščias pamatė, 
kad Janušauskas skęsta, 
puolėsi gelbėti, bet pas skęs
tantį jau nebuvo juokų ir jis 
savo gelbėtoją- pagriebė už 
inkstų. Vaikiščias, pajutęs 
pavojų, spyrė jam į krūtinę 
ir, matomai, užtrenkdamas darbo akį, tai vėįvisi pradė- 
kvapą, pasiliuosavo, o Janu- jo 
Vi V • » T •

tai kun.

“Prilakė

* ❖ *
“Vyčių” komendantas, iš

girdęs, kad norima perkelti 
“ŠaL°”. anskelbė mobilizaci
ją. Vienas “vyčių” legijo
nas, po vadovyste generolo 
Vėmiausko, stovi sumobili
zuotas ir šluostosi rankovėm 
panoses. Čiarlukų eskadro- 

I has jau baigiamas apgink
luoti bačkučių kranais ir 
sunkiąją artilerija — bač
kutėm. Arsenalai - skie
pai kimšte užkimšti “nekal
tom panelėm”, kurios gink
lus išdalina, o iškilus karei, 
bus mielaširdystės seseri
mis. Laboratorijos vežėjai 
nespėja pristatyti naujosios 
konstrukcijos šautuvų po 
vardu “Lager beer”, žo
džiu, baisus sumišimas ir 
laukiama didelio kraujo pra
liejimo.

Malakanas.
šauskas nuvažiavo ant dug
no. Vienok tas vaikiščias 
vėl puolė į vandenį ir ne.<*i- 
njingąjj jštrąiM Melai-

lūs” paro-
L. S. S. VII prakali .

L. S. S. VIII rajonas pa- 
j maršrutą.

.LADRONE 
•. ISLANDS
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Juodi plėtmai ant šiosmapos parodo vokiečių kolionijas, kurias bombarduoja ja
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JUOKŲ KĄSNELIAI. kevičia su Žukausku sutar
kavo po bušelį bulvių. “Vė
žio” redakcija paaukavo du 
baksu “Vėžių”. Ramanaus
kų teta ir So. Bostono Tamo
šiaus gaspadinė užsirašė 
mielaširdingomis seserimis. 
Tautiškas burbuliavimas at
rodo, kad karė bus. Vėliaus 
pranešiu iš karės lauko.

Kariškas reporteris 
Topolis.

SCHNEIDER BROLIAI

KRIAUCIAI

Davatkos nusiskundimas. 
Šlovingiausias Orakule: —

Pirmuose žodžiuose savo 
gromatos pasveikinu tave, 
ponuli, pono dievo žodžiais 
— tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus — ir turiu no- 
dieją, jogei atsakysi: ant 
amžių amžinųjų, amen.

Dabar aš, Pranė Durna- 
ropiutė, nužemintai prašau 
pono Orakulo duoti man ro
dą, ką aš turiu daryt? Ma
tai, ponuli, aš norėjau įstot 
Chicagos klioštoriun ir pra
leist nekaltybėj visą savo 
amželį. Taigi aš ir nuvėjau 
pas mūsų prabaštėlį ant ro
dos. Prabaštėlis peržvelgė 
mane visą nuo galvos iki ko
jų, papurtė galva ir sako: 
“Tu, mergele, į klioštorių 
jau persena — nedalaikysi”.

Būk, ponuli, mielaširdin- 
gas ir apznaimyk, ar aš iš- 
tikrųjų netinku į klioštorių 
ir kokis tame klioštoriuje 
darbas, kad kunigėlis sakė 
jogei nedalaikysiu? Aš tu
riu tik 33 metus amžiaus, 
sveriu 200 svarų, kai-kada 
pilvo liga sirguliuoju, bet 
šiaip esu sveika.

Pasilik sveikas, ponuli, ir 
aš, iš pono dievo loskos, lie
ku sveika ir gyva.
» Pranė Durnaropiutė 

Worcester, Mass.

Hyde Park, Mass.—“Vė
žio” kukorius p. Kirdiejus 
pradėjo atveždinėti “Vėžių” 
į kooperatyvišką krautuvę. 
Kadangi nieks nenori pirk
ti, tai bučieriams liepė uždy- 
ką išdalinti gaspadinėms,bet 
tos bijo ir į rankas paimt.Šil- 
tam laike “Vėžiai” su rūgo. 
Gaspadinės pakėlė revoliuci
ją prieš bučierius, šaky da
mos,kad bučieriai visą krau
tuvę užteršė “Vėžiais”. “Vė
žio” kukorius, pakabinęs no
sį, išvažiavo, nei vieno ne- 
pardavęs. •

I Akušęrkai
§ Pabaigusi kursą Womans Medical

College, Baltimore, Md. yg
0)

s
I F. Stropiene,:;,^?;',’,1,; |
* «O. liOSTOIN, MASS. *

Pasekmingai atlieka savo darbų prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokiai rodąs ir 
pagelba invalidose motoru ligone.

§ 
g

Atsakymas: — ” "
Gavęs nuo tamistos už

klausimą, Oakulas tuč-tuo- 
jaus, ant tų pėdų mušė tele
gramą uždėtojui Chicagos 
klioštoriaus kun. Kaupui, 
kuris dabar randasi dan
guose ir sėdi greta su dva
sia šventa po dešinei dievo. 
Laukiau penkias dienas ir 
jokio atsakymo negavau. 
Tildą mušiau antrą telegra
ma, daug smarkesnę ir už 
dviejų dienų susilaukiau 
aniuolo iš dangaus su ugni
ne šluota, kuris man apreiš
kė, jogei vokiečių orlaiviai 
bombardavo dangti per 3 
dienas ir iš tos priežasties 
liko sutraukytos visos tele
grafiškos vielos. Aniuolas 
įteikė man Chicagos kliošto
riaus konstituciją, parašytą 
kun. Kaupo, kurios pirmame 
artykule pasakyta sekan- ■v • •ciai:

“Į klioštorių be jokios 
svedetstvos priimamos mer
ginos nuo 16 iki 25 metų. Se
nesnes gi turi pristayt nuo 
vietos prabaščių svedetstvas 
apie trivolnumą ir dorą”.

Taigi, matai, tamista, ko 
reikalauja klioštoriaus tie
sos. Todėl Orakulas štai ką 
pataria. Jeigu tamista sve
ri 200 svarų, tai nusisam- 
dyk ant 5 metų už gaspadinę 
pas tokį prabaščių, kuris 
sveria 500 svarų. Tokį pra
baščių gali rast Bostone ir 
Brooklyne. Jeigu būsi ga
nėtinai trivolna ir ištesėsi 
pas tokį prabaščių gaspadi- 
nauti per 5 metus, tada gau
si švedetstva ir, šiūr, pa
kliūsi klioštoriun, kad už
baigti “nekaltybėje” savo 
amželį.

Mokslo vertė.
Vienas mokytojas sėdo į 

valtį, kad persikėlus per upę. 
Jis tuojaus su luotininku už
vedė kalbą apie mokslą.

“Ar girdi, seni? Ar tu pa
žįsti aritmetiką?”

Luotininkas patraukė pe
čius.

“Neteko man jos pažinti”.
“Na, tai tavo viena gyve

nimo dalis ant niekų nuėjo”, 
atsakė mokytojas. Vėliaus 
jis vėl užklausė:

“Ar tamsta supranti ma
tematiką?”

“Ne”, atsakė nustebintas 
luotininkas.

“Na, tai tavo antra gyve
nimo dalis nuėjo ant niekų”.

Po kiek laiko mokytojas 
vėl užklausė:
“Ar tamsta moki skaityti?”

“Ne”.
“Tai tamstos ir trečia gy

venimo dalis pražuvo”.
Tuo tarpu valtis atsimušė 

į uolą ir ėmė skęsti.
“Ar jūsų mylista mokate 

plaukti?” ramiai užklausė 
luotininkas.

“Ne”.
“Na, tai tamstos visos ke

turios dalįs gyvenimo pra
žuvo, nes luotas važiuoja į 
dugną”.

Nemandagus {patėmyjimas.
Pas vieną praturtėjusį 

žmogelį atsilankė jo buvęs 
skolininkas, įkirus savo go
dumu. Jiedu nuėjo į daržą 
pasivaikščioti. Beeinant pro 
įvairias lyses, apsodintas 
puikiomis gėlėmis, svečias 
tylėjo, bet priėjus prie bul
vių, jis atsiliepė:

“Ak, kokias puikias buĮ- 
ves tu čia užsiauginęs!”

“Tas tai visai pagal tavęs”, 
atsakė savininkas; “kada 
ponios ir ponai eina per dar
žą, tai gėrisi gėlėmis, bet 
kada kiaulė įeina, tai nieko 
daugiaus nemato, tik bul
ves”.

‘‘Laisves” advokatas

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros)

So. Boston, Mass. — “Vy
čiai gavo telegramą nuo vy
riausio savo generolo Gao- 
rio-La-Parševič, kurioje ji
sai įsako savo gizeliams stip
rinti “vyčių” pulkus. Ko- 
mandierai: Žilinskas, Urba; 
navičia, Meškauskas ir kiti 
įsakė ‘kareiviams’stoyėti ant 
sargybos prieš socijalistus. 
Vyriausias štabas iš “Drau
go” žada pskelbt mobilizaci
ją*.

Vėžio” spykeris muzik E. 
V. Svinaitis rengiasi prie 
maršruto,kad sustiprinti re
zervistų dvasią.

Lawrence’o “Tarkinių” 
špitolia dirba išsijuosus. Se-

Nusipirk šias knygas:
GYVENIMO BANGA. Puikiai aprašo kovą tarp darbininkų ir kapitalis

tų, streikus, muštynes ir 1.1., 48 puslapiai. Kaina 15c.
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę mbnologų, dialogų, komediją 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygele labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaitymai apie revoliuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 15c.

Kas nusipirks šias visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik 45 centai.

Reikalaukite “Laisves” ir kitose redakcijose.

LAISVES”

SPAUSTUVE

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

Morris HILLQUITH
30 Church St. 

New York City.
Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 va), 

vakaro.

495 Broadway 
South Boston, Mass.

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

pietų.

Telefonas[885^Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

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

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

“VESTUVES”.
Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 

1914. Kas prisius <3 dolerius, 
tas gaus didelę knygų “VestLi
ves” sLi gaidomis cho
rams, įvairių balsų solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
^Vestuvės” aphis spaudų apie 
15 d. Lakričio ir užsirašę jų tuo
jaus gaus. Adresuoki! šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Uroadvvay

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderiais

Ypatinga klaida.
Rasta pasikorusį žmogų 

kelnių petnešomis ant galo 
lovos. Atsitikimas, kaip pa
prastai Amerikoje daroma, 
buvo ištyrinėtas teisme, prie 
prisaikintųjų teisėjų (jury). 
Prisaikintieji teisėjai išnešė 
tokį nusprendimą:

“Velionis parėjo namon 
per pilnas ir per klaidą pa
laikė save už kelnes”.

Minkšta vilna.
“Man sako,kad tu aną die

ną vogiai medžius iš girios. 
Tai tiesa, ar ne, Petrai?”— 
tarė teisėjas į žmogų, apskų
stą už vogimą medžių.

“Ne, pons sūdžia”, atsakė 
žmogus.

“Bet sargas sako, kad jis 
rado medžius pas tavo trio- 
ba. Tai negalimas daiktas, 
a?”

“Re, pons sūdžia”.
“Na, Petrai, aš paskiriu 

tau šešias savaites už grotų. 
Tai nėra daug, ar ne?”

“Ne, pons sūdžia”.
L “T. J.”

Platinkit “LAISVĘ
J

Kadangi “Laisve” 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 “Laisve” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

183 Roebling St, Brooklyn

taip, 
grin-

Tol. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas

F*. DRAUGELI.

M

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 

\ vynas, kvepen- 
|i tl cigarai, ir 
I puikus užkan- 
I džiai. Salė dėl 
I mitingų Nepa

mirškit šiol 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

Naujiems už 25 c.
“NAUJIENAS" yra naujausiu, ge

riausiu lietuviu laikraščiu, “Nau
jienose" talpinusi naujausios žinios 
ir geriausiai parašyti straipsniai. 
"Naujienos" yra nauju laikraščiu, jos 
daug kuom skiritsi nuo kitų,

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

U

1841 S.
ENOS”

Chicago, III.

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.

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?

109 Grand St.,

Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINIS LIElUVliKASiNEWlYORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
LIETUVIAI, (KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalinga* lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS Taigi, 
mes ir insteigėm ta užeigos namą, kuris randasi 
po numeriu 4H \V«»»hiington St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ii kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvyne ir parupinam pasportus ii 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant drūčiausia ir greičiausiu garlaiviu ui pigiau
sią kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siupčlam ir 
išinainom pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

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

NEWrVORKCITY7N. Y. south BOSTON’ MASS
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Telefonas 652 New'own
R. KRUČAS

FOTOGRAFiSTAS
Pack rau pav» ikslus pagal nau
jausią madą ir pigiausią kainą.

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

kampas Clermont’St.

Geriausia Lietuviška

Mandagiausia patarnauja] kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo]; 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis Jnuo 54jki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Siegel St

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi 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 jiietų.

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

Brooklyn,[N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.



HMHMi

Moksleivių atbalsis

rinkime: AUKSINIŲ DAIKTŲ SKYR

VISO

23rd

PAJIESKOJIMAI

nas doleris |$100| metams. Iki šiol ir paskui kaštuos $200

Adresas

KOVA
Vardas ir pavarde

Street

Miestas State

30 m 
paveikslą 
laikytas.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM 
DR-J

Severa’s Gothard Oil. 
(Severos Gothardiškas Aliejus) 

Nuo skausmų ir dieglių. 
Paviršutiniam vartojimui 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

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

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

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

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

“L.” Administracija.

Pajieškau pusbrolio Kazio Dido

P. VAITIEKŪNAS — 
“LAISVĖS” AGENTAS 

lankysis šiomis dienomis po 
Youngstown, Ohio ir Cleve
land, Ohio ir rinks “Laisvei” 
skaitytojus. Pas jį galima 
užsirašyti “Laisvę” ir pini
gus užsimokėti.

“Liasvės” Adm.

Pajieškau Petro Grikšo, Kauno g, 
Pirmiau gyveno 65 Ten Eyck st.,Brook 
lyne ir prasišalino 2 Augusto 1914 m 
išnešdamas apie $50.00 ir saliuno rak 
tus. Kas apie jį praneš, tas gaus do 
vanų.

grafų ir tt.; visokių rekordų 
ABELNAM SKYRIUJ — 
tuvų, peilių ir tt. i_____ ____ .. . . *
GIŲ; gražios popieros laiškams. Turiu taip-gi pusėtiną skaitlių MAGIŠ
KŲ (Monų) KNYGŲ, iš kurių galima patirti tamsiausias paslaptis apie 
monus arba burtus, 
ktuopigiausia; orderius 
pildau kuogteičiausia. 
nius < , ’ '
deliame pasirinkime, 
šaus. F

Kauno gub., Vilkmergės pav., Kovars- 
ko vals., Pabiržių kaimo. Meldžiu jo 
paties atsišaukti, ar kas žino praneš
ti, nes turiu svarbų reikalą.

Ig. Simaško
3126 W. 3rd St., 1 Chester, Pa.

Draugijos 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

Ig Kibilda,
62 Union Ave., Brooklyn, N. Y

LAISVĖS’ KELIAUJANTI 
AGENTAI.

Pajieškau pusbroliu Juozo ir Mikolo 
Resevičių. Taipgi pajieškau draugo J. 
Ratkevičiaus. Visi Kauno gub., Pane
vėžio pav., Krinčino parakvijos.

Kas žino, malonės pranešti.
P. Resevičius

W. Hanover, Mass.

K. A. (Franklin, Mass.). 
Straipsnis apie šokius nej 
tilps. Apie tai jau gana daug 
buvo rašyta.

M. Petrauskui, M. šilkai- 
čiui, J. J. Strimaičiui, Br. 
Vargšui (Chicagoje). Mums 
rodosi, kad protestą prieš 
“Šakę”, jeigu jau talpint, tai 
pirmiausia būtų reikėję tal
pint vietos darbininkų laik
rašty.

“Laisvėj” jau buvo kelios 
redakcijinės pastabos dėl 
“Šakės” turinio, bet dabar 
mums pranešė, kad “Šakė” 
taisysis, todėl męs norėtume 
vely palaukti, juo labiau,kad 
juokų laikraščio mums vis- 
tik reikia.

Todėl šiuomi laiku dar ne
norėtume talpint jūsų pro
testo.

Parašyk ant šio kupono savo adresą, iškirpk ir, įdėjęs į laišką $1.00 
pasiųsk “KOVAI”.

(Philadelphia). Reikalai 
apie jūsų kunigystę ne “Lai
svėje” buvo pradėti, tat mū
sų skaitytojai apie tai mažą 
supratimą teturi. Męs nega
lėsime būti teisėjais tame 
reikale.Jeigu tai apeina Phi- 
ladelphijos visuomenę, ma
žu, jūs gautumėt vietos vie
tiniam laikrašty.

J. čiupas. — Rašot neblo
gai, bet ant tos temos paran
kiausia rašyt pačiai redakci
jai, ką męs ir darome. Lauk
tume nuo Jūsų koresponden
cijų.Juzei Križostoniutei. — 
Ačiū už straipsnelį, kurį šia
me numery talpiname. Mel
džiame ir ant toliaus rašinė-

VIRŠININKŲ ANTRAŠAI: 
■mininkas 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.

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, UH Mar

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

225, McKees Ročką, 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.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios ant farmos gyventi, ne jau
nesnės kaip 17 m. ir nesenesnės kaip 

Sykiu su laišku prisiųskite ir 
Vardas bus slaptybėje už-

J. Kučinske
Fountain, Mich

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 prisiųskite 
savo paveikslą, aš duosiu atsakymą 
kiekvienai.

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

(54—58).

TIK PER RUGSĖJO MENESĮ “KOVOS” PRENUMERATA $1.00 
Naudokitės proga visi! Užsirašykite tuoj aus, kad nepaveluotumet.

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, Wilkeffc Barre, Pa. 

(54—58).

Visi mano tavorai pirmos klesos; parduodu viską 
— ar iš Suvienytų Valstijų, arba Kanados — iš- 
Pataisau pigiai, gerai ir greitai visokius auksi- 

daiktus, laikrodžius ir muzikališkus instrumentus. Girdės kortos di- 
_ 1 ‘ >. Pirkusius pamokinama kaip pažinti kortas iš vir- 

. Reikalaukite katalogo, kurį išsiunčiame dykai.
J. GIRDĖS,

103 GRAND STREET, BROOKLYN, N. N.

Pajieškau Antano Dulinsko, buvusio 
pas mane ant burdo. Aug. 18 d. pra
sišalino nuskriausdamas mane finan
siškai. Kas man apie jį praneš, busiu 
labai dėkingas.

F. Mikulskis
143 Calvary St., Waltham, Mass.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

V. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek- 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK-jJ 
LŪS. Parašė A. Montvidas. Tai yra pa- 

Tankiausias vadovėlis išsimokinimui * 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug |

J lietuvių moka rašyti, bet labai mažai • 
yra tokių, kurie moka teisingai var- I 

j toti atskirimo ženklus savo rašte. O •. 
i nemokėjimas vartoti atskirimo ženk- 
. lų, padaro raštą be vertės, beveik ne- 

suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam

• laikraščio korespondentui. Kaina

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

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

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

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

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

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

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kaina. . ........................... 20c

DARBAS, kaina........... . ..................... 75c
AUDĖJAI, kaina............................... 50c
KERŠTINGA MEILĖ, kaina......... 10c1815 E. Moyamensing Avenue

PHILADELPHIA, PA.

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

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

Paprastai sakoma, kad ( 
ęradžia visada sunki būna. ( 

irmtakūnai turi pravesti ( 
kelią,—kelią, kuris būtų tie- ( 
sus, neklaidingas. Aišku, su i 
kokiomis didėlėmis sunkė- ( 
nybėmis surištas tas darbas, i

Jau greitai sukaks ištisi 
metai nuo to laiko, kaip 
moksleiviai atsidūrė pirm- 
takūnų rolėje. Susispietęs 
nedidelis būrelis pažangio
sios moksleivijos nutarė 
mesti pirštinę likimui,—iš
leidinėti savo organą “Jau
nimo Sapnus”. Nėra abejo
nės, kad tas metas buvo tik 
bandymo akmeniu. Jis pa
rodė, kad moksleiviams rei
kia tik suremti dar smar
kiau pečius ir jų darbas bus 
kur kas pasekmingesnis.

Taigi, dabar, prieš seimą, 
kad pažadinus miegančius 
ir kad parodžius susispietu- 
siųjų moksleivių širdį ir vei
dą, sumanyta išleisti žymiai 
padidintas, jubiliejinis “Jau
nimo Sapnų” numeris. Šis 
numeris bus užpildytas ne- 
vien tiktai moksleivių raš
tais, bet į jį pasižadėjo para
šyti vienas-kitas iš pasižy
mėjusių kaip Amerikos, taip 
.ir Lietuvos literatų.

Baigdami, męs išreiškia
me pilną pasitikėjimą, kad 
mūsų būtybe pradės gyviau 
interesuotis lietuvių plačioji 
visuomenė. Moksleiviai—tai 
atskiras organas viso orga
nizmo,— visuomenės. Bet 
kad arčiau pažinus tą orga
ną, reikalinga pažvelgti į jo-* 

.jo vidujinį gyvenimą, veiki
mą. Tečiau, anot tos patar
lės, medį pažinsi tiktai iš jo 
vaisių. Lyginai ir mokslei
vija tegalima pažinti vien 
tik iš jos darbų, norų.

“Jaunimo Sapnai”, kaip 
sykis, ir yra tuo raktu, kuris 
atrakina duris, vedančias į į 
moksleivijos dvasinį gyveni
mą. Iš to viso pati savaimi 
išteka išvada. Visuomenė, 
užsiprenumeruodama “Jau
nimo Sapnus”, netik geriau 
pažins mus, bet jau tuo pa
čiu ir rems mūsų dar jauną 
organizaciją. Pirmai pažin
čiai, męs pasiuliname užsi
prenumeruoti jubiliejinį nu
merį, kurio kaina sulyginus 
su didumu (apie 70 pusla
pių) ir turiniu visai maža, 
tik 35 centai už egzemplio
rių. Užsiprenumeruoti ga
lima šiuo antrašu:

“J. S.” Adm. S.J.Dargužis, 
1720 Ruble st.,

Chicago, Illinois.

LIETUVIŲ AT YDAI!
Kostumerių skaitliuj besididinant priverstas buvau savo biznį 

perkelti, padidinti štorą, kuriame dabar galima gauti didžiausiame pasi- 
....... ~ ‘ ”* HUJ — visokios rųšies laikrodžių 

ir laikrodėlių; auksinių ir sidabri- 
retežėlių, žiedų, branzalietų ir 

daugybes visokių papuošalų; MU- 
KOfl ZIKALIšKAM SKYRIUJ 

kios rųšies muzikališkų instrumen-
Awf, tų: armonikų, smuikų, klarnetų 

pianų, vargonų; gramofonų, fono
nų — su naujausioms lietuviškoms dainoms: 
visokios rųšies žaislų, magiškų įrankių; skus- 

Laikau daugybę puikiuose apdaruose MALDAKNY

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Telefonas Spring 411. „ X

Darbą atlieku geriausiai ir už pri- A $ S W & A !>
einamiausią kainą. Paraudavoįu M. f
automobilius, karietas del veselijų, 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi‘-<' Q W 
si mano patarnavimu yra užganė-^
dinti. Aš randuosi tokioj vietoj,l|,^P^WB^KB5^W^^MRP^^Į 
kur nei vienas lietuvis negali pa- vii u fr MfvvIvp\y k
klysti, nes yra matoma nuo LIK-ą.. „Y fl a 1 dfa, VZIaX- x
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS. * ~ |

O’SULLIVAN DUGAN t
GRABORIUS IR BALZAMUOTO JAS t

249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY. Z

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

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

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

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

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški] a. Ypač patartina ją perskai- < 

1 tyti moterims. Kaina............... 20c
GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis.

Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri , 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 

i tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade- | 
danti protauti, turi žlugti gyvenimo «, 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 

{ apysakaites, lai perskaito ir šią kny- * 
j gėlę. Kaina tik........................
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP-~ - 
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Parašė Kelmutis.

Ši knygelė atidengia stebuklingų k 
klioštorių purvą. Ji aiškiai parodo, 
kaip zokoninkai, po priedanga šven- 
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo- | 

f kliavimu, paleistuvavimu ir net ’< 
žmogžudystėmis. Kaina......... 15c 1

LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis ] 
tl gražiausių lietuviškų dainelių ir de- ‘ 

klamacijų. Kas nori išmokti dėklą- jį 
muoti gražias eilutes bei, išmokinti -- 

; : savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę. Jy
j Joje yra geriausios eilės jovaro, Vai- 3

čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po- J 
etų. Kaina tik..............................15c -

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas/r
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių j 

i Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im- į 
, ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. <
; Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, ,

f
ATYDA!

DRAUGYSTĖMS, 
KUOPOMS ir KL1UBAMS!

Išdirbu visokias 
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 

ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,

Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 
sempelius.

A. STRUPAS 
NOVELTY MANUFACTURER

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas V. Januška, 281
St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

VOKISZKAS LEGAL1SZKAS
BIURAS

(Vokiečių Advokatų Ofisas) 
Telefonas 3847 Worth

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

ir Vokietijoje.
51 Chambers St. Ruimas 325

Vakarais nuo pusė septintos ir Nedfildieniais
488 E. 139 St. Tel. Melrose 7453

Didžiausias Socijalistų Savaitraštis

už pusę kainos. Paduoda naujausias žinias iš karės lauko.
Nuo 1 d. Rugsėjo iki 1 d. Spalio “KOVA” kaštuoja tik vie

(Severos Gyvasties Balsams).
Ir grįžkite į 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 anėmiškų ypatų kraują.
Atitaiso netvarkų virinimą, dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja 7-i centus.

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

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

BALSAM OF LIFE

A

FA



buvo “kankinama“?

VIETINĖS ŽINIOS
DIDŽIAUSIAS IR GRAŽIAUSIASPaskutinis išvažiavimas.

PIKNIKAS!

• f 1 ? ? * " ■ w s » • *y 's

25c. kiekvienai ypatai. 
Davažiuoti galima se- 

City reikia imti 
mokant reikia paimti 

eleveiterio

$2.00, antras—$1.50,

...

(Tąsa nuo 1-mo pus.).
LAISVE

Daugelis New Yorko dar- 
gelžkelio staciją Rothflies. bininkų likosi be darbo iš ka- 
Pats vokiečiai pripažįsta, D’J.S Pr11.ezas^-.es:1 _ Majoras 
kad jų kariškas pienas Rytų helis sulaikė daugybę 
Prūsuose ir Pomeranijoj nu
puolė. Dabar viskas pareis 
nuo to, ar jiems pavyks ru
sus sumušti šalę Berlyno.

Rusų kariumenė eina ir į 
Austrijos Galiciją ir jau 
randasi netoli miesto Tarno- 
polio.

Ispanija apskelbė neutra
litetą. Ispanijos socijalistų 
laikraštis “EI Socialistą” sa-1 

,ko, kad jeigu tik Ispanija 
įsimaišytų karėn, tuomet 
toj šaly kiltų revoliucija. Su 
socijalistais eina išvien ir 
dalis republikonų.

Italija gali įsimaišyt ka
rėn. Amerikos ambasado
rius Ryme persergėjo visus 

• « • • •• | ICIL4 CtVOlUUVV UVGIU0 171 CLXYC4A-
amerikiečius, jog jie vely ^os įr abejos buvo gana skai- 
vyktų namo, nes, kartais, ir 
Italija gali įsimaišyt karen. 
Vokietija dar vis kursto Ita
lija padėti jai, bet jeigu Ita
lija įsimaišys karėn, tai ji eis 
pi rėš Austriją ir Vokietiją.

Austrijos senis imperato- - lietuviu, 
rius Franciškus Juozapas j 
jau pasveiko. Jam nieko ne-1 
sako apie Austrijos kariu-! 
menės pralaimėjimus. Sako,1

Majoras

miesto kontraktų ir darbi
ninkai negauna darbo.

Tokių darbininkų yra jau 
apie 30,000. Visi jie protes
tuoja ir nori įtaisyti demon- 
staciją prieš City Hali.

Iš New Yorko išvažiavo 
laivas “La France”, kuris iš
veža Francijon daug rezer
vistų - francūzų. Ant to lai
vo važiuoja ir naujas amba
sadorius Suv. Valstijų j 
Franciją, W. G. Sharp.

Pradedama gaivinti Broo- 
klyno apygardas. Maspethe 
jau atsibuvo dvejos prakal-

tlingai lankytos. Manoma 
greitu laiku sutvert L. S. S. 
kuopą.

Prakalbas manoma su- 
I rengt ir Long Island City, 
I kur taip-pat yra keli šimtai

Tik nepraleiskite šitos 
progos. Pirmą didelį pikni- 

jog paskutiniame mūšy ties.parengia L. A. M. P. K. 
Drina serbai užmušė ir pa-j Atsibus subatoj 29 d. rugp. 
ėmė nelaisvėn 60,000 austri- Glendale Schuetzen Parke, 
jiecių. Austrijos belaisviai i 
pasakojo serbams, jog tos 
šalies žmonės baisiai prieši
nosi karei. Mobilizacija Au
strijai visiškai nepasisekė, 
nes daug žmonių nestojo.

Tarpe turku eina bruzdė
jimas. Jie nori pasinaudot 
šia proga, kad išvyt iš Tur
kijos krikščionis. Tokią 
nuomonę išreiškė Amerikos 
ambasadorius Turkijoj. , UVUU UĮ71V VCVA LJH11LVA v A

Anglijoj 100,000 boy scou- sų darbininkų, idant žinotų, 
tu stos karčn. Tie vaikai kad ten streikas.

Delegatas P. Mačys.

Prasidės 2 vai. po pietų. 
Įžanga 25c. ypatai.

Užkviečia Komitetas.

Lietuvių Siuvėjų unijos 54 
ir 58 skyrių yra apšaukta 
streikas šiose dirbtuvėse: 
W. Matuleviče (N. 118-120 
Jefferson st.) ir antra J. Ma
tuleviče — 115 Frahmond st.

Pranešu apie tai žiniai vi-

Telephone 6053 Spring

Thomas A. McCoy
GERIAUSIAS GRABORIUS

Mano patarnavimu yra visi užganėdinti, nes pavestą darbą atlieku 
gerai ir už nebrangią kainą. Užkviečiu kreiptis su laidojimo reikalais 
pas mane.

Thomas A. McCoy
379 Hudson Street, New York, N. Y.
Gyvenimo Telefonas 6237 Chelsea.

JAUNI VYRA
VYRAI

tų stos karčn. .Tie vaikai 
neis stačiai mūšiuosna, bet 
šiaip jau visokiais būdais pa
dės kariumenei. Jie bus sig
nalų padavėjais .tiltu dabo
tojais, žinių išnešiotojais ir 
tt. ‘ i

Lietuvių unijos 54-to ir 
58-to skyrių atsibuvo extra 
susirinkimas augusto 31 d. 

Kente tie vaikai daboja P.uvo kalbėta. apie ateinan- 
gelžkelio stacijas, o 2,000 te- cl3 konvenciją United Gar- 
myja kad kas nesupjaustytų ment Workers of America, 
telegrafo vielas. kuri prasidės 12 d. sept. Na-

Lenku partijos išleido ma- , T)
nifestą, kuriame sako, kad . Isrinkta ^legatas P. Ma- 
šioje karėje lenkai daugiau- c^s’ 
šia nukentės, kadangi jie ka-! 
niauja net trijų šalių kariu-1 
menėje. Partijos persergsti 
lenkus nuo perankstyvų su-j 
kilimų, 
tvarką

Pastaromis dienomis tulo- 
_ j se krautuvėse mėsa šiek tiek 

liep'damos dlboti. ^Pjgo, bet nemanoma, kad 
Tasai manifestas F e>s pigyn Veikiausia, me- 

vistik daugiau atkreiptas SQS kaina vėl pasoks.
• v < r t • j • • • a 1 * * 1prieš Vokietiją ir Austriją 

ir sako, kad tuodvi šalįs nie
ko gero vokiečiams nevelija. Ir Brooklyne žadama į- 

kurt miestavus marketus. 
Ligišiol įkurta tik New Yor
ke. Atsivers 1 d. rugsėjo.

Paskutinis išvažiavimas 
bus surengtas trijų vietinių 
draugysčių: Scenos Mylėto
jų Choro, Simano Daukanto 
Dramat. draugystės ir S.L. 
A. 83 kp. Jau buvo seniau 
apie tai rašyta. Taigi, dabar 
pranešame Brooklyn©, New 
Yorko ir apielinkės lietu
viams, kad šis išvažiavimas 
bus nedėlioję 30 rugpjūčio; 
prasidės 10 vai. iš ryto, 
Maple Grove Parke (Jamai
ca). Dalyvaus net visi vieti
niai chorai, bus prakalbos, 
deklamacijos ir visokį žais
lai. Taipgi bus ir p. A. T. 
Račiūnas, kuris nuims besi
linksminančius ant filmų dėl 
krutančių paveikslų.

Malonėkit atsilankyt kuo- 
noskaitlingiausiai.

Užkviečia Komitetas.

Michigano Ūkės.
GEORGE W. SWIGART, savinin

kas SWIGARTO ŽEMĖS ploto nori 
apgarsint, kad A. Kiedis nedirba jo 
įstaigoje. Lietuviai visų Suvienyti} 
Valstijų žino p. Swigarto žemę Michi
gan valst. Daug iš jūsų jau turi ma- 
pas. Tps 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
chigan© vietą ir užtvirtinimo offisas 
ir aštuoni automobiliai dėl parodymo 
žemės. P-nas Swigart nusprendė 
pardavinėt savo žemę tiesiai lietu
viams, kad nereikėtų pirkėjams jokių I 
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 gyvena gerai ant 
žemės. Jeigu tu neturi mapos, tai 
rašyk dabar, taip-gi, dažinosi apie šitą 
naują Lietuvą Amerikoj, kur lietuviai 
yra laisvus ir neprigulmingi. Žemė 
nuo $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 žeme yra į pusę išmokėta, 
ir kad tu numirtum, tai likusieji per
vedami tavo šeimynai—giminėms dy
kai. Kada tavo žemė yra jau išmokė
ta, tada jis skolina pinigus dėlei pri- 
rengimo gyvenimui. Klausk vado-' 
vaujančių lietuvių Chicago ir nurody
mų apie žemę reikalingų žinių, jie pa
sakys tau p. Swigarto finansišką sto
vį ir jo teisingumą ir malonumą ir 
gerą atsilyginimą savo pramonijoj su 
visais lietuviais panašiai per pereitus 
metus. Daugiausia lietuviai atva
žiuoją iš kitų valstijų, pirkt žemes 
nuo jo šįmet daugiau, negu kada nors 
pirmiau. Jie yra linksmi pasiliuosa- 
vę nuo mainų ir dirbtuvių. Mokyk
los, geri keliai, telefonai ir 1.1, yra, ir 
dabar jau pasirengė lietuvišką bažny
čią statyti. Lietuviai augina čia vi
sokių želmenų ir gyvulių: visokių žo
lių, grūdų ir daržovių; taipgi augina 
galvijus, avis ir kiaules. Mūsų kli
matas ir mūsų žemė yra daug panaši 
į jūsų senos šalies klimatą bei žemę. 
Atvažiuok ir įstok į tą didelę lietuvių 
kolioniją. Rašyk mums šiandien, o 
męs atsakysime lietuviškai. P-nas 
Swigartas turi savo svarbiausią ofi
są Pirmos Tautiškos bankos name, 
Chicago, Ill.

GEORGE W. SWIG ART, Owner 
G 1247 First National Bank Building 

CHICAGO, ILL.

lik ką išėjo iš po spaudos antra laida 
DR. F. MATULAIČIO

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGIJENOS 
KNINGELE

Ši kninėeiė svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems ligiai naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai Ir gausiai 
paveiksluota. Prisiųsk 25c krasos ženk
leliais, o tuojaus aplaikysi tą žingeidžię 
kningelę. Adresuok:

M. G. VALASKAS 
MOKenalngton Avė. Ctilca»o, B1Į.
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Nuo mėšlun
gio pilve var
tok seną ir 
gelbstinčią na
minę gyduolę

ANCHOR, 
PAIN 

EXPELLER

sulyg nurody
mų, kurie ran
dasi prie bon- 
kutės. Kaina 
25 ir 50 centų 
už bonkutę vi
sose aptiekose.

F. AI).
RICHTER

& CO.
74—80 

Washington 
St.,

New York, N. Y.

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žadat apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamė 

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

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba ayfifl, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na

50,000
KNYGŲ
DYKAI J)JEL VYRU

prantamoje kalboje keip 
kraujo, arba syfill, 

1- 
pragaišti špoku, Pragalžtl gyvybes sky

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

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spčkao 
ir stiprumą per pagalbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina Šiam tykrua slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,* 
bevertės, vaistus iki kolaik nsporskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYK.AL 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aižkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 300 22 FIFTH AVE.. CHICAGO.

Godotini: AS esu užinteremiotaa jusu pasiuiiminui d: 
siunstos knygos ir norėčiau, jog. jus’išsiustumat I 
vieną iŠ tuo knygų.

Vardas ir pavarde........

Adresas

S teitas

r. Richter 
“PAI N- 

. EXPELLER”
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Roma!izinas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai subers!i alpes Jum tuoj 

■ palengvinimą ir prašalins priežastį 
iskailSUH|. Šaunanti a/> lek-nae na Utie Ir 3Oc

F. Ad. Richter & Co.
NEW YORK.

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

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

Tėrnikit antAnkoro 
ženklo apsaugoimo

a Ar žinai, kaip dvasiškija

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

“IŠ DVASIŠKŲ 
TEVELIU GYVENIMO

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikus

Venskie Armonikai
su 21 perlo klev šių, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.50

Parengtas Sąryšio Lietuvių Draugijų 
Jersey City, N. J., kuris atsibus 12 d. 
RUGSĖJO (SEPTEMBER), 1914 m., 
Kroebels Boulvard Parke, kampas 
Angelique ir Boulevard St., West Ho
boken, N. J. Prasidės 4 vai. po pietų 
ir trauksis iki rytui. Visos draugijos 
iš Jersey City dalyvaus į korpore.kaip 
vyrai, taip ir moterįs. Taipgi bus 
duodamos dovanos už ritimą Bolių. 
\as daugiausia išris, tas gaus pirmą 
dovaną vertės 
trečias—50c.
z.anga į parką

PASARGA: 
kančiai: iš Jersey 
Grove karą; 
transfer su permaina ant 
Hobokene, ten paimkit karą Summit 
High Point Ave. Taip pat ir iš New 
Yorko važiuodami naudokitės išlipda
mi ant Lackawanna dypo ir viršui ant 
eleveiterio imt viršminėtą karą, išlipt 
reikia ant Angelique St. Taip ir nuo 
5 cor. Jersey City imkit Summit Ave. 
karą su permaina ant High Point Ave 
karo, kuris davežš iki parko. Rešta, 
jieškokit pas konduktorių kišeniuje.

Širdingai užkviečia atsilankyti 
SĄRYŠIO KOMITETAS.

20 kuopa L. S. S. So. 
Brooklyne praneša visoms 
draugijoms ir kuopoms, jog 
nutarta statyt ant scenos 
“Šalaputris” ir “Žydas ir 
Dzūkas”.

Tuodu veikalu bus stato
ma šiame sezone.

Hobokene, New Yorke ir 
apygardose 38,000 jūreivių 
likosi be darbo iš priežasties 
karės.

Ką jie ir jų šeimynos turi 
daryti? Jeigu karė ilgai 
užsitęs, tuomet jų padėjimas 
bus stačiai apverktinas.

j i? 4

TEISINGI AUSI A < O’T'IT’l/’ A 
IR GERIAUSIA A P j IKK A

LIETUVIŠKA 1 llulXn
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie‘ 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptiek a r .one ir 
Massachusetts valstija Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

' SO. BOSTO.N, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Joje atrasi dvasiški jos visus “smutkus” ir “link- S 
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir !; 
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių. į 
Pinigus galite siųsti ir stampomis. n

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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKTT VYRAI IR MOTERĮS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo M) ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnu* 
ke ir pdtnvčioj vakare nuo 6 iki 8.

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

GUFAFONAS Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.
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Su.12
Atiduodame tik už

Tą grafafonų gvarantuujanic ant 10 metų.

r c n
didelis
Lietuviškų dainų, vertės $45.00,
.2______........................ ........ $1 9.50

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

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.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

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

VAPIPOPFI F Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, V /bI\1 vVz vI-iLE. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PDfIQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba rI\V0 I Alll 10. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda enerjfijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QYFII I^S Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- OiriElO. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iŠ kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnčję VYRAI
Mano gydymas nustojusiems vj 
kūmo prašalina visas blogi s įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą iiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. AŠ suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

A PTOę I II7OQ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip JLrtl 1V0 L1UVO. 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.
S’l'L? l JI? A Pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo ataiaake išgydyti. Gy-

1 i dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bitnta.
Tuojau# duodame Palenirvinimą. Aš neapsiimu iėsrydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -^udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką^itikriname, jog visada atneša ---- “
pasekmea. Gydau Ausu. Galvos, Sf. T ‘ __ L‘.„. TY.__________  C. . _ _____ ____
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu Į gydymą laiškais, todėl neklauskite manos patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar‘galiu išgydyt.

DR RVRNF 208 W’ 42nd St” arti BroadwayUR. DIRllE, new YORK CITY, N. Y.

„oriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša fferaa. 
irdiee’ Gerklės. Plaučiu. Kratinės. Pečiu. Kepenų. Pilvo.

, nnii Maririi kTonlti Qonnriu lv> viaaa

NICHOLAS ALEINIKOFF
ADVOKATAS IR NOTARUUšAS

Padarau doviemšstis su konsulio paliūdyjimu ir visokius kitus do
kumentus. Priimu civilnas ir kriminališkas provas.
93 Nassau Street New, York City
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