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VOKIEČIAI GI SKUBINASI ANT PARYŽIAUS.
RUSAI SUMUŠTI TIES ALLENSTE1NU. ANGLIJOS LAIVYNAS LAIMĖJO MUŠI.

Ar rusai paėmė Ka
raliaučių?

Subatos vakare (29 d. rug
pjūčio) atėjo gandas, kad 
rusai jau užėmė Karaliau
čių. Tas gandas, veikiausia, 
melagingas, nes Karaliau
čiuje ir apygardose labai 
daug kariumenės ir visos ži
nios skelbia, kad rusai ran
dasi nuo Karaliaučiaus maž
daug 50 mylių atstume.

Caro kariumene smar
kiai eina pirmyn.

“Į tris savaites męs būsi
me Berlyne”—giriasi rusų 
generolai. Ir išties, keliomis! 
pastaromis dienomis jie už-1 
ėmė Elbingą, Tilžę ir tvirto
vę Allenstein. Jiems pavy
ko išvaryti vokiečius iš Mo- 
zūrijos ežerų distrikto.

Bet reikia pasakyti, kad; 
ligišiol rusai nepaėmė jokios | 
stiprios drūtvietės. Jokio 
tikrai didelio mūšio jie dar 
nelaimėjo.

Telegramose iš Peterbur
go tik giriamasi ir išskaito
ma, kiek žuvo prūsų, bet 
apie rusų nuostolius užtyli
ma. Bet dabar paaiškėjo, 
kad tūkstančiai kareivių žu
vo, užimdami kiekvieną pė
dą Prūsijos žemės. Vokie
čiai gynėsi, kaip liūtai. Pe
terburgo, Maskvos ir Vil
niaus ligonbučiai kupini su
žeistais, kurie pargabenta iš 
Prūsijos.

Dabar vokiečiai skubiai 
siunčia pagelbą i rytus. Trįs 
vokiečių korpusai apleidžia 
Alzasą, kad grūmties su ru
sais. i

Yra žinia, jog dalis rusų 
kariumenės jau perėjo per 
Vyslą. Kita rusų armija ei
na ant Poznanians.

Rusai jau randasi nuo Ka
raliaučiaus 40 mvliu atstu
me.

Užėmę Allensteiną ir Til
žę, rusai jau Įvedė Prūsų 
Lietuvoj savo pačtą ir ant 
laiškų lipdoma rusų stam-! 
pos.

Tilžės, Gumbinės ir kitų į 
miestų bei sodžių gyventojai' 
bėga į šiaurę.

Vokiečiai nuodija rusus.
Daug rusų kareivių nusi- 

nuodyjo Stalupienuose,Gum
binėje ir Įsruty, kuomet jie 
suvalgė maisto, palikto vo
kiečiais. Pasirodo, kad vi
sas tas maistas buvo užnuo- 

. dytas. Todėl, rusai nuo šiol 
■ nenaudos vokiečių palikto 
maisto, kas, žinoma, labai 
apsunkins jų žygį pirmyn.
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Kaizeris šaukia gelbėti 

Prūsų Lietuvą.
Vokietijos kaizeris išleido 

manifestą, kuriame apgaili 
liūdną padėjimą Prūsų Lie
tuvos, bet tikisi į galutiną 
pergalę, todėl kad jo karei
viai yra narsus, o dievas bū
siąs su jais. Jisai kviečia vi
sus vokiečius ir savo valdžią 
daryti viską, kad tik pagel
bėjus tiems varguoliams, ku
rie turėjo apleisti namus. 
Kaizeris sako, kad rytinių 
Prūsų provincijos žmonės 
visuomet aukavo save prieš 
tėvynės altorių.

Prūsų lietuviai pasakoja 
baisenybes apie rusų karei
vių elgimąsi. Su jais elgtasi 
brutališkai, nesigailint turto 
ir gyvasties.

Rusija uždraudė išvežti 
javus.

Rusijos valdžia uždraudė 
gabenti į svetimas šalis grū
dus. Tokiu būdu maisto, 
kaip menama, Rusijoj pa
kaks.

Kariumenei pristatoma 
maistas per tarpininkystę 
žemiečių Įstaigų. Ligišiol 
Peterburge nežymu maisto 
pabrangimo.

Caras atsisako tai- 
kinties.

Rusijos caras Mikalojus 
pranešė Suv. Valstijų prezi
dentui Wilsonui, kad jisai 
negalįs šiuomi laiku taikin- 
ties ir todėl dėkavojąs Wil
sonui už gerą širdį.

Veik pusė milijono lenkų 
Rusijos armijoj.

Londono laikraštis “Spec
tator” sako, kad veik 400,000 
lenkų šiandien randasi rusų 
kariumene j..

Anglų laimėjimas ant 
juros.

Anglai nudžiugo. Jų lai
vynas, vadovaujant admiro
lui David Beatty, sumušė vo
kiečių laivyną. Du vokiečių 
kreiseriai nuskandinti, du 
naikintojai smarkiai pažeis
ti.

Ta dalis vokiečių laivyno 
saugojo įėjimą į Kielio kana
lą. Dar vienas vokiečių krei
seris užsidegė ir jau beskęs- 
tąs.

Dabar Anglija nelabai te- 
sibijo vokiečių persikėlimo 
Anglijon.

Anglai, sumušę vokiečius 
ant jūros, nors kiek atsiga
vo po jų kareivių sumušimui 
per vokiečius ties Maubege.

Nuskandino “Kaizer 
Wilhelm”.

Afrikos pakrašty anglai 
nuskandino vokiečių kreize- 
ri “Kaizer Wilhelm der 
Grosse”, kuris prigulėjo 
North German Lloyd.

Nežudė vokiečių šnipų.
Londonas. — Pranešama, 

kad Anglijoj nenužudyta jo
kio Vokietijos šnipo.

Aštuoni milijonai.
Rusijoj, sakoma, jau su

mobilizuota 8,000,000 karei- 
! vių. Jie padalinta į 4 armi
jas po du milijonu kareivių 
kiekvienon.

Ant Austrijos rubežių.
Vokietija labai tikisi, kad 

Austrija apgalės rusus, no
rinčius įsiveržti Galicijon. 
Vienok, rytinės Galicijos da
lį rusai jau užėmė, perėję li
pę Dniestrą.

Sakoma, kad netoli Lvovo 
jau kilo mūšys. Rusų kariš
ki orlaiviai skrajoja virš 
Lvovo tvirtovės fortifikaci
jų. ...Rusai sakosi sumusę aust- 
rijiečius ties Tamoševu.

Austrijos vyriausias ka
rės ofisas, atitraukęs kariu- 
menę iš Serbijos, siunčia ją 
prieš rusus.

čechų pulkas vėl tapo su
šaudytas, nes nėjo kovot su 
rusais.

Laukiama didelio mūšio ant 
jūros.

Kaip tik Londone gauta 
žinia apie laimėjimą Angli
jos laivyno ties Helgolandu, 
kur tapo paskandinta ir su
gadinta penki Vokietijos ka
rės laivai, o anglų nei vieno 
—tuoj pasklido gandas, kad 
neužilgo bus didžiausias mū
šys ant jūros.

Nuskandinti vokiečių lai
vai buvo tipo “Mainz” ir 
“Koeln”, kuriu kiekvienas 
yra vertės $1,700,000.

Anglų laivynas veik nenu
kentėjo.

Ir vėl mūšys ant žūt-būt.
Pralaimėję du baisius mū

šius ir įsileidę vokiečius 
Franci j on, francūzai su ang
lais deda paskutines pajie- 
gas, kad sulaikyti vokiečių 
atplūdimą. Vokiečiai jau 
praėjo pro pirmą liniją 
Francijos apsigynimo. Jei
gu vokiečiams pavyktų pra
simušti pro Verdun, tuomet 
jie stačiai eina ant Pary
žiaus. Visi, kas gali nešioti 
Franci jo j ginklą, nusiųsta 
ant rubežių, kad sulaikyt 
vokiečių atplūdimą.

Francūzu ministeriu kabi
netas jau svarstė apie per
kėlimą visų valstybės įstai
gų iš Paryžiaus į Bordo.

Francijos karės ofisas 
praneša, jog Somme depar
tamente ir Vogezuose viskas 
likosi po senovei.

Vokiečiai jau užėmė ir

Longwy. Šiaip ar taip, bet 
vokiečių nuostoliai, nors jie 
ir laimėjo, buvo baisus. Ant 
ilgio trijų kilometrų rasta 
2,500 vokiečių lavonų. Ne
toli Vitrimont rasta 4,500 
vokiečių lavonų.

Paryžius uoliausia rengia
si prie vokiečių apgulimo, 
kas jau dabar išrodo pilnai 
galimu daiktu.

Japonija kariaus tik rytuose
Japonija kariaus su vokie

čiais tik rytuose, tik Azijoj, 
bet į Europos karės teritori
ją nesikiš.

Nuosavybe nėra šventa.
Karės laiku ir buržuazijai 

nuosavybė nėra šventa.
Anglijos parlamentas pri

ėmė įstatymą, jog karės me
tu valdžia gali konfiskuoti 
žemę, namus, gazą, elektrą, 
automobilius, arklius ir ki
tus susinėsimo įrankius.

Še tau ir nuosavybes“šven- 
tumas”, kurios nepaguodo- 
jimą taip tankiai prikiša so
či j alistams.

Vokiečių kariumene 
jau Francijoj.

Devynių dienų mūšiai 
Belgijoj jau pasibaigė nau
ju vokiečių laimėjimu. Tą 
pripažįsta kaip vokiečiai, 
taip ir francūzai.

Vokiečiai jau įsigrūdo 
Francijos gilumon 25 my
lias. Pastarąją dieną Fran
cijos karės ofisas nepadarė 
jokių pranešimų. Francijos 
uostai Bulon, Cole, Dunkir- 
chen yra dideliame pavoju
je. Miestas Lille jau užimtas 
vokiečiais.

Generolas Kluch sumušė 
ties Mobeg Anglijos pulkus. 
Generolai Biulov ir Hansen 
sumušė aštuonis frankų- 
belgų korpusus ties N amū
ru.

Vokiečiai užėmė Franci
jos tvirtovę Aras.

Vokiečiai baisiai džiau
giasi, kad jie sumušė anglus 
ties Mobeg. Sakoma, kad 
ligišiol jau 10,000 anglų ka
reivių užmušta Belgijoj. 
Vienok tame baisiame mū
šy Belgijoj, žuvo daugybė 
vokiečių. Tiktai ties Šarla- 
rua žuvo 60,000 vokiečių.

Karė Afrikoj.
Vokiečių kareivių keli pul

kai atakavo Belgijos kolio- 
niją Kongo. Anglija siun
čia belgams pagelbą.

Vokiečių žvėriškumas.
Pereitą ketvergą vokie

čiai sunaikino ir sudegino 
Belgijos miestą Louveną. 
Miesto namas, knygynas, u-

niversitetas—viskas pavers
ta griuvėsiais.

Daugybė Louveno gyven
tojų tapo nužudyta; sako žu
dė net mažus vaikučius. Pa
bėgėliai iš to miesto pasako
ja apie pasibaisėtiną vokie
čiu žvėriškumą. V C-

Vokiečiai todėl taip bai
siai nubaudę Louveną, kad 
jo gyventojai nuolat atakavę 
juos.

Louvenas buvo puikus 
miestas. Belgai kelia dabar 
protestus, bet ką tai padės?

Italija per plauką nuo kares.
Italija nusiuntė Austrijai 

ultimatumą, užklausdama, 
kodėl ši traukia savo kariu- 
menę prie Italijos rubežių.

Jeigu atsakymas nebus 
užganėdinantis, tai Italija 
tuoj apskelbs karę Austrijai.

Pirmas vokiečių laimė
jimas ant rusų.

Per Berlyną atėjo žinia, 
jog vokiečiai sumušė penkis 
Rusijos korpusus netoli tvir
tovės Allensteino (Mozūruo
se). Rusų tame^mūšy daly
vavo 200,000.

Po tam pirmam ant rusų 
laimėjimui vokiečiai smagiai 
atsigavo ir, sakoma, sustip
rino savo poziciją rytiniuose 
Prūsuose.

Allensteinas randasi 60 
mylių į pietus nuo Karaliau
čiaus.

Pirmas, kas pasieks 
Berlyną... .

Pirmas rusų kareivis, ku
ris pasieks Berlyną, gaus 
didelę dovaną. Dabar Pe
terburge renkama tam tiks
lui aukos.

Na, žiūrėsim, žiūrėsim, 
kad tik peraugštai bele
kiant, peržemai nekristų!...

Visas sodžius iššaudytas.
Kas, kas, bet jau parube- 

žės gyventojai—tai baisiau
sia nukenčia nuo karės. Štai, 
vienas pabėgėlis iš Belgijos 
kaimelio pasakoja, jog vo
kiečių kareiviai išžudė visus 
gyventojus: moteris, vaikus, 
senelius, viršininkus. Mat, 
tie nepristatė jiems ganėti
nai dovanų.

Namai tapo sudeginti. 
Nors vokiečiai ir sako, jog 
nesielgia taip žvėriškai, bet 
jiems sunku tikėt.

Zeppelinas atakuoja 
Antvverpeną.

Jau trečia naktis, kaip di
džiulis Zeppelino orlaivis 
skrajoja virs Antverpeno ir 
mėto bombas.

Paskutinį sykį vėl keli gy
ventojai užmušta.

Vakare mieste nėra jokių 
žiburiu.

Vokiečiai apleidžia Belgiją.
Iš Antwerpeno praneša, 

jog vokiečių kariumene grei
tai apleido Belgiją ir išdū
mė į Rytinę Prūsiją, kad su- 
stiprint ten atsispyrimą 
prieš rusus. Apie 160 trau
kinių, pripildytų kareiviais, 
išvežta iš Belgijos. Brusse- 
ly likos vos tik 300 vokiečių 
kareivių.

'----------- fe- '
Francūzai naikina Pary

žiaus priemiesčius.
Iš Paryžiaus gauta žinios 

apie generolo Gailiem prisa
kymą išnaikinti dailius Pa
ryžiaus priemiesčius, kurie 
randasi arti fortų, kad už
puolikai neturėtų kur pasi
slėpti. Tų vietų gyvento
jams prisakyta išsikraustyti 
į keturias dienas. Pasirodo, 
kad Paryžius greitu laiku 
bus apgultas vokiečiais.

Paryžiaus fortifikacijos 
užima 40® ketvirtainių my
lių. Drutvietė pripažinta 
už tvirčiausią pasauly. Ke
tu riasdešimts metų atgal tie 
fortai išlaikė 132 dienas vo
kiečių apgulimą. Bet dabar 
jie yra kur kas stipresni.

Trįs eilės fortų apsupa 
miestą. Pirma eilė yra 18 
pėdų augščio siena, kuri turi 
22 mylias ilgio ,ir apsupa 
miestą. Antra eilė — 17 at
skirų fortų, 2 mylias atstu
me vienas nuo. kito. Ta eilė 
turi trisdešimts keturias 
mylias ilgio. Trečia eilė — 
išlaukiniai fortai 75 mylių il
gio. Tie fortai taipgi gina 
įėjimą per klonį, kur teka 
upė Lena.

11 vokiečių kariškų laivų 
nuskandinta.

Paskiausios žinios skelbia, 
kad susirėmime ties Heli
goland anglai paskandino 
net 11 vokiečių kariškų lai
vų, vietoj 5, kaip jau yra mi
nėta . Laivai buvę visoki. 
■Vokiečių nuostoliai buvo 
milžiniški. Daug skęstančių 
ir sužeistų vokiečių išgelbė
ta ir atvežta į Londoną.

Anglų užmušta 2 aficie- 
riai, 27 kareiviai ir 38 sužei
sta.

Tarpe išgelbėtųjų randasi 
vokiečių vyriausio admirolo 
sūnus.

Į Rymą daėjo žinia, jog 
tūkstančiai pabėgėlių iš Ry
tinės Prūsijos pribūna į Ber
lyną. Pabėgėliai nespėjo su 
savim nieko pasiimti, nes ru
sai staiga ant jų užpuolė. 
Greitu laiku gali ir visai 
maisto pritrūkti.

Francūzai nepasiduoda.
Pakol ėjo mūšys vokiečių 

su belgais, francūzai spėjo 
pastatyti į antrąją liniją 3 
milijonus kareivių. Taigi 
pasirodo, kad vokiečiams su
mušus pirmą liniją, prisiei
tų dar daugiau jiegų padėti 
su antra francūzu linija.

6,000 anglų žuvo į tris 
dienas.

Apie Anglijos kariumenę 
nieko nebuvo girdėti. Bet 
štai daba. įivĄ šamą, kad 
susirėmime su vokiečiais 
tarp 23 — 26 rugpjūčio an
glų žuvo apie 6 tūkstančius. 
Tai kiek tuomet žuvo belgų 
ir francūzu?v

Vokiečiai meto bombas 
ant Paryžiaus. 

t

Paryžius, 31 d. rugpjūčio, 
3:05 vai. po pietų. Vokiečių 
orlaivis iškilo 6 tūkstančius 
pėdų augščio ant Paryžiaus 
ir pradėjo mėtyti į miestą 
bombas. Kelios bombos pa
taikė į karišką ligonbutį, 
bet niekas nenukentėjo.

Rusai jau vakarinėj 
Prūsijoj.

Paskiausios telegramos 
praneša, kad rusų kariume
ne užima, vakarinę Prūsiją. 
Buvo didelis susirėmimas 
ties Thorn’u ir Graudenz’u. 
Rusai apgulė abudu miestu, 
kuriuose''randasi fortai .

Rusai užmušė 3000 
/ austrijiečių.

Buvo didelis susirėmimas 
rusų su austrijokais ties 
Lemberg’u. Austrijiečių kri
to 3000; rusų — nežinia. Ru
sai paėmė daug austrijiečių 
nelaisvėn; taipgi daug paim
ta ginklų ir provizijos.

Visur aukos.
Iki šiol apie rusų nuosto

lius niekas nežinojo, bet da
bar kasdien pribūna į Peter
burgą po kelis traukinius su
žeistųjų, kuriuos gabena* iš 
Prūsijos. O kur užmuštieji?

Italija užpuls ant 
Austrijos.

Italija jau turi sumobili
zavus 800,000 kareivių, ku
riuos gabena ant Austrijos 
rubežių . Už kelių dienų laU; 
kiama apskelbimo Austrijai 
karės.

Ir Turkija kariaus.
Turkija jau ne juokais 

pradėjo ruoštis prie kares. 
Jinai prisidės prie Vokieti- 

(Tąsa ant 8-to pusi.).
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Pinkertoniečiai

Kare ir negirdėtai opus 
padėjimas Europos 

draugų.
Dalykas, kurį čia paliesi

me, yra labai opus. Jis duos 
daug medžiagos dėl apsvars
tymo kiekvienam šocijalis- 
tui, bet neduos dar nei vie
nam užtenkamai argumen
tų, kad padaryti galutiną iš
vedimą.

Draugas Algernon Lee, ži
nomas Amerikos socijalistas 
veikėjas, mušdamas telegra
mą iš Olandijos dienraščiui 
“The Call”, pasakė, jog Eu
ropos socijalistai nepametė 
galvos, bet jiems reikia veik
ti tokiose nepaprastose, to
kiose sunkiose sąlygose, ko
kias męs, Amerikos socijali
stai, šiuomi laiku negalime 
sau įsivaizdint.

Viesuliškas militarizmo 
šokis, dar nematytas ligišiol 
tautų konfliktas, neišriša
mai susipainiojusios kombi
nacijos — stato socijalistus į 
sunkiausį praktišką padėji
mą ir todėl drg. Algernon 
Lee meldžia Amerikos soci
jalistu nesiskubint teisti Eu
ropos draugus.

Męs žinome, kad visų šalių 
socijalistai darė viską, kad 
karė būtų išvengta. Ugnin
ga kalba parašyti atsišauki
mai, minių demonstracijos, 
šimtai sužeistųjų, Žoreso 
nužudymas, Internacionalo 
žodis — tas viskas rodo, 
kad pasaulio susipratę dar
bininkai buvo vienintelė par
tija, kuri laikė savo galvą 
ant pečių, kuomet ant lūpų 
buržuazinių partijų buvo 
tik tulžies ir tautiškos ne
apykantos žodžiai. Bet dar
bininkų partijos buvo per- 
silpnos, kad sulaikyti baisų
jį kraujo praliejimą ir va
landa visasvietinės karės iš
mušė.

Kaip elgias*socijalistai da-. 
bar?

Buržuaziniuose laikraš
čiuose laikas nuo laiko telpa 
žinių, kurios negali įtikint 
susipratusius darbininkus ir 
tas žinias niekuomet negali
ma priimti už tikrą pinigą. 
Bet pastarąją savaitę gauta 
kelios žinios, kurios, mato
mai, yra tikros žinios.

Vokietijos socijaldemo- 
kratų frakcija reichstage 
balsavo už milijoninę asigna- 
ciją karės reikalams. Atsto
vas Haase, iš Karaliaučiaus, 
pasakė parlamente prakal
bą, kurios vyriausi dėsniai 
buvo šie: — socijalistai dėjo 
visas pajiegas, kad neprileis
ti prie karės, bet neįstengė 
atsiekti savo tikslo, todėl jo
kia atsakomybė negali pulti 
ant socijalistu, bet dabar, 
kai karė kilo, ir mūsų šaliai 
gręsia pavojus — visi męs 
eisime ginti rubežių.

Olandų socijalistu dienra
ščio “Het Volk” ir drg. M. 
Hilquitho gautos informaci
jos, taip-pat per Olandiją, 
plačiau paaiškina Haasės 
žodžius parlamente. štai 
kokios tos informacijos; 
tam tikrame susirinkime 
Vokietijos kancleris suteikė

gali sakyti, jog su šia šalimi 
reikia kariaut, o su ta nerei
kia. Toksai padalinimas bū
tų priešingas mūsų tarp tau
tiškoms taikos tradicijoms, 
būtų priešingas principams 
mūsų judėjimo.

Šitokie ir tolygus užmeti
mai dabar daromi Vokieti
jos draugams. Bet męs kvie
čiame draugus dar palaukti, 
dar netarti galutiną pasmer
kimo žodį. Męs turime dar 
suprasti tas negirdėtai 
sunkias sąlygas, kuriose 
veikia’mūsų draugai Euro
poje. Klaida, kurią padarė 
parlamento frakcija, gali 
būti tik atstovų klaida, bet 
ne visos socijaldemokratijos 
pilnoje jos įstaigų čielybėje.

Jeigu męs norime supras
ti, jeigu męs noirme, bent iš- 
dalies, išsiaiškinti sau reich
stago atstovų pasielgimą, 
męs turime pagalvoti apie 
dalyką iš giliai praktiškos 
pusės.

Męs, padėkime, nieko ne
sakom Belgijos socijalis- 
tam ir drg. Vanderveldei, 
kurie gina savo šalį. Jie gi
nasi, bet ne užpuola. Apsi
gynimo karė nėra užpuolimo 
karė.

Tiktai ką atėjo žinia iš 
Francijos, kad du socijalistu 
Combat ir Guedas, du žymus 
partijos vadai, įėjo ministe
rijom Jų žygį kitaip nega
lima išaiškinti, kaip noru 
gelbėti savo šalį nuo vokie
čių užpuolikų. Vokietijos 
kaizerio laimėjimas reikštų 
Francijos apšvietai, Franci
jos politiškai liuosybei baisų 
smūgį. Todėl, veikiausia, 
jie nutarė ginties.

Bet kitaip nebus,kaip taip, 
jog ir Vokietijos parlamento 
atstovai bus nutarę ginties 
prieš šiaurės meškiną, kurio 
laimėjimas, su tiesa, reikštų 
baisų smūgį ne vien Vokieti
jos, bet ir viso pasaulio de- 

. mokratijai ir civilizacijai.
štai kodėl K. Marksas, 

mokslo socijalizmo įkūrėjas, 
visuomet kalbėjo apie Rusi
ją, kaip apie didžiausią ram
stį viso pasaulio despotų, 
štai kodėl Marksas, remda
mas idėja lenkų neprigulmy- 
bės, norėjo padaryt iš Lenki- 

, jos sieną, kuri neleistų cariz
mui grūsties Europon. Štai, 

, kodėl A. Bebelis vienoje iš 
, savo prakalbų pasakęs, jog 

jisai vadina Rusiją pavojin
giausiu priešų visos Euro
pos, priešu, ant kurio remia
si pačios Vokietijos atžaga- 
reivija ir su kuriuo ir jisai, 
A. Bebelis, stotų kovon.

Šitos mintįs ir šitie argu
mentai yra ganėtinai svar
bus, kad nešokti su tokiu 
ūmu ir greitu pasmerkimu 
ant draugų, kurie juos išsta
to. Juk sunku permatyt,prie 
ko gali privesti Kruvinojo 
Mikalojaus kariumenės įsi- 
griovimas Prūsijon ir gali
mas užėmimas Berlyno. Ša
liai, šiek tiek kultūriškai, — 
tokia yra Prūsija — baugu 
ir pagalvoti apie caro leteną, 
taip lyginais, kaip Francijai 
baugu pagalvoti apie Prūsų 
junkerių leteną.

Męs žinome, atsiras patri-

LIETUVOS GELBĖJIMO 
FONDO REIKALUOSE.
Lietuvių darbininkų laik

raščiai jau spėjo išreikšti sa
vo nuomonę apie S. L. A. fir
ma įsteigtąjį Lietuvos gelbė
jimo fondą.

Visi laikraščiai, nuo “Ko
vos” ir “Naujienų” iki “Ke
leiviui” ir “Laisvei”, pritaria 
sumanymui, jog reikia gel
bėti nukentėjusius mūsų 
brolius Lietuvoje. Tame rei
kale męs nepastebėjom jo
kios nuomonių skirtybės.

Bet visi socijalistu laikra
ščiai vienu bar$u nurodo, 
kad nepatogu 
Lietuvos gelbėjimo fondas 
gyvuotų po viena tik firma 
S. L. A. Socijalistu spauda 
nurodo, kad norint šiame 
dalyke (aukų rinkime) at
siekti pilno bepartyviškumo, 
reikia idant organizacija, 
kuri tuom rūpinsis, būtų 
taip-pat pilnai bepartyvė.

Mums rodosi, kad tas soci
jalistu spaudos išvedimas 
yra ir liogiškas ir visapusis 
ir tik ant tokių pamatų su
organizuotas šelpimas gali 
pagamint entuziazmą, di
džių darbų sukurstytoją. 
Jau ir pati “Tėvynė” su
pranta, kad “būsiamasis su
važiavimas plačiai suorgani
zuos ir suplanuos aukų rin
kimą Lietuves reikalams”. 
Reiškia, dabartinis aukų 
rinkimo komitetas negali 
būti toks kompetentiškas, 
kaip tas, kuris bus, jeigu tik 
suvažiavimas įvyks.

Nei vienas socijalistu laik
raštis neprimetė S. L. A. 
žmonėms blogų norų, bet 
nurodymas į komiteto viena
šališkumą buvo savo vietoje.

Męs todėl nesuprantame 
“Tėvynės” įsigeidimo taip 
nepadoriai apšnekėti “Kelei
vį”. Męs taip-pat skaitome 
“Keleivį”, tikimės, ne men
kesne atyda, kaip “Tėvynė’’’ 
ir męs neatrandame “kelei
vio” žodžiuose apie Gelbėji
mo Fondą nieko smerktino. 
“Keleivis” lygiai su “Naujie
nom” ir “Laisve” pasakė, 
jog Gelbėjimo Fondas turi 
būti įsteigtas ant bendrų, 
bepartyviškų pamatų, o ne 
taip, kaip dabar.

Tai buvo alfa ir omega 
“Keleivio” atsiliepimo. Bet 
juk tą patį padarė ir “Lais
vė”, kuomet nurodė, kad, 
šiuo tarpu tik kalbama apie 
bepartyviškumą, o jo nepri
silaikoma. “Naujienos” gi

utų, jeigu

socijalistu atstovams žinių' jotiskų ir klerikahskų svirp- 
apie baisų pavojų, kuris grę- !lll> kurie pradės kraipyties 
šia iš Rusijos pusės. Rusijos vaipyties, lyg butų geleže- 
carizmas buvo išstatytas, w atradę.. Vokietijos drau- 
kaipo vyriausias kaltininkas į SU balsavimą už biudžetą jie 
karės, kaipo užpuolikas.

Ir, kad ginties nuo Rusijos 
barbarizmo, kad ginties nuo 
carizmo pavojaus — vokie
čių socijalistu delegacija 
parlamente balsavo už bai
sias karės išlaidas.

Amerikos socijalistu laik
raštija, ant kiek ji išsireiškė 
— pasmerkė šį žingsnį Vo
kietijos draugų. Vienas lai
kraštis net prabilo apie in
ternacionalizmo krizį. Vo
kiečių socijalistu dienraštis 
New Yorke pavadino tai di
dele klaida.

Jeigu Vokietijos draugai 
balsavo už milijonus karės 
išlaidų karei su Rusija, tai 
juk jie tuomi pačiu balsavo 
ir karei su Belgija, su Angli
ja, su Franci ja!

Susipratę darbininkai ne-

panaudos agitacijai prieš 
mus.

Bet męs, draugai, turėki
me galvą ant pečių. Dalykai 
perdaug painus, kad griežti 
ir pikti žodžiai ką nors pa
gelbėtu, o rytojus Europos 
socijalistams siūlo sunkų 
darbą, siūlo siunkiausįus už
davinius, kurie mus gali pri
vesti prie svarbiausių atsiti
kimų.

“DRAUGAS” NEPRITA
RIA “KRUVINAI RE

VOLIUCIJAI”.
Klausykit: “Draugas” ne- 

pritraia “kruvinai revoliu
cijai”.

Ar gali būti didesnis begė
diškumas, kuomet tai kalba 
legališko žmonių žudymo, 
kaip karėse, šalininkas?

mato, — jog S. L. A. komite
tas kaip ir nori pasinaudoti 
šiuo momentu tam tikriems 
tikslams.

Todėl męs absoliutiškai 
nesuprantame reikšmės tos 
staigios atakos, kokią pada
rė “Tėvynė” ant “Keleivio”, 
kun’s pritaria ne tik Gelbėji
mo Fondui, bet kurio redak
torius (“Kel.” N. 35) prita
ria net politiškam seimui.

Jeigu “Tėvynė” manė tuo- 
mi paskirstyt soc. laikraš
čius į “gerus” ir “blogus”, 
tai ji neatsieks savo tikslo.

Jeigu męs išties norime 
bendro Gelbėjimo Fondo, 
jeigu tame dalyke norime 
susišnekėt — tai vengkime 
panašių polemikos įrankių.

Sekančiame “Laisvės” N-. 
ry męs dar kartą atsiliep
sime apie Bepartyvį Lietu
vių Suvažiavimą, nušviesda- 
mi “Laisvės” poziciją tame 
klausime.

“Naujienos” ragina visus 
draugus subrusti veikti lai
ke Raudonosios Savaitės.

“Bent po du Liet. Socijali
stu Sąjungos nariu ir bent 
po penkis darbininkiškų lai
kraščių skaitytojus turi į- 
gyti kiekvienas mūsų drau
gas nuo 6 iki 13 rugsėjo die
nose.

Rengkimės, draugai, prie 
to”.

Jeigu kas ir užkenks Rau
donai Savaitei, — tai ne sto; 
ka pasišventimo, bet baisi 
bedarbė.

(Pabaiga).
Molly Maguires.

sylvania valstijoje, kietosios j 
anglies apskrityje, kur dir
bo apie 60,000 žmonių, buvo 
įvairių tautų darbininkų. 
Tarpe jų buvo amerikonai, 
vokiečiai, anglai, velšiai, 
švedai ir airiai. Pastarųjų 
buvo apie pusė iš viso skait- 
liaus. Airių labai daug atke- ’ 
liavo po įvykusiam 1848 m. 
badui Airijoje. Su savim at
eiviai airiai atsivežė ir idėją 
apie slaptą organizaciją. 
Mat, Airijoje buvo vedama 
uoli slapta kova už jos iš- 
liuosavimą iš po Anglijos 
jungo. Atkeliavusieji airiai 
susiorganizavo į Molly Ma
guires organizaciją su tikslu 
savęs sušelpimo ir apsigyni
mo nuo savo priešų. Naujo
ji organizacija tapo suorga
nizuota 1854 m., ir buvo su
rišta su Airijos Fyziškos 
Spėkos Partija. Tos organi
zacijos nariais galėjo būti 
tiktai airiai, ir tai tiktai tie, 
kurie išpažino Rymo - kata
likų tikėjimą. Organizacija 
dalinosi į skyrius, kurių 
kiekvienas turėjo savo “mei
strą”. Pastarieji gaudavo 
savo įsakymus iš grafyščių 
viršininkų, o šie iš valstijos 
viršininkų, kurie vėla iš ša
lies tarybos New Yorke. 
Toji taryba savo žinias gau
davo iš Airijos Tarybos kas 
bertainis metų. Organiza
cijoje tokiu būdu buvo už
laikoma kuodidžiausia slap
tybė. Prasidėjus ekonomi- 
niems susidūrimams tarpe 
kapitalo ir darbo, organiza
cija ėmė šalininkystę su dar
bininkais. Greitu laiku jos 
nariai įėjo į darbininkų uni
jos aukščiausias įstaigas ir 
pradėjo naudoties didele į- 
tekme tose darbininkų orga
nizacijose. Metuose 1875- 
tuose jiems pavyko iššaukti 
generališkas streikas anglių 
kasyklų apskrityje. Prasi
dėjus valdžios persekiojimui 
darbininkų ir policijos vie
šam prijautimui kapitalis
tams Molly Maguires pradė
jo vartoti prievartą, idant 
atkeršijus išnaudotojams ir 
jų rankberniams. Taikos 
teisėjai, policijantai, kasy
klų užveizdos, kasyklų-savi
ninkai ir šiaip jų ranklaižiai 
buvo užmušami arba jų tur
tai sunaikinami. Pagalios 
Pennsylvania and Reading 
Coal and Iron Co. preziden
tas F. B. Gowan išdėjo daug 
pinigų, idant susekus tuos 
keršytojus. Tam tikslui bu
vo pasamdyti geriausi1 Pin
kertono šnipai. Vienam iš 
pastarųjų, James McParlan. 
pavyko dasigriebti į organ5- 
zaciją, susipažinti su jns 
įstaigomis, būdais veikimo 
ir veikliausiais nariais. Po 
patyrimui prasidėjo areštai, 
teisimai ir baudimai organi
zacijos narių. Nuteistieji, 
įtekmės padarymo dėlei, bu
vo nubaudžiami pulkais vie
na ir ta pačia diena. Veik
liausieji nariai tapo valdžios 
pakarti, o likusiejie, bijoda
miesi sulaukti mirties ant 
kartuvių ir negalėdami būti 
atvirus tarpe savęs, iš bai
mės, kad tarpe jų nebūtų 
šnipas — organizaciją pa- 
krikdė. Metuose 1877-tuose 
Molly Maguires organizaci
jos, kad būtų buvę galima 
vadinti organizacija, nebeli
ko.

Homestead streikas. Po 
tokiam geram pavykimui 
sugriovime Molly Maguires 
organizacijos Pinkertono 
agentūra pradėjo dar atkak
liau darbuotis sulaužyme 
streikų ir išnaikinime darbi
ninkų organizacijų. Kapita
listai taip įsidrąsino, kac 
pradėjo patįs numažini; 
darbininkams algas, o jei 
darbininkai bandė priešin- 
ties, tai parsitraukdavo pin- 
kertoniečius. Taip norėjo 
padaryti ir Carnegie gele
žies dirbtuvių užveizda 
Frick. Buvo padaryta su
tartis su darbininkais algų 
klausime. Sutartis turėjo 
pasibaigt birž. 30, 1892 me
tuose. Bet Frick sumanė 
nekuriems darbininkams su
mažinti užmokestį ant 14%

Penn-

-------- .---------- ~--------------- -  
pirm kontrakto pasibaigi- < 
mo. Darbininkai nesutiko ' 
ant to. Kompanija atsakė < 
lokautu tų,> kurie nenorėjo 
sutikti su jos paduotomis iš
lygomis. Kad prie tos mai- 
šatienės Carnegie & Co. iš
maino rengėsi, parodo tas, 
<ad apie visą dirbtuvę buvo 
oadarvta sąpyla trijų pėdų 
augščio; ant tos sąpylos ta
po pastatyta tvirta, 12 pėdų 
augšta tvora, ant kurios vir
šaus buvo pritaisytas gyvas 
elektrikinis dratas. Toji 
wora buvo trįs mylios ilgio. 
Strategiškose vietose buvo 
taisyta didelės jiegos fonta

nai leidimui verdančio van
dens ant atakuojančių. Taip 
prisirengus, kompanija nesi
bijojo nei lokauto apskelbti. 
Po lokauto apskelbimui ne
trukus ponas Frick pasiryžo 
parsitraukti apie 300 pin- 
kertoniečių. Pastarieji bu
vo vežami į Homestead upe 
laivais. Pinkertoniečiai į 
Pennsylvania valstiją buvo 
įvežti neapginkluotais, mat, 
valstijos įstatymai užgynė 
įvežti ginkluotus streiklau
žius. Bet jų ginklai ir amu
nicija buvo sudėta skrynio
se. Darbininkai, dagirdę 
apie pinkertoniečių artini- 
mąsį, apsiginklavę išėjo juos 
pasitikti. Prisiartinus pin- 
kertoniečiams, darbininkai 
pareikalavo jų grąžinimo at
gal; prasidėjo argumentavi
mas ir pasigirdo šūviai. Ku
rie paleido pirmutinį šūvį, 
netapo patirta, bet dar
bininkai buvo pirmutiniai, 
kurie pradėjo kolektyvišką 
šaudyklių ugnį į nepagei
daujamuosius svečius; pin
kertoniečiai atsakė, ir pir
mutiniame susidūrime sep
tynios ypatos tapo nužudyta 
ir daugelis sužeista. Mūšis 
tęsėsi dvi dieni. Darbinin
kai, pasidirbę varinę kanuo- 
lę, irgi pavartojo ją tame 
mūšyje su pinkertoniečiais. 
Buvo bandyta per darbinin
kus ir upę uždegti leidžiant 
ją degančią naftą. Galop 
ninkertoniečiai pasidavė ir 
buvo tą pačią dieną trauki
niu išsiųsti atgal. Darbinin
kai buvo taip įpykę ant tų 
profesijonalų mušeikų, kad 
pastarieji, paimti nelaisvėn, 
nelabai maloniai buvo pavai
šinti kumščiomis ir pajuoka. 
Streiko vadai bandė darbi
ninkus sulaikyti nuo to, bet 
įniršimas buvo tokis didelis, 
kad nemalonus apsiėjimas 
su pinkertoniečiais nebuvo 
galima išvengti. Ponai, ne
begalėdami- suvaldyti savo 
darbininkų, atsišaukė pagel- 
bos prie valstijos gubernato
riaus, kuris atsiuntė milici
ją ir streikuojantį apskritį 
apskelbė kariškame padėji
me. Kariškieji viršininkai 
oasielgė4 žiauriai su strei
kuojančiais darbininkais. 
Beto, Suvienytų Valstijų 
valdžia paskyrė komisiia to 
dalyko ištyrimui. Po ištiri- 
mui pasirodė, kad algų nu
žeminimas buvo visai nerei
kalingas, nes tame laike 
Carnegie & Co. uždirbo dau
giau, negu pirmiau; taipgi 
tirinėjime pasirodė, kad pin
kertoniečiai buvo vartoja
mi ginkluotos prievartos pa
laikymui. o ne tvarkos užlai
kymui. Tas visas dalykas 
sukėlė tokią neapvkantą lin
kui pinkertonu, kad trum
pame hike keliose valstijose 
buvo priimti įstatymai, už
ginanti darbdaviams vartoti 
ginkluotus žmones streikų 
laužymui, o dėl streikierių 
apginimo ir sušelpimui buvo 
renkama aukos ir siunčiama 
kitokia pagelba. Kariume- 
nei pribuvus, tapo priimta 
streiklaužiai ir darbininkai, 
negalėdami ilgiau išsilaikv- 
ti, ir bado priversti, po šešių 
savaičių, grįžo atgal į darbą. 
Streikas buvo sulaužytas. 
Bet ir Pinkertono agentūros 
įtekmė tapo irgi sulaužyta.

Vėlesni Pinkertono agen
tūros darbai. Po tam Ho
mestead nepavykimui toji 
agentūra nustojo rengus 
ginkluotus streiklaužių pul
kus, bet užsiganėdino savo*. 
agentų siuntimu j darbinin
kų unijas kėlimui riaušių ir 
provokacijos. Tas apsireiš
kė labai aiškiai laike Moyer, 
Haywood ir Pettibone tar-

dymo ir teismiškojo proceso. 
Tūlas Amerikoje gimęs žy
das Morris Friedman, kuris 
tarnavo už stenografą pas 
Denver Pinkerton agentū
ros perdėtinį McParland, 
įgijo daug laiškų,liūdy j ančių 
apie toš agentūros veikimą 
sukėlime nesmagumų • ir 
riaušių tarpe Western Fe
deration of Miners. Taip- 
pat tapo parodyta, kad toji 
agentūra daug sykių padarė 
kruvinas riaušes Colorado 
unijose ir kitose negeriau 
pasielgė. Friedman parašė 
knygą “The Pinkerton La
bor Spy”, kuri nupiešia bū
dus ir įrankius,kuriais agen
tūra naudojosi sulaužymui 
darbininkiškų organizacijų.

Pinkertono ir Burnso a- 
genturos gyvuos, .pakolei šis 
surėdymas nebus panaikin
tas ir darbininkai patįs ne
liks valdonais visų išdirbys- 
tės ir susinešimo įrankių ir 
gamtos turtų. Tuomet bus 
sandarą ir tokių žmogžudžių 
nebus. L. F. d’ M-R.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

*

Balsavimas

“Caro valdžia sykį ant vi
sados praregėjo, kad nerei
kia spausti mažesnių taute
lių”...

Taip pasakė “Vienybė Lie
tuvninku”. Palaiminti ti
kintieji į caro atsivertimą, 
bet aš ne tarpe jų.

♦*
Amerikon atvažiuoja A. 

Rimka, Demokratų Partijos 
šulas.

Žiūrėsim, ką jis pagiedos!
*.♦ *

i

Kunigai sako, kad nerei

 

kia kruvinos] revoliucijos. 
Tai kodėl G 
čiai — bus lietuviška kariu- 
menė?”

Kariumenė gi tam ir yra, 
kad kraują liet. Bet, mažu, 
Gabrys manė, kad bus lieja
mas socijalistu kraujas. 
“Eto dozvoleno”.

s sako: “vy-

mhhmi

Motiejus klausia Petro:
—Ar pamislijai, Petrai, 

bent kartą -ligišiol, kas tai 
yra balsavimas?

—Be abejonės, kad taip,'— 
atsakė Petras.—Netik kad 
pamislinau, bet, ir bal
savau keliatą kartų, bet 
nieko gero iš to balsavimo 
nematau; kaip buvo skurdas 
prieš balsavimą, taip yra ir 
po balsavimo. Viskas , ką 
gero balsavimas duoda, tai 
balsavimo dienoj gauni su 
ponais pasikalbėti, dargi už- 
fundija, o kartais net ir au- 
tomobiliuj pavėžina. Bet tai 
kas iš to, kad tokių dienų 
yra mažai, tik viena į metą, 
o kitus visos net neverta nei 
minėti.

Štai vieną dieną nuėjau 
pas tą poną, už kurį balsa
vau ir pasiskundžiau, kad 
dabar bedarbė, ir neišgaliu 
užsimokėti rendą už stubą 
(mat to pono stuboj gyve
nau) ir tas ponas pasakė: “į 
10 dienų,jeigu neužsimokėsi, 
tai liksi išmestas ant gat
vės”. Aš dar norėjau jam 
priminti, kad aš už jį balsa
vau ir vėl galėčiau balsuoti, 
bet jis pašaukė tarną ir liepė 
mane išmesti pro duris. Aš 
mislinau, kad su tuom viskas 
ir pasibaigs, bet ne, 11-tą 
dieną po mano apsilankymo 
pas tą poną atvažiavo polici- 
stas ir dar koki tai žmonės ir 
pradėjo mano rakandus 
kraustyti į gatvę. Aš, žino
ma, kaipo pilietis, užprotes
tavau prieš tokį begėdišką 
pasielgimą, bet ką gavau už 
tai? — nugi policisto buožę 
į galvą. Pamislijau sau; tai 
tau, Petrai, ir balsavimas.

Motiejus, išklausęs Petro 
kalbą, pasakė:

—Matau, Petrai, kad tu 
absoliutiškai nieko nesu
pranti apie balsavimą. 
Balsavimo diena yra toji 
diena, kurioje balsuotojai 
nulemia savo ateitį į blo
gą ar gerą pusę. Einant 
balsuoji, visupirmu reikia 
atminti, kokios klesos narys 
esi: darbininkas, ar darbi
ninkų išnaudotojas? Jeigu 
esi darbininkas, tai visuo
met turi balsuoti už darbi
ninkų pastatytus kandida
tus; darbininkų kandidatais 
yra tie, kuriuos pastato So
či j ai i s tų Partija. Aš matau, 
Petrai, kad tu menkai apsi
pažinęs su partijoms ir kle- 
soms,taigi tau patarčiau,kad 
visuomet prieš balsuojant 
pasiklaustum bent vieno iš 
socijalistų,už kurį kandidatą 
turi atiduoti savo balsą; ka
da tai padarysi, tuomet tau 
nereikės dejuoti, kad pono 
tarnas išmetė pro duris, ar
ba kad policistas surėžė buo
že per galvą ir tt.

Petrai, visados atmink, 
kokios klesos esi žmogus, už 
tos klesos kandidatus visa
dos balsuok, ligi šiol gi tu da
rei kaip tik atbulai: būda
mas darbininku, balsuoda
vai už darbininkų išnaudo
tojų kandidatus.

♦♦ *
Lietuviškų laikraščių pre

numeratoriai turėtų mokėt 
mažesnę prenumeratą, nes 
dabar dedami tokie dideli 
antgalviai, kad vietos skai
tymui daug mažiau.

Nesiduokit išnaudoti
** *

“Vyrai, prie vienybės” — 
pasakė “Vienybė” — pava
dindama Lietuvos revoliuci
ją 1905 m. “keletos surūdi
jusių brauningų revoliuci
ja”.

Tokia jau širvydizmo ypa
tybė: apšmeižt, iškoneveikt, 
o paskui žalčių būdu už- 
bliaut apie vienybę.

* ** *
Pajieškau poetų Don Al

berto ir Klajūno, o taip-pat 
ir Ožio Mikitono.

Kas bus, jeigu tokie dideli 
talentai ims ir užgęs.

* *
Girdėjau, kad Susivienyji- 

mo ir Sąjungos sekretoriai 
šiemet daug blogiau išrodo, 
negu pereitais metais šiuom 
laiku.

Organizacijos, bijokitės 
regresavimo!

♦* *
Kai 1871 metais vokiečiai 

apgulė Paryžių, tai nabaš- 
ninkas Dembskis ten karia
vo ir peles su žiurkėm valgė. 
O dabar kas lietuvių garbę 
palaikys, jeigu bus antras 
Paryžiaus apgulimas?

♦*
Dienraščių 

susimildami nepalikite to
kios daugybės “zeceriškų” 
klaidų.

*

korektoriai.

♦♦ ♦
“Šakės” leidėjas pasakė 

“Kovoj”, kad P. Grigaičiui* 
S. Michelsonui ir Pruseikai 
negali taip didžiai rūpėti Są
jungos gerovė.

Jis vertas už tai Nobelio 
dovanos.

Tikiu: kriaučiaujant gali
ma smarkiau išplatint soci- 
jalizmo idėjas, negu rašant 
socijalistiškus straipsnius.

*

* *

Neduok, viešpatie, pasi
duot į kokį nors Sąjungos 
komitetą ant nominacijos.

Išnarinęs žmogui visus 
kaulelius. Ir neatbolnumas, 
ir pasišiaušimas, ir puikybė, 
ir piktumas, ir tinginiavi
mas ir privatiškumas—vis
kas tas bus sudėta į krūvą.

Net baisu.
*

* *

Visų-visų šalių kardinolai 
vyksta į Rymą popiežių 
rinkt, tik ta nabagė Lietuva 
neturi savo raudonkepurio.

Su laiku tai bus proga dėl 
didelės karės Už kardinę 
te, Reikės ir aukų, kad 
tikano ratus pašmeęuot.

Čiru-Viru.J. M. J.
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Leonidas Andrejev.

Raudonas Juokas

į per ją prieisime prie socija- vem, ant kurių buvo svetini- Kr. , 
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Generolas Joffre kalbasi 
apie kariškus pienus.

jo i kariumenę. Rusų garsi 
šokėja Pavlova, kuri buvo 
atvažiavus tik ant mėnesio 
laiko, dabar pasilieka ant še
šių mėnesių.
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Tautiškas dailės muzėjus 
Brussely, kuris dabar paver
stas į ligonbutį.
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gatvėmis ir protestavo prieš vėmis ir šaukė: 
karę. Kareiviai publiką vai
kydavo, mušdavo, bet jos en- 
tuzijazmas nei kiek nenu-

Žinios delei kares ir 
apie karę.

Prakalba Vokietijos So- 
cijal-Demokratų Par

tijos vadovo.
Vokietijos parlamente so- 

cijaldemokratas Haase pa- 
• sakė sekančią prakalbą, ku

rios vertimą čia paduodame 
(sulygink su šio “Laisvės” 
N-rio apžvalga):

“Gyvename svarbiame mo
mente, kada rišamas klausi
mas apie gyvybę ir mirtį. 
Pasekmės imperijališkos po
litikos, kuri griebiasi už gin
klo ir sėja baisumus karės, 
kilo, kaip viesulą.

Atsakomybę už tą nelaimę 
ima tos politikos palaikyto
jai. Męs, socijalistai, neat
sakome už tai.

Socijaldemokratiia visuo
met kovojo su impmrijalizmo 
politika iš visų savo pajiegų, 
kiek tik jų turėjo ir net iki 
pat paskutiniai minutai męs

ant mūsų šalies. Dabar jau 
prieš mus nestovi klausimas,' 
ar esame męs prieš karę, ar 
ne, bet mums reikia galvoti, 
kokiu būdu apginti savo šalį.

Šioj minutoj mūsų mintįs 
skrenda prie tų milijonų 
draugų, kurie be savo kaltės 
tapo įtraukti į karę. Jie gi 
daugiausia nukentės nuo tų 
baisybių, kurias neša karė.

Mūsų geriausi velyjimai 
tegul pasiekia brolius, pa
šauktus prie ginklo, be skir
tumo partyviškų pažvalgų. 
Neužmirškime taip-pat apie 
motinas, kurias atskirta 
nuo jų sūnų, apie tas moteris 
ir kūdikius, nuo kuriu atim- 
tas bus, rasit, vienintelis jų 
penėtojas ir kuriems liksis 
didžiausias vargas vargti ir 
sieloties dėl likimo numylėtų 
ypatų. Jiems gręs taip-pat 
bado pavojus.

Dešimtįs tūkstančių su
žeistųjų arba invalidų su- 
grįžš iš kovos lauko.

Skaitome savo priederme 
tą viską perstatyt ir steng
sies sumažinti jų kentėjimus 
ir neapsakomą skurdą.

Betgi interese mūsų tau
tos ir jos neprigulmybės yra 
apgalėjimas Rusijos despo
tizmo, kuris yra suterštas 
krauju savo prakilniausių 
sūnų.

Todėl tai mūsų priedermė 
yra prašalint tą pavojų, ku
ris gręsia mūsų kultūrai ir 
mūsų šalies neprigulmybei. 
Todėlei šiandien pildome tai, 
ką nuolat sakėme: pavojaus 
valandoje tėvynę remsime.

Stovime ant pamato tarp- 
taučio darbininkų judėjimo, 
kuris visuomet gvarantavo 
kiekvienai tautai teisę būti 
neprigulminga, bet męs 
smerkėme ir smerksime 
kiekvieną užgrobimo karę.

Mūsų velyjimas yra, kad 
priešai kuogreičiausia pra
dėtų taikos tarybas ir už
bartų karę, kad užviešpa
tautų ramybė ir bendras su
gyvenimas tarpe mūsų kai
mynų.

Manome, jog mūsų pozici
ja yra pilname sutikime ir
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Vice-Admirolas Kamimu- 
ra, vadovas Japonijos laivy
no, kuris bombarduoja vo
kiečių kolionijas.

LAIŠKAS Iš PARYŽIAUS.
Tankiai buržuaziška spau

da, o po jos ir tautiška,sako, 
kad Franci jos socijalistai a- 
gituoja už karę. Kad geriau 
persitikrinus, kas agituoja 
už karę, talpinam ištraukas 
iš atsiųsto iš Paryžiaus laiš
ko į “New York Call” laik
raštį.

“...Pabaigoj liepos aš ma
čiau, kaip tūkstantinės mi
nios vaikščiojo Paryžiaus

“31 d. liepos buvo gauta ži
nia, kad Vokietija apskelbė 
Rusijai karę, tuomet bepro
tis - patrijotas nušovė drg. 
Žoresą, nes jis labiausia agi
tavo prieš karę.

“Ta baisi žinia sujudino 
visą Paryžių. Valdžia pra
dėjo blaškytis į visas puses. 
Vidaus dalykų ministeris 
užvertė visą miestą lapeliais, 
kuriuose baisiai apgailes
tauja užmušimą žoreso ir 
žada užmušėją smarkiai nu
bausti. Prezidentas parašė 
drg. Žoreso žmonai graudin
gą laišką. Jie visi bijojo dar
bininkų keršto. Tie, kurie 
pirmiau Žoresą purvais drė
bė, dabar gerbia jo darbus,

vių, val
gyklų ir kitokių įstaigų ta-- 
po sunaikinta. 'Tiesa, tą 
darbą atlikdavo vaikėzai,bet 
minios patrijdtų šaukdavo, 
užgindami jų darbus.

“Tiesa, pasitaikydavo ir 
juokingų atsitikimų. Juo
dašimčių gauja užpuolė ant 
vienos kavinės su vokiš
ku parašu ir ją sudraskė.Bet 
kaip paskui nustebo, kad pa
matė, jog tos kavinės savi
ninkas Prancūzas atsarginis 
ir jau paimtas kariumenėn.

“Bet štai, visi tie sindika- 
listai, kurie anksčiau buvo 
priešai karės,prade jo šaukti, 
kad visi eitų į karę ir gelbėtų 
tėvynę. Jie pradėjo net so
či jalistus kaltinti, kad tie a- 
gituoja prieš karę. Vienas 
sindikalistų vadovas 1 d. rug
pjūčio patalpino savo orga
ne ilgiausį straipsnį, kuria
me šaukia: “Ant pirmos vie
tos apgynimas tautos”! “Jie 
nužudė Žoresą, bet męs ne
duosime žudyti Franciją!” 
Jis pataria išbraukti iš mar
selietės žodį ‘Internaciona
las’ ir dainuoti nacijonališką 
marselietę. Apt rytojaus jis 
pats pasidavė liuosanoriu 
į kariumenę, nors jam j visai 
nereikėjo eiti, nes buvo pri
pažintas nesveiku.

“Dauguma ir kitų neva 
socįjalistiškų laikraščių 
pradėjo dainuoti tą pačią 
dainą. Ir tie, kurie gegužės 
ir birželio mėn.maršavo gat-

: “Šalin nau
joji militarizmo reforma!” 
—dabar jie maršuoja gatvė
mis ir šaukia: “Į Berlyną, į 
Berlyną!”

Tai matot, kas priešinosi 
karei ir kas už ją agitavo. 
Suprantama, kada sindika- 
listai pradėjo taip šaukti, tai 
visa buržuaziška spauda su
šuko: “Žiūrėkite, socijalis
tai už karę agituoja!” Bet 
tokių “socijalistų”ir pas mus 
netrūksta. Jeigu tik prisi
eitų, tai Grikštai, Geležėlės 
ir Co. pradėtų taip pat šauk
ti ir tą patį darbą varyti, ką 
ir francūzų sindikajistai. 
Nuo tokių gaivalų nieko ge
resnio ir negalima laukti.

Tuririys: Tarpe užmuštųjų ir sužeis
tųjų. Kiekvienas, užmatęs daktarą ir kitus 
gelbėtojus, šliaužia prie jų, norėdamas išsi
gelbėt. Bet randasi ir tokių sužeistųjų, ku
riems galvoj viskas susimaišė. Studentas 
sanitaras nusižudo, antras, veikiausia, taip- 
pat. Baisu ir klaiku ant to mirties lauko, 
kur girdisi tik dejavimai.

Saviškiai saviškius nepažinę, užpuola 
vieni ant kitų. Koks jausmas apima žmo
nes, kada jie sužino apie tai.

stengėmės užlaikyt ramybę, i nesipriešina tarptautiškam 
ruošdami galingas demons- i solidariškumui, kurio labui i kelia jį į padanges ir nurodo, 
tracijas visose šalyse, o visų| dirbame taip, kaip ir dėl Vo-i jog jis gero vėlinęs tėvynei, 
pirmiausia eidami išvien su kietijos liaudies. Tikimės, | “1 d. rugpjūčio buvo pa
muš broliais francūzais.Bet-! ^adta nelaimingoji karė bus I skelbta mobilizacija. Gau- 
gi mūsų pasistengimai buvo milijonų žmonių pamoki-Įjos vaikėzų pradėjo vaikš- 
bp rezultatu Ir dabar nW nil™ .ir širdis persisunks Į čioti gatvėmis ir daryti po-

. *•* . . . . . i prieš ją neapykanta. Rasit, i gromus tom visom krautu- stovime akyvaizdoje įvyku- —------ • •• • i
šio fakto jau kilusios karės: liškos demokratijos idea- tautiški užrašai. Policija į 
ir esame pavojuje užpuolimo lų ir taikos tarpe tautų”. tą viską žiūrėjo ir nieko ne-

Ši mapa parodo, kaip toli nužengė vokiečių armija ir kokią dabar poziciją ji už-

Europos artistai važiuoja 
Amerikon.

Kuomet atsidengė ant ka
rės lauko teatras ir ten rodo
ma, kaip žudomi tautų žie
dai, tuomet turėjo miestuo
se užsidengti dailės teatrai.

, žmogžudiški teatrai 
daug žingeidesni. Iš tos 
priežasties tūkstančiai Eu
ropos artistų, netekę darbo, 
traukia Amerikon. Daugelis

(Tąsa).
Aš nusigrįžau. Paėjėję kelius žings

nius, męs susitikome lengvai sužeistą, kuris 
patsai ėjo, palaikydamas vieną ranką kita. 
Jisai žygiavo stačiai mūsų linkui, užvertęs 
galvą, ir, rodosi, nei nematė, kaip męs išsi
skyrėme, duodami jam kelią. Jisai, veikiau
sia, nebus mūsų nei patėmyjęs. Ties gar
vežiu jisai valandžiukę apsistojo, apėjo jį ir 
nužingsniavo šalę vagonų.

— Verčiau atsisėstum! — Suriko dak
taras, bet tasai nieko neatsake.

Tai buvo pirmutiniai, kurie mus išgaz- 
dino. O paskui vis tankiau męs pradėjome 
jų užeiti ant gelžkelio linijos ir šalę jos ir vi
sas laukas, užlietas nejudančiu raudonu 
gaisrų atspindžiu, pradėjo knibždėte-knibž- 
dėti, tarytum, būtų gyvas buvęs. Iš visų pu
sių skrido šauksmai, dejavimai, keikimai. 
Tos mažosios kalvelės judėjo ir šliaužė, kaip 
mieganti vėžiai, išleisti iš gurbo. Tie žmo
nės taip buvo nepanašus į žmones, nes visi 
apiplyšę, apdriskę, vos bepaslenkanti iš vie
tos. Vieni neišdavė jokio balso ir buvo pa
klusnus, kiti dejavo, staugė, koliojosi ir ne
apykanta liepsnojo jo prieš mus, nors męs 
gelbėjome juos. Galbūt, jiems rodėsi, kad 
tai męs sutvėrėm tą pasibaisėtiną naktį ir 
paguldėm čia juos tarpe lavonų, nakčia be- 
glūdint. Gal būt, jiems rodėsi, kad męs esa
me kaltininkais jų žaizdų. Vagonuose jau 
pritrūko vietos ir visos mūsų drapanos per
sisunkė krauju, tarytum, męs būtume buvę 
suloti kraujo lietumi; o sužeistuosius vis ne
šė ir mūšio laukas, tarytum, atgijo.

Vieni šliaužė prie mūsų, kiti slinko, pa
siramstydami, puldami. Vienas kareivis 
bėgte pribėgo. Jo veidas buvo suaižytas ir 
tesiliko vienui viena akis, piktai ir baisiai 
žėrinti. Jisai buvo nuogas, lyg iš pirties iš
ėjęs. Pastūmėjęs mane, jisai įsikibo dakta
ro ir nutvėrė jį už krutinės kairiąja ranka.

— Aš tau duosiu į snukį! — Suriko ji
sai, purtydamas daktarą ir piktai pridūrė 
koliojimos išsitarimą. — Aš tau duosiu į 
snukį! Bjaurybės!

Daktaras ištruko iš jo nagų, ir, nebesi
tverdamas piktumu, sušuko:

— Aš tave atiduosiu teisman, niekše! Į 
karcerį! Tu kliudai man dirbti! Gyvuly, 
niekše!

Juodu perskyrė, bet kareivis, buvo 
girdė ties, dar ilgai šaukė: bjaurybės! Aš 
jums duosiu į snukį!

Aš jau nebetekau spėkų ir paėjau į šalį 
pasilsėt, užsirūkyt. Kraujas ant rankų ap- 
džiūvo ir išrodė, kaip ir būčiau buvęs su pir
štinėmis. Led ne led galėjau sulenkti pirš
tus ir sulaikyti degtukus ir papirosą. Ir 
kuomet aš užsirūkiau, tai tabako dūmų sko
nis pasirodė man taip nepaprastai keista, 
tokia, kokios aš niekuomte nejaučiau, nei 
anksčiau, nei vėliau. Čia prie manęs prisiar
tino studentas sanitaras, tasai pats, su ku
riuo sykiu važiavom, bet man pasirodė, jog 
mačiausi su juomi prieš kelis metus ir aš 
jokiu būdu nebeatsiminiau, kur būčiau galė
jęs jį matyt. Jisai skubiai žingsniavo, ta
rytum, maršavo ir žiūrėjo per mane kur tai 
toliau, kur tai augščiau.

— O jie vis miega, — pratarė jisai, ro
dosi, visai ramiu balsu. Aš įdūkau, tary
tum, jisai mane ypatiškai įžeidė.

— Jūs užmirštate, kad jie per dešimtį 
dienų kaip liūtai kovėsi.

— O jie vistik miega, — atkartojo jisai, 
žiūrėdamas per mane ir augščiau. Paskui, 
pasilenkęs prie manęs, pirštu grasindamas, 
sausai pridūrė:

— Aš jums pasakysiu. Aš jums pasa
kysiu !

zė sau į patį smilkinį. Mane visai nenuste
bino ir neišgazdino jo saužudystė. Paėmęs 
papirosą į kitą ranką, aš pačiupinėjau žaiz
dą ir nuėjau prie vagonų. •

— Studentas nusišovė. Rodosi, dar bus 
gyvas, — pasakiau daktarui. Tasai stvėrėsi 
už galvos ir sudejavo:

— Tegul jį velniai. Juk pas mus vietos 
nėra. Štai, šitas irgi tuoj nusižudys. Aš 
duodu jums garbės žodį, — sušuko jisai grą- 
sinančiai ir piktai, — ir aš nusišausiu. O 
tamsta gali sau eiti pėkščias. Vietos nėra. 
Jeigu norite, galite skųsties!

Jisai dar vis skėtriojo rankomis ir šau
kė, o aš priėjau prie to, kuris, daktaro nusa
kymu, turėjo tuojaus nusižudyt. Tai buvo 
sanitaras, taip-pat studentas. Jisai stovėjo, 
įbedęs kaktą į vagono sieną ir jo petys kil
nojosi nuo verksmo.

— Gana bus, — pasakiau aš, palytėjęs 
jo petį.

Bet jisai visai neatsigrįžo, neatsakė ir 
vis raudojo. Ir sprandas jo buvo jaunas, 
kaip pas aną ir taip-pat baisus. Jo kaklas 
buvo visas kraujuose, turbūt, rankomis bu
vo apkabinęs.

Nu? — pasakiau aš nekantriai. Jisai 
nusisuko nuo vagono sienos ir, nuleidęs gal
vą, sulinkęs, kaip koks senis, nuėjo kur tai 
tamsumon, tolyn nuo mūsų visų. Nežinau 
kodėl, bet aš pasekiau jo pėdomis ir mudu 
ilgai ėjome kur tai į šalį, toliau nuo vagonų. 
Rodosi, jisai verkė; man liūdna pasidarė ir 
užsinorėjo verkti pačiam.

—Sustokit!—sušukau aš,apsistojęs. Bet 
jisai vis žingsniavo, sunkiai keldamas kojas, 
visas susikūprinęs, kaip koks senis. Greitai 
jisai visai dingo rausvoj migloj, kuri buvo 
panaši į šviesą, bet nešvietė. Aš patsai vie
nas likausi.

Kairiojoj pusėj praplaukė pro mane vi
sa eilė neaiškių ugnelių—tai traukinys nuė
jo. Aš likausi vienui vienas tarpe numiru
sių ir bemirštančių. Kiek jų pasiliko? "Sa
le manęs viskas buvo sustingę, viskas buvo 
apmirę, tik ten toliau visam lauke knibždėte 
knibždėjo. Man taip rodėsi, nes aš vienas 
belikau. Bet dejavimas nesibaigė. Jisai 
kaip apsiaustas, užgulė žemę, tylus, beviltis, 
panašus į vaikų verksmą ar į cypimą tūks
tančio apleistų šunyčių. Kaip aštri ledo 
adata, jisai veržėsi į smegenis ir lengvai 
vaikščiojo pirmyn ir atgal — pirmyn ir at-

Jisai vis labiau glaudėsi prie manęs ir, 
ženklyvai grasindamas pirštu, kartojo ir 
kartojo:

— Aš jums pasakysiu. Aš jums pasa
kysiu. Praneškite jiems...

Jisai rūsčiai žiūrėjo į manę, dar kartą 
pagrąsė pirštu ir, ištraukęs revolverį, iššo-

VI.
...Tai buvo mūsiškiai. Tarpe to keisto 

susipynusio judėjimo, kuris pastarąjį mėne
sį taip kenkė ir mūsų ir priešų kariumenei, 
męs buvome tikri, kad ant mūsų eina prie
šas, jo kariumenės ketvirtas korpusas. Ir 
jau viskas buvo priruošta atakai, bet kas tai 
per binoklį įžiūrėjo, kad tai mūsiškiai, kad 
tai mūsiškiai mundierai, o už dešimties mi
nučių visi buvo didžiai nudžiugę: tai mūsiš
kiai. Ir jie, matomai, mus pažino: jie arti- 
tinosi prie mūsų visiškai ramiai, ir tame ra
miame ėjime jautėsi, kaip ir pas mus, lai
mingas nusišypsojimas iš priežasties malo
naus susitikimo.

Ir kuomet jie pradėjo šauti, męs tūlą 
laiką negalėjom suprasti, ką tas reiškia ir 
vis dar šypsojomės, — nors kulkų ir šrapne
lis debesiai ūmai išrovė iš mūsų tarpo šim
tus žmonių. Kas tai sušuko, kad męs buvo
me padarę klaidą ir, — aš gerai tą atsimenu 
— męs visi pamatėm, kad tai priešas ir kad 
tai jo forma, o ne mūsų ir męs atsakėme ug
nimi. Taip, už penkiolikos minutų pradžio
je to keisto mūšio man nukirto abidvi kojas 
ir aš atgavau žadą tik lazariete, po ampata- 
cijai.

Aš paklausiau, kuomi pasibaigė mūšys, 
bet man nedavė aiškaus atsakymo. Aš bu
vau bemanąs, kad tai mūsiškiai pralaimėjo; 
paskui mane, nustojusį kojų, apėmė džiaug
smas, kad dabar važiuosiu namo ir jog aš... 
liksiuos gyvas, gyvas ant visada. Ir tik pra
ėjus savaitei aš sužinojau tūlas smulkme
nas, kurios pagimdė daug abejonių ir visą 
mane baimė perėmė.

Tai, rodosi, buvo mūsiškiai, — ir 
mūsų pačių granata, paleista iš mūsų pa
čių kanuolės, nutraukė man kojas. Ir nie
kas negalėjo išaiškint, kaip tai galėjo atsi
tikti. Kas tai įvyko, kas tai padarė mus ak
lais ir du pulkai mūsų armijos, stovėdami 
vienas nuo antro vieno viorsto atstume, per 
visą valandą kovėsi, kaip baisiausi priešai. 
Apie tą atsitikimą prisimindavo nenoriai, 
per pusę lūpų ir, — kas keisčiausia, — tūli 
ir dabar nežinojo, kad tai buvo baisi klaidai 
Rasit, daugelis manė, kad iš sykio vistiek 
buvo kovota su priešu, bet tik paskui tie gu
drus priešai kur tai dingo, palikę mus peš
tis su saviškiais.

(Toliaus bus).



Saulės Brolis.

Kas čia kaltas?
(Vąizdas didmiesčio gatvių).

Buvo penkta valanda vakaro.
Visos miesto didžiosios gatvės mirgėjo 

nuo nesuskaitomos daugybės elektrikinių 
žiburių, kūne pavertė visą miestą, lyg į ko
kį visokiaspalvių gaisrų plotą. Tos pačios 
galingosios elektrikos spėka stūmė milžiniš
kus gatvekarius, kurie savo ypatingu dun
dėjimu kurtino žmogaus ausis. Kaip pa
prastai, taip ir tuomet, buvo daugybės žmo
nių ant gatvių; vieni šnekučiavosi, kiti, lyg 
vejami, būgo.

Vienas gana gražia išvaizda, raudonu 
veidu, plačiais pečiais žmogus, matomai, dar 
neseniai pribuvo į didmiestį, nes jo kiekvie
nas pasijudinimas ir aiškiai matomas dide
lis nusistebėjimas iš kiekvieno didmiesčio 
žmonėms paprasto daikto, davė suprasti, 
jog tai pakeleivis. Jis apsistodavo tankiau
sia prie didelių krautuvių langų, kuriuose 
matėsi daugybės visokių aprėdalų, papuo
šalų, valgių ir kitokių jam matytų ir nema
tytų daiktų. Bet ant jo veido buvo galima 
užtėmyti didelis neapkentimas to baisaus, 
begalinio bildesio, nes kuomet bėgdavo gat
vekariai, automobiliai — tai jo veide visuo
met apsireikšdavo nepaprastas piktumas.

Dėlei išvengimo to triukšmingo ir ausis 
kurtinančio bildesio, jis pasuko į tamsesnę, 
bet ramesnę gatvę, kurioje daug rėčiaus ėjo 
gatvekariai ir abelnas triukšmas buvo daug 
mažesnis, stebuklingai mirgančių žiburių 
irgi mažiau matėsi.

Dešiniame šone, netoli gatvės, girdėjo
si garsus garvežių alsavimas, kas vėl jį kan
kino. Kad pasiliuosavus nuo tos neramy
bės, pakeleivis perėjo skersai gatvės ir pa
puolė į visai siaurą, bet ramią, gatvę, kurio
je gatvekariai suvis nėjo, žiburiai silpnai de
gė tiktai ant kampų gatvės. Namai, kurie 
riogsojo palei gatvę, buvo tamsus, apsmilkę. 
Jie prieš vidurmiesčio milžinus išrodė tiktai 
mažomis bakūžėlėmis. Netoliese matės vi
sa eilė dirbtuvės kaminų, per kuriuos vertė
si juodi dūmai su kibirkštimis ugnies. Pa
keleivis žvalgėsi, kad nepametus savo kelio, 
kuriuomi turi nueiti į jam reikalingą vietą. 
Jis sutiko daug mažų apiplyšusių vaikučių, 
suvargusiais veidais grįžtančiu iš dirbtuvės.

— Aciu ! ačiū! — kartojo mergaitė
Jų pasikalbėjimas nutrūko ir juodu ėjo 

tylėdami apšalusiu šalygatviu. Mažoji dau
žė savo sustingusias nuo šalčio rankytes ir, 
truputį atsilikus, sekė paskui jį. Galop jis 
užklausė:

— Ar lankai mokyklą?
— Lankiau, bet, mamai apsirgus, tėtė 

neleidžia, nes šeštoj valandoj tėtė eina į dar
bą: reikia įdėti valgis, paskui anglis rinkti. 
Aš labai myliu mokyklą, kada mama pas
veiks, aš ir vėl eisiu mokyties.

—- Argi neturite kas pavaduotų?
— Turėjau broliuką, bet jis keturios sa

vaitės, kaip pasimirė. Mat vieną dieną jam 
anglis berenkant, užėjo didelis lietus ir jisai 
peršalo, nuo to jis ir mirė....

Paskutinius žodžius tariant, jos balselis 
drebėjo didžiausiu širdies skausmu, kuris 
priminė jos didelį gailestingumą ir jų visą 
vargingą gyvenimą. Tie paskutiniai žodžiai 
užvėrė jo burną ir jis tyliai, liūdnai tverda
mas paveikslus, žengė neramiai tolyn. Bet 
jo nerami mintis kūlė kokį tai nepaprastą 
protestą. Jis atsiminė, kad suvis neseniai 
jis ėjo tomis gatvėmis, kur auksas^ deiman
tai ir kitokios brangenybės žiba sudėti lan
guose. Atsiminė matytas tas šiltas vaiku
čiams drapanas, kurių pilnos krautuvės už
verstos ir laikomos. Staigiai mažoji su
šuko:

— Pone! sustokit!...
Jis greitai atsisuko ir pamatė ant kito jis ir traukia, 

kampo skersai gatves bestovinčią lyginai to
kią pat mažą mergaitę, kuri laikė įsikibus į 
panašų anglių maišą.

— Ten mano draugė — pratarė mer
gaitė, atsitolindama.

Pakeleivis vėl pamatė prieš savo akis I vergė, kuri* turi nešti ant sa- 
tą skurdų paveikslą kitos nelaimingos ma
žos mergaitės, kuri taipgi reikalauja pa
gelbės, nors panešėjimui to maišo.

Jis perėjo skersai gatvės ir, ] 
nęs prie jų, atydžiai tėmyjo. Pastaroji iš
rodė jaunesnė. Jos apvalus raudonas vei
delis ir dailios, dideles pilnos gyvumo aky
tės, apšviestos žiburėlio, rodė jos gerą svei
kata, kurios sunkus skurdas dar neistengė 
galutinai suardyti, 
draugei duoną, 1<

MOTERIMS
NAUJIENOS

Jie kiekvienas nesesi rank 
žę. Kiti, daug mažesni, 
gniaužydami minkšta, v( v v '

žaidė

cisas puses. Bet einant artyn, še- 
jo ir vis aiškiau matėsi nesuaugu-

vaiko 
ė m a <

11

>

pratarė:
e, bene uždėtum man šita maiša C- v

— Bet ka tokio ne
r, žiūrėdamas i 
ite?

Pakeleivis nukreipė savo žvilgį linkui 
jos, kad geriaus prisižiūrėjus tai mažai nar
siai vargo pelei, — užtėmyje jos mažą, nuo 
šalčio drebanti, veidelį, kuris davė spręsti 
apie jos astuonių ar devynių metų amžį. Jos 
drabužiai buvo suvis menki, betvarkiai at
sagstyti; galvą buvo apsukta stora vilnone 
skepeta, kurią šaltas, smarkus vėjas stengė-' 
Ši nutraukti. Pančekaitės buvo suvis suply- 
šusios, nes per skyles matėsi nuogas kūnas.

— Kodėl nepaliepėte atvežti? — prata
rė, ją apžiūrėjęs, — juk mieste pristato tie
siog į namus.

— Tamsta sakai atvežti... Niekas už 
dyką neveža — ji atsakė.

— Juk pirkote?
—Aš nežinau, kada męs anglis pirkom... 

Męs visuomet prisirenkam nuo gelžkelio... 
Tėtė prikelia ir varo; sako, kad neprirink- 
sit, galėsit sušalti. Tėtė neturi pinigii — už 
ką pirks?

Jam beklausant tos mažytės pasakoji
mų, — matėsi skurdus paveikslas, kuris aiš
kiai atvaizdino vargingą padėjimą mergai
tes ir jos tėvų.

— Ar toli gyvenate? — tą ištaręs, pa
ėmė maišą nuo žemės.

— Nepertoli, apie dešimtį blokų į šitą 
pusę — parodė, ištiesus savo mažą rankelę, 
į priešais glūdančią gatvę.

Pakeleivis žiūrėjo į tą maišą, kurį lai
kė savo rankose ir kuris buvo pusėtinai 
sunkus.

— Aš einu į tą pusę, galėsiu jums pa
nešti.

KENO KALTĖ?
Tankiai matosi laikraš

čiuose apkaltinimai, kad ma
žai moterų lankosi į teatrus, 
prakalbas, viešus susirinki
mus ir tt. Tuose apkaltini
muose matosi įvairių nuo
monių, įvairių išvedžiojimų, 
bet visi tie kritikai bei rašė- 
jai tų apkaltinimų neturi 
nei mažiausio supratimo 
apie moterų gyvenimą. Aš 
čia nekalbu apie merginas, 
bet kalbu apie moteris. Jie 
nori, kad lygiai visur galėtų 
lankytis moterįs, kaip ir vy- 
.rai. Bet ar jie pažvelgė nors 
sykį, kad moteris yra suriš
ta su šeimynišku gyvenimu 
ir jeigu jinai nori kur nors 
išeiti, tai turi maldauti vyrą, 
kad tas pasiliktų namie ir ją 
paleisti!? Vyrai gi visai ki
taip elgiasi: kada tik suma
no, tada ir apleidžia namus, 
kur tik jam pasinorėjo, ten 
j . Pagal tikrą
teisybę, tai šeimyniškas gy
venimas turėtų būti, kaip 
moters, taip ir vyro pareiga 
palaikyti ir prižiūrėti, bet to 

į visai nėra. Moteris — vyro 
įmylimoji ypata, yra sykiu ir

vo sprando visą šeimynišką 
naštą, sėdėti namuose, o vy
ras — liuesas paukštelis, ga- 

. .( . Ii visur lekioti, visur lanky- 
prisiarti-j |.js vjsur dalyvauti.

Tai kas gi kaltas, jeigu

Mūsų moterįs, girdi, kalingas mokslas, nes zmo- gražesne ir apsiėjime man
us. nes žudyti galima ir be mok- dagesnė, tai tas nenorėjo ly-

;gioms mainyti. Prasideda 
-- ! derybos, kaip ant turgaus, 

žudo seseris mielaširdystės. kuomet maino arkliais. Pir- 
Francijos valdžia išsiunti- masis duoda dolerį priedo, 

nėjo pranešimą neutrališ- antrasis gi reikalauja 30 do- 
koms (nekariaujančioms) lerių. Po ilgų derybų, sulyg- 
valstijoms apie nepaprastą sta ant 25 dol. ir mainymo 

V’. ceremonijos užsibaigia. 
;akoma, Į Bet dabar vėl iškilo vai

dai: pirmasis neužmokėjo 
25 dol., tai antrasis žada 
teisman patraukti.

Na, ar nepuikiai mūsų 
vaikinai elgiasi su mergi
nom? Juk panašiai lietu
vėj ant turgaus arkliais mai- 
nikauja.

Bet kas svarbiausia, kad 
merginos duoda save taip 
paniekinti! Nejaugi 
jaučiasi kumelaitėm, 
rias vaikinai turi pilną valią 
pardavinėti, mainikaut ir 
tt.? Jegu jos ir toliaus pa
našiai elgsis, tai vaikinai ir 
važinėti ant jų pradės.

Veselninkas.

I n
Kad moterįs apsišviestų,tai šio. 

pu unausia turi savo apšvie- 
stesniuosius vyrus priversti 
padėti joms nešti nors dalį 
šeimyniškos naštos, nuo kil
nios dabar vyrai bėga šalin.
>et, kaip patarlė sako: pats 

muša ir pats rėkia. Taip ir 
m’"'- ' vvrai elgiasi.

Tik tuomet moterįs galės 
ivgiM visur su vyrais daly
vauti. kuomet vyrai ims ly- 

d'ilyvumą šeimynos auk
lėjime.

t

ŽINIOS. !
Moteris orlaivininke ant 

kares lauko.
Laikraščiai praneša, kad 

viena anglė orlaivininke da
lyvauja Belgijoj ant karės 
lauko. Jinai buvo nulėkus 
apžiūrėti Vokietijos kariu- 
mene ir laimingai sugrįžo 
atgal.

vokiečių “žvėriškumą”
'tame pranešime s 

kad mūšyje ties Moncel vo
kiečių aficieris šovė į tris se
seris mielaširdystės, kurios 
buvo su raudonojo kryžiaus 
ženklais. Dvi iš juodviejų 
užmušė.

Prancūzu valdžia sako, 
' kad tai yra paniekinimas nu
tarimo tarptautiškos Gene- 
vos konferencijos, kuri atsi
buvo 1906 metais. jos 

ku-

Karaliaus duktė — studente.
Jaunesnioji Danijos kara

liaus duktė Marga reta pano
rėjo gauti augštesnj mokslo 
laipsnį ir įstojo į Kopenha- 
geno universitetą. Jinai da-i 

moterų visur mažiau daly- bar 19 metų amžiaus, 
vauja, negu vyrft? Niekas 1

Tikisi laimėti Anglijoj.
Sufragistės, betgi, tikisi 

laimėti moterims renkama
sis teises Anglijoj. 'Didelė 
tarptautiška sufragisčių de* 
mutacija, kurioj Vadovavo 

jp'-nia Carrie Chapman Catt, 
i aplankė parlamentą ir ten 
gavo užtikrinimą, jog įgiji-l 
m as balsavimo teisių Angli
joj yra dalykas trumpo lai
ko.

Moterįs gaus balsavimo I 
teises.

Airijos moterįs.
Belfasto miesto municipa

litetas (miesto renkamoji 
j valdžia) nutarė paremti mo- 
1 te ris kovoje už balsavimo 
teises. Panašiai pasielgė 
Dublino ir Corko municipa- 

; Ii tetai.
1 Jau 200 Airijos ir Angli
jos miestų sako, kad moterįs 
turi gauti balsavimo teises.

;ną, bet jinai -, elgiasi, bet tokiu pasielgimų, • Moterų pulkas.
kaip pas mus.tai dar nesigir-

.dėjo. Neseniai čia atsibuvo Berlyne (Vokietijoj) susi- 
vestuvės. dare moterų pulkas.

[' Ar tas pulkas eis kariauti 
savo i su kuom nors, ar jisai tik 

erinei c:

Rumford, Me.
Iš daugelio vietų yra apra- 

Jos soma lietuviškos vestuvės ii 
?t?.ri brciiri išpažįsta pro- nurodoma, kaip ten lietuviai 
'«t mu tikė; - - •J

kurie priverčia moterį sėdė-1 katalikišką.
ti prie lopšio, o patįs visur( Princesa Margareta

\iena rankele ji (laveI]ankosi, visur dalyvauja ir pirmoji studentė Europoj.!tikrai lietuviškos
aliai savo vaikų ne- Besisvečiuodami du vaikinu 

... . ^a^a" sumanė :
visai ma- liaus, karaliam visai nerei-J mvlinminm— Gal reikia, aš ir jums panėšėsiu 

maišą — pratarė jis, neatkreipdamas akių 
nuo jos.

— Ne, pone — ji drąsiai atsakė — aš

ai paskui per laikraščius skun- Mat, kars”
džiasi, kad, girdi, vyrų buvo leidžia į mokyklas, 

ta daug, bet moterų *■ I rnat
apsimainyti

o
. jo

Jus, pone, la- 
žmo- 
par-

dydama Į siaurą, ta 
matėsi maži nameliai.

Mergaitė paėmė maišą rankomis ir jau 
bandė kelti, bet pakeleivis, išvydęs jos silp
numą, pasiskubinęs uždėjo jai jį ant pečių.'

— Koks tamsta geras!... ■— ir skubiai1 
pranyko tamsioje gatvėje.

tais žingsniais, slegiamas tų nepaprastu 
vaizdų, kuriuos jam teko sutikti. Jo min
tis kėlė svarbu klausima: “Kas čia kaltas?.. 
Mažoji, sekdama, godžiai valgė nuo draugūs 
gautąją duoną.

— Ar ateina gydytojas pas sergančią 
mamą? — neramiai jis klausė.

— Taip, vakar buvo, bet labai barėsi 
ant tėtės. Sakė į teismą paduosioąs, kad ne
užmokės jam pažadėtų pinigų. Tėtė buvo 
labai nusiminęs... jis verkė. Gydytojas pa- 
sakė, kad daugiaus neateisiąs.

— Pone! — ji greitai pratarė — męs1 
jau praeiname, ,<- •

Jis atsisuko ir išvydo panašią gatvelę, 
kur pirmoji mergaitė gyveno, tiktai pasta
roji tuomi skirėsi, kad daugiaus smarvės 
buvo>

— Gal dar toli ?
-— Ne, ketvirtas namas...

bai ’geras. Męs bijome nepažįstamų 
nių, o labiausia ponų. Jie tankiai mus 
stumia.-., muša... Ačiū jums, ačiū!

(Toliaus bus).

ŠVEICARIJA. !
Šveicarija—maža šalis ,kuri nekariauja'' 

su kokia nors kita šalimi, šiuo laiku. Vie
nok, ir jai reikės nuo karės nukentėti.

Dabar Šveicarijoj randasi apie milijo
nas pabėgėlių iš visų šalių. Maisto kainos 
baisiai pakilo.

Ypač Šveicarijoj susispietė rusų pabė
gėlių, kurių padėjimas labai vargingas.

Danijoj taip-pat daugybė žmonių pasi
slėpė nuo visasvietinės audros.

■
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KatoitaHstai ir karaliai tariasi, kaip užkariavus kitų šalių rinkas, padidinus savo kapitalą, o 
skiria A kas užpakaly jų randasi.
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, Ill.

Mūsų tėvai tankiai mėgs
ta gaudyti savo dukterim 
i’aunikius, ypatingai tuos, 
;urie dar gerai užfundija. 

Nieko nuostabaus nebūtų, 
jeigu jau jie rūpintųsi apie 
suaugusias dukteris, bet 
tankiai būna tokių atsitiki
mų, kad pradeda jieškoti 
jaunikių stačiai kūdikiams.

Štai tūli Klimaičiai turi 
keturiolikos metų dukterį ir 
jau pas ją pradėjo lankytis 
jaunikiai. Per tūlą laiką 
lankės tūlas austrijokas An
tanas Osetas. Bet štai, mo
tina pamato, kad jos duktė 
irgi tapo motina. Griebėsi 
ir suareštavo jaunikį. Pra
sidėjo teismas. Pasirodė,kad 
A. Osetas Austrijoj turi pa
čią ir du kūdikiu . Kaltinin
kas pastatytas po $1,000 
kaucijos, bet nežinia, kas iš 
to išeis. Jau tris sykius bu
vo pašaukti teisman ir teisė
jas neužbaigia dalyko. “Jau
nikis” pristatė liudininkus, 
kurie parodė, kad jiedu va
žiuodavo į miestą “praleisti 
laiko”. Tėvai gi darodinėja, 
kad jiedu eidavo bažnyčion, 
o ne i miestą.

K. K.

Montello, Mass.
16 d. rugpjūčio T. R. “Vė- 

sula” ir L.M.D. choro buvo 
bendras išvažiavimas į tyr
laukius Okland Grove. Žmo
nių susirinko į 200. Choro 
vedėjas P. Turskis kalbėjo 
apie dailę. Paskui choras 
gražiai sudainavo keliatą 
dainelių. Po to prasidėjo 
žaislai. Tūli žaislai iš šalies 
išrodė jau per “riebus”,kaip 
tai: bučkiai ir tt. —

Tą pittį vakarą Teatrališ
ko Ratelio susirinkime kilo 
klausimas apie tokius “žais
lus”, kaip bučkiai. Buvo pri
rodyta. kaip iš higieniškos, 
taip ir iš rimtumo pusių,kad 
toki “žaislai” netinkami ir 
kad an t toliau jų vengti.

Pas mus priviso daug 
‘“klerikų”, kurie, kaip įma
nydami, prikalbinėja čia 
augusias lietuvaites, kad jos 
eitų Į Chicagos klioštoriu (la
vai kauti. Tūli tokie “kleri- 
kai” net pas motinas eina 
prašyti, kad tos varu priver
stų sax o dukteris eiti klioš- 
toriun.

Turiu paminėti, kad du 
metai atgal atvažiavo vie
nas “klerikas” iš Valparai
so universiteto. Apsirėdęs il
gais drabužiais ir užsidėjęs 
atbulą kalniečių, nusitraukė 
savo paveikslą ir nusiuntė 
tėvams, būk jis esąs jau ku
nigu. Dabar tėvai didžiuo
jasi, kad jų sūnus kunigėlis. 
Bet ar žinot, ka tas “kuni
gas” dirba? Neįspėsite! Ogi 
tarnauja už vežėją svaigi
nančių gėrimų krautuvėj ir 
tą “šventą hizopą” vežioja 
katalikams!

Ar tai nepuikus amatas? 
Gal ir dabartiniai “kleri- 
kai” užsiims tuom pačiu a- 
matų.

Jauna Mergaitė.

Great Neck, N. Y.
23 d. rugpjūčio šv. Pran

ciškaus draugystės atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo drg. J. 
Neviackas /‘Laisvės” pirmi
ninkas. Pirmiausia kalbėjo 
apie reikalingumą pašelpi- 
nių draugijų ir ragino rašy
tis j darbininkiškas organi
zacijas. Paskui kalbėjo apie 
kares Europoj ir nurodinėj, 
kokią naudą atneš tos karės 
darbininkams. Ant pabai
gos nurodė, už ką darbinin
kai laike rinkimų turi bal
suoti. Kalbėtojas pasakė, 
kad nei republikonai, nei de
mokratai nesirūpins darbi
ninku reikalais, nes jie nėra 
darbininkų atstovai; darbi
ninku reikalais rūpinasi tik 
socijalistai, per tai reikia ir 
balsuoti už jų kandidatus.

Publikos buvo nemažai ir 
prakalbos visiems patiko.

Geistina, kad tankiau pa
rengtų tokių prakalbų.

K. J. Sufragistė.

Easton, Pa.
23 d. rugpjūčio anglų 'soci

jalistų svetainėj atsibuvo 
lenkų susirinkimas, kad su
tverus socijalistų kuopą. 
Kalbėtojai buvo vietos žmo
nės. Pirmiausia buvo nuro
doma reikalingumą organi
zuotis darbininkams po vie
na tarptautiška vėliava, kad 
pasekmingiau kovoti su ka
pitalizmu. Buvo nurodyta 
ir organas “Dziennik Ludo- 
wy”. Tuomet atsirado frak- 
cijonistų, kurie pradėjo aiš
kinti, kad reikia prigulėti 
prie Chicagos frakcijos ir 
organu pasiskirti “P. R.”. 
Vienok, frakcijonistai tapo 
sukritikuoti. Ant pabaigos 
susitvėrė socijalistų kuopa 
iš 17 ypatų. Męs, lietuviai, 
linkime naujai kuopai koge- 
riausios kloties darbuotis 
ant visuomeniškos dirvos.

Preskys.

Nashua, N. H.
20 d. rugpjūčio vietos an

glai socijalistai parengė ant 
lauko prakalbas. Kalbėjo 
vietinis organizatorius, jau 
žilas senelis. Agitavo, kad 
laike rinkimų balsuotų už 
socijalistų kandidatus ir nu
rodė, kaip kapitalistai elgia
si ir kokią klesą atstovauja 
jų pastatyti kandidatai. Pa
baigęs kalbėti, atsišaukė į 
publiką, kad eitų kas nors 
sukritikuoti jo kalbą. Iš pu
blikos niekas neatsiliepė.

Dabar artinasi “Raudono
ji Savaitė”, tai ir mums rei
kėtų labiau pasidarbuoti. 
Pieša, nors ir yra nutarta 
surengti prakalbas ir kalbė
tojas užkviesta drg. Dusevi- 
čius iš Worcester, Mass., bet 
mūsų draugai apie tai mažai 
rūpinosi. Yra dar ir tokių, 
kurie mėgsta rudį ir paskui 
didžiuojasi savo jiega.

Labai nedailu taip elgties. 
Męs sakom, kad kovojam su 
girtuoklybe, o pątįs panašiai 
elgiamės.

J. R. P.

SOUTH BOSTONO
' . NAUJIENOS.

Pirma labai mažai žmones 
tedirbdavo ir buvo baisybe 
bedarbių, bet dabar, po iški
limui Europoje karės, ta mil
žiniška bedarbių armija vis 
didinasi. Darbininkai atlei
džiami iš darbaviečių ir iš
metami ant gatvių ant “die
vo valios”.

Išskiriant cukernes, ku
riose pilnai tedirba,kitose iš- 
dirbystėse darbai visiškai 
sumažėjo, o daugelis mašin- 
šapių ir kriaučių šapų, jei 
visiškai neužsidaro, tai dir
ba dieną, dvi savaitėje. ■

Padėjimas apgailėtinas ir 
liūdnas ir jeigu ilgai taip 
prasitęs, tai žmonės bus pri
versti jieškoti kitos išeigos 
iš to nelemto padėjimo. Šia
me momente skursta visi, 
paprasti darbininkai ir a- 
matninkai, katalikai ir soci
jalistai. Lai tas bus pamoki
nimu visiems, kad vieninte
liu jų išganymu—mokslas ir 
organizacija!

Vietos socijalistai, kaip 
girdėtis, buvo išdirbę platų 
ateinančio sezono veikimą, 
bet iškilus visuotinoms be
darbėms, be abejo, nuo dau
gelio plianų reikės atsisaky
ti. Dedama visos pastangos 
oavaryti agitaciją prisiarti
nančioje socijalistų “Raudo
noje Savaitėje”.

Pastaruoju laiku paste- 
biama dalyj mūsų progresy- 
viškos ir socijalistiškos vi
suomenės nepaprastas ir ne
geistinas apsireiškimas: bi- 
čiuliavimas su klerikalais. 
Tas neatleistina. Kada visa 
vargstančioji žmonija kovo
ja su tais elementais ir sten
giasi sumažinti ju įtekmę, 
mūsų nekurie' apšviestūnai 
aukauja $5.00 praplatinimui 
minyškų zokono Senapilėje. 
Kada visa darbininkų klesa 
kovoja su jėzuitišku amba
sadorium, “mūsų draugai” 
važinėjasi su jais automobi
liais. Kada męs žinome,jog 

bažnyčia—tai stulpas tam
sybės, prieš ką męs smar
kiausiai kovojame,nekurie iš 
socijalistų (gal dėl biznio) 
vestuvėse aukauja $10.00. Į 
tai mums reikėtų atkreipti 
domą!

Kitas svarbus atsitikimas, 
tai mūsų laikraščio šėrinin- 
kų nemiegojimas. 'Vartoja
ma net migdantiejie vaistai, 
bet be pasekmių. Su vienu iš 
jų man teko arčiau susitikti 
ir patyrti, kaip dalykai sto
vi. Biznis taip blogam padė
jime, kad diena iš dienos 
laukiama jo užsidarymo, y- 
patingai dabar, kada darbai 
sumažėjo, tai šėrininkai pa
tįs neuždirbdami, negali da- 
pildyt nedatekliaus ir grei
toj ateityj bus didžiausia su
irutė.

Jonas Guoga.

Molirte, III.
Šis miestelis randasi arti 

Mississippi upės ir labai dai
liai išrodo iš gamtiško žvilg
snio. Visos dirbtuvės ran
dasi paupy į šiaurius. Lie
tuvių yra nedaug; daugiau
sia švedai ir belgai. Dirbtu
vėse randasi tokių švedų,ku
rie dirba po 30 metų. ■

Bažnyčios lietuviai neturi 
ir visi gyvena ramiai. Užsi
ėmimas apšvietos dėlei—ka- 
zyrės ir alutis.

Beje,pastaruoju laiku pra
sidėjo vogimas dviračių. 
Jeigu tik kas pasistato ant 
gatvės, tai jau ir neranda. 
Pastaruoju laiku bėgyje ke
turių savaičių tris dviračius 
pavogė.

Darbai eina labai silpnai.
J. Gb.

IR ČIA KARĖ. 
Youngstown, Ohio.

Mūsų vienas bendradarbis 
rašo:

“Karės ūpas ir pas mus 
didelis. Miesto daly, vadi- 
n am o j E. Y o u n gs to w n, n ė ra 
tos dienos, kad nebūtų susi
rėmimų tarpe austrijokų su 
serbais. Policijai tikra ru
giapjūtė. Veik kasdien trū
kiais gabena atsarginius lin
kui New Yorko. Graudu da
rosi, kaip tie žmoneliai trau
kia tėvynę “gelbėti”. Čia 
vienas austrijokas nusižudė, 
kad negalėj tėvynėn sugrįž
ti. Mat, kuomet tik išgirdo, 
kad Anglija suėmė atsargi
nius, tai tuojaus pasikorė. 
Lenkai bruzda. Tik rusai 
su lietuviais “snaudžia” ir 
nesikaria už savo tėvynę”.

Tai matot, prie ko patrijo- 
tizmas priveda: jeigu negali 
kitą nužudyti, tai pats nusi
žudo.

Rochester, N. Y.
T r i u kš mi n gai susi tv oru s i 

ir gyvavusi vos kelis mėne
sius “Nemuno bendrovė” 
(kooperacija), šiomis dieno
mis užbaigė savo dienas. Su
sirinkę direktoriai atrado, 
kad nebėra nei tavoro, nei 
pinigų. Beliko du keliai. 
Pirkti vėl visiems Šerai, ar 
parduoti visą “biznį”. No
rėta dar sutverti koop. ant 
kitokių pamatų, su dideliais 
Šerais, bet ir tas nepavyko. 
Ir taip viskas tapo parduota 
į privatiškas rankas. Koo
peracijos griuvimo priežas
tis, ant kiek man teko patė- 
myti, buvo ta, kad koop. na
riai, ypač jos šulai, turėjo 
sau už devizą ne patarnauti 
visuomenei, bet gauti didelį 
nuošimtį už įdėtus į koop. pi
nigus.

17 rugp. vietinė Socialist 
Party kuopa surengė protes
to mitingą prieš karę. Kal
bėjo drg. G. Lunn, ir kiti. 
“Maisto prekės kilsta augš- 
tyn, o bedarbė platinasi”, sa
kė drg. Lunn. “Tegul tik tas 
trauksis toliaus, kas-nors tu
rės atsitikti. Amerikiečiai 
nebadaus, matydami visur 
pilna maisto”, ant pabaigos 
pasakė kalbėtojas.

Just. Stančikas.

Newark, N. J.
Pas mus nuo tūlo laiko ap

sireiškė naujas tarp parapi
jom! judėjimas. Mat, kelin
tas iš eilės jų lyderių išsineš
dina į platų pasaulį. Tarpe 
tokių didelę žymę padarė 
kun. V. Staknevičia. Pasta-; 

ruoju gi laiku apleido mūsų 
miestų J. Braun. Kokių žy
mę tarp parapijos bei para
pijom! jis padare, qlar nepa
vyko sužinoti. Kaip girdėti, 
tai jis buvo L. P. K. kliubo ir 
S. M. draugystes ir parapi
jos “trusteesu” ir agentu tū
los apdraudimų kompanijos. 
Sakoma, kad ne visai “tuš
čias” išvažiavęs. Iš tos prie
žasties 24 rugpjūčio tapo 
sušaukta parapijos mitin
gas. Mitingas buvo labai 
skaitlingas, nes parapijos 
lyderiai suorganizavo visas 
davatkas, kad galima būtų 
atsilaikyti prieš tuos parapi
jomis, kurie užsipuldinės 
ant kunigėlio. Laike rinki
mų naujo atstovo j pabėgė
lio vieta, komitetas stengėsi 
iš visų pajiegų neįsileisti į 
savo tarpų progresyviškes- 
nių žmonių. Ir jeigu tik 
kas perstatydavo progresy- 
viškesnį, tai visa gerkle pra
dėdavo šaukti: “šliuptar- 
niai, šliuptarniai!” ir neduo
davo jiems kalbėti. Pasta
rieji irgi nepasidavė. Pasi
girdo balsai: “Ar šis klebo
nas neperka anglių?!” Mat, 
pirmasis klebonas duodavęs 
komitetams už dyka anglies. 
Paskui vėl šaukia: “Eikite 
pas kleboną pasiklausti, ar 
yra pekla” ir tt. Mat, bekle-- 
bonaujant kun. Matulaičiui, 
ta pati frakcija ištyrė, kad 
jis esąs bedievis ir ėjo klaus
ti, ar yra pekla. Iškilo bai
sus lermas, pradėjo koliotis, 
kaip kokiam saliune. Pa
galinus, davatkiniai pergalė
jo progresyviškesnius ir iš
rinko savo sėbrą. Daugelis 
rimtesnių parapijonų, neno
rėdami susinervuoti, apleido 
susirinkimą, kiti gi juokėsi, 
žiūrėdami i besipešančius.

Tai taip kovoja mūsų pa- 
rapijonai. Mat, be kovos 
gyventi irgi negalima.

Guzas.

2-ras L. S. S. V RAJONO 
SUVAŽIAVIMAS.

E. Mahanoy Junction, Pa.
23 d. rugpjūčio atsibuvo 

2-ras V. L. S. S. rajono su- 
važiavims . Ant šio suva
žiavimo buvo mažiau žmo
nių, negu ant pirmojo. Gal 
būt per tai, kad staigiai bu
vo šaukiamas ir daugelis 
kuopų negalėjo prisirengti. 
Suvažiavimo programas bu
vo Įvairus: buvo deklamaci
jų, monologų, Džian Bambos 
spyčiai ir 1.1. Tūli iš suvažia
vusi?! pasuke prakalbas. Rei
kia pastebėti, kad rajono or
ganizatorius truputį netak
tiškai elgėsi. Kuomet reikė
jo perstatyti suvažiavimo 
tikslas, tai jis veik nieko ne
pasakė. Bet kada Andriule- 
vičius pradėjo kalbėti apie 
dvasiški jos ir kapitalistų 
darbus ir, kaipo faktų, pri
vedė Ettoro suareštavimų, 
kurį norėjo kapitalistai nu
žudyti, bet darbininkai savo 
organizuota jiega išgelbėjo, 
tai tuomet organizatorius 
užsipuolė *ant kalbėtojo, būk 
jis užstojus I. W. W. unijų ir 
tam panašiai. Iš šalies la
bai keistai atrodė, kad orga
nizatorius nesuprato kalbė
tojo žodžių ir paskui pradė
jo jį kritikuoti.

Reikia pastebėti, kad su
važiavime buvo ir kunigas 
Gudai u* iš Tamaqua, Pa. 
Buvo kviečiamas ir kalbėti, 
bet griežtai atsisakė.

Aukų rajono reikalams 
surinkta $3.21.

ReikiaJinkėti, kad rajo
nas tankiau rengtų panašius 
suvažiavimus. Varde visų V 
rajono kuopų ištariu širdin
gą ačiū visiems draugams, 
kurie prisidėjo prie pamar- 
ginimo programo.

Idealiste.

Bridgewater, Mass.
Šiame miestely yra įvairių 

tautų, tarp kurių gana daug 
lenkų ir keliatas lietuvių. 
Bet apšvieta, kaip tarp len
kų, taip ir tarp lietuvių labai 
žemai stovi. Jokių draugi
jų nėra, išskiriant L. S. S. 
126 kuopa, bet ir ta miega. 
Tankiai būna įvairių atsiti
kimų. Šių vasara viena mo
teris norėjo nusižudyti ir iš
gėrė karbolinės rūgšties, bet 
ant laimės, rūgštis buvo at-

skiesta vandeniu ir dar pa- pasiūliau laikraštį užsirašyt, 
vyko atgaivinti. Antras lie- tai liepė palaukti, kad apie 
tuvis pradėjo gerti ir gėrė Kalėdas, tai gal ir užsirašy- 
per dvi savaiti, o paskui iš siųs,o kitas atsakė, jog jis ir 
antrų lubų šoko ant gatvės, taip viską žinąs, tai kanų 

1i. dar tie laikraščiai 
Reikia atminti, 

kad visgi lietuvių randasi 
bet nėra jokios

23 d. rugpjūčio A.Kundwicz,! girdi, 
norėjo pasipjauti. Tai vis1 skaityti, 
tamsybės vaisiai. . I ’

Dar vienas blogas įprotis, apie 1000, 
tai įvairios loterijos: paima'draugystės, visi paskendę 
t -i • i • n , j j • • j • rr^ • t « jkokį nors daiktų ,vertų trijų 
dolerių ir leidžia už 30 dole
rių, o kas laimi, tai turi fun-

Donorą, Pa.
Manėm, kad Lietuvos sve

čiai jau visai mus užmirš ir 
net buvom nusiminę*. Bet 
štai, viena nedėldienį kuni- ’c <
gelis pasakė karšta pamoks
lų, sugraudino savo parapi-' 
jonus ir liepė visiems susi
rinkti ant 8 d. rugpjūčio pa
siklausyti rimto vyro pra
kalbos ir sumesti no doleri
nę. Jis pasakė: “Kaip viso
kių pliauškalų, tai bėgate 
klausyti, tai galite ir čia at
silankyti”. Mat, kunigas iš
vadino socijalistų prakalbas 
pliauškalais, nors per visa 
laika per socijalistų prakal
bas nebuvo nei kunigas, nei 
tikėjimas užgauta, 
jis pasirodė, kuom esąs.

Minėtoj dienoj susirinko 
nemažas būrelis žmonių ir 
atsibaladojo Gabrys. Apie 
jo kalbą nei neminėsiu, nes 
jau daug sykių buvo ra
šyta, o jis visur tą pačią lita
niją gieda. Tik tiek pasa
kysiu, kad kalbėtojas pasa
kė, jog greitai abudu susi- 
vienyjimu susilies į vieną or
ganizacijų. Paskui prasidė
jo auku rinkimas. Pradėjo 
doleriai “kristi”, kaip “lie
tus”. Bet, matomai, Gabrio 
cilinderis buvo kiauras, nes. 
pradėjus pinigus skaityti, 
surasta viso labo $9.34.

Matote, kaip parapijonai 
paklausė kunigėlio >r kiek 
sumetė dolerinių. Matomai 
atkeršijo už tai. kad iis kitų 
prakalbas išvadino pliauška-

skaitė rimta prakalba.
T-nis.

Girardville, Pa.
Mūsų mieste lietuvių yra 

pusėtinas būrelis, bet var
stovi 

nežinia, kada 
Pirmiau pa

ikojo, kad nuo gegužės mė
tų peštynių, tai negalima nei nėšio pradės dirbti, bet štai, 
suskaityti ,nes jų nesurašy- praslinko ir rugpjūtis, o ka
tinu ir ant devvniu jaučių svkla vis nedirba. Yra to- 
skūrų. štai tūlas J. M. no-'__v.
rėjo peiliu nudurti J. S. ir kur negauna darbo, o turi su!to turiu pridėti, kad vienas 
besivydamas griuvo taip ne- šeimyna pragyventi. [draugas atsiuntė sykiu su
laimingai, kad koja nusilau
žė. Paskui

tamsybė, tekis girtuokliavi
mas ii* tokios baisios pešty- nradės dirbti, 
nes, kaip čia. Jau papras-

19 “st'ičių” padarė, 
ka gi giriasi, 
Smagu mušti 
pirštine ir 
krumpliais.
ko nesako, tik liepia ražan 
čiu kalbėti ir ;
dėti, pažangesniųjų laikraš-j šeimvnos badauja, o pašel- 
čių neskaityti ir tt. Vienam pos veik iš niekur negauna.

21 d. rugpjūčio atsibuvo prenumerata 50c. aukų, bet 
vėl susinešė du 797 lokalo U. M. W. of A.

lietuviu ii’ vienam daktaras unijos susirinkimas. į kurį
Mušei- pribuvo iš E. Ohio delegatas 

jog labai esą ir paaiškino apie angliaka- 
su geležine siu streiką, kur streikuaia 

geležiniais anie 15.000 darbininku. Kaip
Kunigas gi nie- delegatas pranešė, tai labai 

C i-■ anverktinas streikierių pa
jam pinigus įdėjimas. Streikieriai ir jų

.KAISER WILHELM------ fWrtgCiA'TiOf'l
Princas Eite! Frederick ir Kaiser Wilhelm ant kares lauko.

PRINCE ElTEL;FREDEkĮC^^

tams© j . Tai tau ir tautos 
gelbėtojai. Jeigu visi tokie 
lietuviai būtų, tai, beabejo- 
nės, tauta iškiltų į padanges 
ir Gabrys galėtų savo biurų 
perkelti į Amerika.

Baltimore, Md.
“Laisvėj” tūpusioji kores

pondencija apie Baltimores uonueijui a apie naiumores ", . •' , ,. ' ,.
industrialists padare dideli i! ar 11 .’!a!,a.s *?a'lnį?
įspūdi. Reikale dar ir dau-įbet nezinia> ka,>’ tol,aus bus- 
giaus faktų bus pristatyta. •

Tik įsibriovė klaida ten,
kur kalbama apie mušeikas, i Boston, Mass. Nuo pat 
A. J. užsimokėjo teisme $55 pavasario jau darbai ėjo 
bausmės h’^tdsmo lėšas. Tu- silpnai, bet dabar, iškilus 

į Europoj karėm, visai suma
žėjo. Tos dirbtuvės, kurios 

1 visados dirbdavo pilną laiką, 
dabar dirba po 3 — 4 dienas 
į savaitę. Mažesnės gi visai 
užsidarė, o nekurios kad ir 
dirba, tai po dieną, dvi į sa
vaitę. Daugybė bedarbių. 
Patartina iš svetur neva
žiuoti darbo jieškoti.

T. Sulapais.

rėjo būti $5.00.
Ta kliadą atitaisom.*- c

korespondencijoj pasakyta, 
Dabar l S. S. 154 kuopa buvo 

[surengus piknikų — turi bū- 
151 kuopa.ti

Čia 
bet

Hartford, Conn. Čia di
delės bedarbės, žmonės ba
dauja. Didžiausia gurno 
dirbtuvė sustojo ant neapry- 
buoto laiko. Sakoma, kad iš 
Europos medegos negauną. 

t f . Ant farnių, prie tabako kir- 
ū ra ir keliatas timo, dar galima darbą gau

ti, bet ir tai ant trumpo lai
ko. Bet ir čia, daug žmonių, 
tai farmeriai sumažino kai
nas. Pirmiau, kurie mokė
davo kirsti, tai uždirbdavo 
$3.00 į dieną, o dabar tik 
$2.25, o katrie nemoka dar
bo, tai gauna po $1.75 į die
na. Kas bus toliaus, sunku 
pasakyti. Cik-Cik,

Darbai.
Bridgewater, Mass, 

darbai eina pusėtinai, 
bosai taip įpratę fundyti, tai
be fundo jokiu būdu negali 
darbų gauti. Daugiausia 
darbininkai dirba čeverykų 
dirbtuvėj, kurių čia randasi 
čielos dvi. 
smulkesnių dirbtuvių. Lie-; 
tuviai darbininkai daugiau 
Vilniaus ir Kauno guberni
jų.

Spring Valley, Ill. Čia dar
bai eina labai silpnai, bedar
bių daugybė. Iš svetur pri
buvus darbas sunku gauti.

Carnegie, Pa. Šiam mies
tely yra penkios dirbtuvės ir 
tris angliakasyklos. Iš an
gį iakasyklų dirba tik dvi, o 
viena jau nuo gruodžio mė
nesio, praeitų metu stovi 
uždaryta ii

kių. kurie nlw to laiko nie- ei joj randasi $254.43.

Pirmiau išduodavę po $3.00 į 
savaitę, bet dabar ir to nega
lį išduoti. Carnegies sky
rius paaukavo $50.00.

Northampton, Mass. 19 
rugpjūčio ryte išėjo streikan 
karų konduktoriai ir maši
nistai. Jie riekalauja dides
nės mokesties. Dabar tyku, 
nes dar nėra streiklaužių. 
Kas bus vėliaus, tai prane
šiu. K. P. Šimkonis.

O’Fallon, III. Nuo 1 d. 
rugsėjo prasidės dirbti dvi 
anglių kasyklos visų laikų. 
Viena iš jų jau seniai stovė
jo uždaryta. Pakol kas, tai

Donora, Pa. Darbai šiuonr 
tarnu visai sumažėjo. Daug 
darbininkų atleidžiama. Ma
tomai. iš priežasties kilusių 
Europoj karių. Bedarbių

T-nis.

Prie J. Perkūno bylos 
vedimui aukų.

garsinta, kad dabar redak- 
Prie

administracijoj užsimetė tas 
laiškas ir dabar nežinia nuo 
ko tos aukos gautos. Per 
tai aš ir pažymiu, kad nuo 
nežinomo gauta 50c.
“Laisvės” N. 64 buvo $254.43 
Nuo Nežinomo................ 50

Viso $254.93
Laisvės” kasininkas

V. Paukštys.



JUOKŲ KĄSNELIAI.

Kaip aš apsivedžiau.
Turiu jums prisipažint, 

jog nuo to laiko, kaip aš pa
stojau vyru, niekuomet ne
jaučiau meilės prie mergų. 
Jeigu ir tekdavo su mergo
mis susitikti, o kartais ir pa
žaisti, tai vienok aš visuo
met buvau su jomis gana at
sargus, nes žinojau, kad 
Amerikoj ne vyrai apgauna 
mergas, bet mergos vyrus. 
Pabučiuot mergą yra leng
va, prisipažint jai meilėje ir
gi nesunku, bet atsikratyt 
nuo mergos yra sunkus džia- 
bas ir ne kiekvienas tai gali 
atlikti. Štai, paveizdan, ka
da aš gyvenau New Yorke, 
tai prie manęs prikibo ko
kia - tai žydeikaitė su guzu; 
Nors New Yorkas ir nema
žas miestas, vienok toji žy
deikaitė paliko taip stora, 
kad jau aš New Yorke dėlei 
jos negalėjau išsitekti ir tu
rėjau sprukti ant farmų.

Farmerys, pas kurį aš ap
sistojau, turėjo jau apie 70 
metų. Jo kojos buvo ilgos, 
bet sulinkę, kaip lietuviška 
kačerga. Iš po barzdos ky
šojo tik vienas dantys, lūpos 
nusikorę, akys primerktos, 
galva klibanti — žodžiu, visa 
jo išžiūra atrodė, kad jau 
jam geriau tiktų Abraomo 
sterblėj sėdėti, negu po far- 
ma valkiotis.

Bet už tai farmerka išro
dė nais moteriškė! Ji turė

tas smulkmenas aš jums nei 
nepasakosiu.

Taip bėgo laikas ir aš jau
čiausi, kaip dievo antyje.

Visi burdingieriai valgy
davo prasmirdusius kiauši
nius ir su rūgusį pieną, bet 
už tai aš visuomet gaudavau 
šviežiutėlius kiaušinius ir 
dar šiltą nuo karvės pieną. 
Net tukt pradėjau. Vienok 
farmerka irgi tuko.

Viena, kas mane padūku
siai stebino, tai kad farme
rys net kelis sykius užtiko 
mane bebučiuojant jo pačią 
ir nei vieną sykį už tai nesi- 
barė, netgi nesupyko.

Praėjo keli mėnesiai ir 
farmerio pati paliko man vi
sai artima. Jos kojos mane 
įvedė į “piktą pagundymą”.

Mano draugai pradėjo iš 
manęs juoktis, kad aš “įsi
mylėjau” į moterį, dusyk už 
mane senesnę.

— Tau tik 20 metų, ir tu 
užsiimi su motere, kuri galė
tų būt tavo motina, — paste
bėjo man kartą Ratilas.

— Kvaily! Neužsiimsi — 
negausi šviežių kiaušinių ir 
pieno, — atkirtau aš jam.

Jūs, turbūt, jau norit ži
not, kuomi tas viskas užsi
baigė.

Oi, oi, oi, kaip brangiai at
siėjo man tie švieži kiauši
niai ir tas pienas!

Jūs manot, kad farmerys 
supyko?

Visai ne!
Ji, toji farmerka, pagimdė 

boisą. Aš tapau suareštuo
tas. Teismas pripažino ma
ne to boiso tėvu ir aš... aš tu
rėjau su ja apsivest. O tas 
bedantis farmerys, kurį aš 
vokavau farmerkos vyru, 
pasirodė esąs jos tėvu. Jis 
džiaugėsi, susilaukęs žentą 
ir anūką, o aš verkiau, grau
džiai verkiau... Svirplys.

jo taip apie 35 metus, o gal 
ir su uodega. Veidai* raudo-; 
ni, akys žėrinčios, taip, kad 
man, į ją bežiūrint, pradėjo! 
net seilės varvėti.

Bet užvis geriausia man ' 
patiko farmerkos kojos. To-, 
kios sau. kaip čia jums paša-‘ 
kius... Ot, kad tave kur, už
miršau! Geras žodis, bet 
užmiršau.

Tai ot, tos kojos mane į 
traukte traukė ir aš net pra-j 
dėjau sekiot paskui ją. Su
prantama, ji manęs neatstū- 
mė, bet, kaip man rodosi, ji 
net buvo užganėdinta mano 
sekiojimu, nes kiekvieną die
ną apsisegdavo vis trumpes
ne drese, kad... nu, supranta
ma, kad aš geriau galėčiau 
jos kojas matyti.

Ir ot. jeimi jūs turite gal
vas ant pečių, tai puikiai 
galite suprasti, kad kožną 
vakarą, kada farmerys nuei
davo į tvartą gult, tai aš su 
gaspadine sėdėdavau po vyš
nios lapais ir... Na, bet apie

Tikras paveikslas.
Labai šykštus ponpalaikis 

užsimanė, kad ant jo kamba
rio sienos būtų nutepliotas 
paveikslas, kaip Maižiešius 
žydus perveda per Raudoną
sias mares. Susijieškoio 
piešėją ir po ii gų-il ginusių 
derybų sutiko, kad piešėjas 
jam nupieš minėtą paveikslą 
už dešimtį doleriu. Gerai; 
piešėjas ėmėsi už darbo, ir i 
penkiolika minutų. paveiks
las buvo gatavas. Ponas pa
matęs, kad ant sienos nieko 
(langiaus nebuvo, tik raudo
nos vilnis, ar kas į tai pana
šaus, užklausė:

“O kur Maižiešius su žy
dais?”

“Jie jau seniai perėjo per 
mares ir toli nukeliavo”, at
sakė piešėjas.

“Na tai kur Faraono ka- 
riūmenė?”

“O, visa Faraono kariū- 
menė ir pats Faraonas guli 
ant dugno marių!” atsakė 
tėpliotojas.

Austrijos imperatorius Franciškus Juozapas ir jo 
sūnus, sosto įpėdinis, Charles.

SCHNEIDER BROLIAI

KRIAUCIAI

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Naujienos už 25c

Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 
1914.

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

Mandagiausia patarnauja' kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis 4’nuo 5. iki 
12 vai. nakties.

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

109 Grand St.,

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

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

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

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

BRANGUS DRAUGAI: J
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- < 
šią madą.

Turime daug pavasarinio J 
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 < 
pigiau

Kas atneš šį apgarsinimą 
ir užsisakys siutą ,tam pro- 1 
sysiu čielus metus siutą dy
kai.

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

mūsų naujo adreso. 1

Tel. 2334 Green point
Puikiausia vieta lietuviams pas 

DRAUGĖM.
Skanus alus, 
rardi arielka, 
elius, visokis 
rynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šio* 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

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

tų, streikus, muštynes ir 1.1., 48 puslapiai.
PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, 

“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas, 
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai.

Kaina 15c. 
dialogų, komediją 
Knygelė labai pa- 

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 cetitrii.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

ha*

“LAISVES

SPAUSTUVE

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

ti 99

183 Roebling St Brooklyn

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Akušerkai
Pabaigos! kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagclbą invairiose moterų ligose.

§ F. Stropiene,t'^n*|
SO. BOSTON, MASS. £

(0

Laisves

Morris HILLQU1TH
30 Church St. 

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

vakaro.

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway 

South Boston, Mass.

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

piety.

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.

rams,
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny-

bus pardavinėjama po 5 dolerius.

15 d. LakriUo ir užsirašę ją tuo- 
jaus gaus. Adresuoki! šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass.
Pinigus siuskit Money Orderiais

73 Grand St
Palei Wythe Ave.

PIRMUTINIS LIET UVIŠK AS[NEWIYORK E

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
LIETUVIAI. KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patčmijom kad būtinai yra reikalinga® lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir instęigėn ta užeigos narna, kuris randasi 
po numeriu irifrto n St*,
kampas Spring St., New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o Rau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu .Su - 
teikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus iš 
konsulio.

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

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

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

NEW v" RKCITV.'n. V. S0U™ B0ST0N' MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS J U SU LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

Bavąitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje jkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
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 
orgamus. 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,R.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

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

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

Geriausia Lietuviška



LAISVI?

LIETUVIŲ 1MMIGRAN- 
TŲ ŠELPIMO DRAU
GIJOS REIKALUOSE.
Gerbiamoji “Laisvės” Re

dakcija!
64 ir 65-me “Laisvės” nu- , 

meriuose tilpo p. Žolyno , 
straipsnis apie Liet. Immigr. 
Šelp. D r-ją. Tarp kitko 
straipsnyje yra pasakyta:

1. — “Tėvynė”, paskirta 
Dr-jos organu prie “Lais
vės” ir “Draugo”, nepatar
navusi Draugijai: “viskas 
buvo patalpinta į gurbą, net 
neduodant jokio atsakymo”.

2. — “V. K. Račkauskas 
prisiųstas aukas šv. Izido
riaus Artojaus dr-stes iš 
Chicagos $10 nuo 15 d. sau
sio 1913 m. išlaikė iki 15 d. 
liepos šių metų ir tai dar ne 
su loska perdavė”.

Į tas p. Žolyno insinuaci
jas jaučiuosi verčiamas per < 
gerb. “Laisvę” atsakyti.

1. — “Tėvynė” apsiėmė 
būti Dr-jos organu, tik Dr. 
jos pirmininkui pastatė išly
gą (žodžiu, o ne raštu), kad 
Dr-jos prisiunčiamoji me
džiaga būtų taip priduoda
ma redakcijai, kad nereiktų 
jos perrašinėti. Iš Dr-jos 
gavome protokolą ir surašą 
keleivių, kuriems Dr-ja pa
gelbėjo per savo atstovą, ir 
tą surašą, parašytą taip, kad 
jis spaudai netiko, sugrąži
nome Dr-jos pirmininkui 
perrašymui pagal mūsų nu
rodymą. Surašąs liko per
rašytas ir tilpo “Drauge”. 
“Tėvynėje”-gi nepatilpo 
vien dėlto, kad prieš seimą 
neturėjome vietos, o po sei
mo jau buvo pervėlu, apie 
ką kuogeriausiai žinojo Dr- 
jos pirmininkas p. Jankus, 
nes su juo apie šį dalyką bu
vo plačiau kalbėta. Apie 
Dr-jos seimo protokolą irgi 
buvo kalbėta su Dr-jos pir
mininku, ir sakyta, dėlko pa
talpinti negalėjome.

Daugiau jokių oficijalių ir 
neoficijalių raštų minėtos 

. Draugijos reikaluose męs 
nebuvome gavę, tad nebuvo 
ko talpinti į gurbą, nei atsa
kymą duoti.

2. — Apie šv. Izid. Artojo 
Dr-stės auką p. Žolynas su
klydo ne daugiau ir nema
žiau, kaip ant 1 metų. Drau
gystės auka $10 buvo prisių
sta “Tėvynės” redakcijai 
apie 20 d. sausio 1914 m.^(o 
ne 1913) ir buvo pakvituota 
“Tėvynės” N. 4-me šių metų., 
Už kelių dienų po tam, užė
jus administracijon p. Jan
kui, sakėme, jog esame pri
ėmę L. Im. Šelp. Dr-jai auką. 
P-o Jankaus pasakyta 
mums, kad jis ją pats atsi- 
imsiąs kitu kartu, nes tan
kiai apsilankąs “Tėv.” admi
nistracijon įvairiais reika
lais. Tie pinigai taip ir gu
lėjo redakcijoje iki juos p. 
Jankus atsiėmė. Nesupran
tame, ką gali reikšti pono 
Žolyno žodžiai, kad “ne su 
loska” buvo perduota auka.

Mums rodos, jog iš mūsų 
pusės buvo užtektinai pada- 
-ryta: auką priėmėm, pakvi
tavome, pranešėm apie tai 
Dr-jos pirmininkui ir, įtei
kėme jam, kuomet jis atėjo 
jos atsiimti.

Tikiuosi, kad tų kelių žo- 
. džių užtenka, idant paaiški

nus “Laisvės” skaitytojams, 
jog nei “Tėvynė” nei Rač
kauskas nėra taip prasikal
tę prieš Im. Šelp. Dr-ją, kaip 
tai praneša jai ponas Žoly
nas. Su pagarba w

V. K. Račkauskas.
“Tėvynės” redaktorius.

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnis gyvumo Ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, j.iučl.isi p’varsro^. nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeie’’ ■ te Lent vieną mi
nėtų slaptumų, tai bet tuojaus pra
dėkite vartoti

(Severos Gyvasties Balsams).
Ir grĮžklte l sveikatos kelią. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtini, 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 ?-* centus.

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

Nuo skausmų ir dieglių.
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severas Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas. Vaikams ir suaugu
siems.

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

1 galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

i W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la. <
į&j RWIlk ;

ring 411
genausiay ir uz pri

einą. Pąrandavoju 
karietas dėl veselijų,

Telefonas
Darbą atlieku 
einamiausią 
automobilius, 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi
si mano patarnavimu yra užganė
dinti. Aš randuosi tokioj vietoj, 
kur nei vienas lietuvis negali pa
klysti, nes yra matoma nuo LIE
TUVIŠKOS BAŽNYČIOS. v

O’SULLIVAN DUGAN ♦
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS t

249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY. X
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Hmloclir

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS, 

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

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

spaudas draugystėms,
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
A. STRUPAS

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

‘LAISVĖS’ KELIAUJANTI 
AGENTAI.

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

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

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

Kas žino, malonės pranešti.
P. Resevičius

N. F. Co., W. Hanover, Mass.

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

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

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

“L.” Administracija.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
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).

LIETUVIŲ ATYDAI!
Kostumerių skaitliuj besididinant priverstas buvau savo biznį 

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

_ _ ir laikrodėlių; auksinių ir sidabri-
w , O UįJ nių retežėlių, žiedų, branzalietų ir

'S i daugybes visokių papuošalų; MU-
.Bro A.ZIKALIŠKAM SKYRIUJ — viso- 

kios rūšies muzikališkų instrumen
ts^, j ™armoniktb smuikų, klarnetų,

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

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

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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

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

P. VAITIEKŪNAS— 
“LAISVĖS” AGENTAS 

ankysis šiomis dienomis po 
Youngstown, Ohio ir Cleve: 
and, Ohio ir rinks “Laisvei” 

skaitytojus. Pas jį galima 
užsirašyti “Laisvę” ir pini
gus užsimokėti.

“Liasvės” Adm.

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

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.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

st.,

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos, 

mylinčios ant farmos gyventi, ne jau
nesnės kaip 17 m. ir nesenesnės kaip 
"2 .... Sykiu su laišku prisiųskite ir 

Vardas bus slaptybėje už-

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

Canddy, Pa.

“LAISVE”
nėra laikraštis, kuris save 
girtų. “Laisvei” pakanka 
to, kad ją jos skaitytojai gi
ria. .“LAISVĖ” eina tikrai 
ir be svyrinėjimų sykį pa
skirtu keliu ir sutraukė ap
link savo vėliavą jau didel 
būrį žmonių. !

“LAISVĘ” neleidžia tur
čiai ir ne turčiams ji tarnau
ja. “LAISVĖ” tarnauja 
darbo žmonėms ir tik darbo 
žmonių parėmimo ji nori.

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

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

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

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

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

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

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

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

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

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas. 
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, "• 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne 

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.

ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, 
lai užsisako ją. Kaina tik....... 10c

VOKISZKAS LEGALISZKAS
BIURAS

(Vokiečių Advokatų Ofisas) 
Telefonas 3847 Worth

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

ir Vokietijoje.
51 Chambers St. Ruimas 325

Vakarais nuo pus5 septintos ir Neddldieniais
488 E. 139 St. Tel. Melrose 7453

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimynišką gyvenimą, / 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. - 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny- > 

’ gėlėje gali rasti daug pamokinimų.
Kaina......................................... 10c #

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK- , 
LŪS. Parašė A. Montvidas.^ Tai yra pa--* 

Tankiausias vadovėlis išsimokinimui T 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 1 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai* J 
yra tokių, kurie moka teisingai var-* , 

! toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk
lų, padaro raštą be vertės, beveik ne- >

* suprantamą kitam žmogui. Ypač šią
z knygelę patartina įgyti kiekvienam
« laikraščio korespondentui. Kaina

tik............................f................ 10c ‘
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba kaipM‘ 

pažinti žmogaus ateitį ir praeitį pa- “ 
gal delno ruožus. Kas tuomi mokslu 

interesuojasi, lai perskaito šią knygelę.

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

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

Pajieškau pusbrolio Kazio Dido. (54—58).

30 m. 1 _ 
paveikslą, 
laikytas.

R L
J. Kučinske

Fountain, Mich.

Didžiausias SocijalistĘ Savaitraštis

už pusę kainos. Paduoda naujausias žinias iš kares lauko

Nuo I d. Rugsėjo i k i 1 d. Spalio “KOVA” kaštuoja tik vie
nas doleris |$100| metams. Iki šiol ir paskui kaštuos $200

TIK PER RUGSĖJO MENESĮ “KOVOS” PRENUMERATA $1.00 
Naudokitės proga visit Užsirašykite tuojaus, kad nepaveluotumet.

Adresas:

KOVA”
1815 E. Moyamensing Avenue

PHILADELPHIA, PA.

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

Vardas ir pavarde

Street

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 KARŠTLIGE, 

kaina........................  20c
DARBAS, kaina......... . ....................... 75c
AUDĖJAI, kaina............................... 50c
KERŠTINGA MEILE, kaina......... 10c

Miestas State

mmhHHI
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Ar žinai, kaip dvasiški, ja
buvo “kankinama“?

TEVELIU GYVENIMO’

VIETINES ŽINIOS

■ū 1

$2.00, antras—$1.50.

nes yi

Er

LAISVE
(Tąsa nuo 1-mo pusi.). I Ant Rev. ir Kank. Š. K-to 
s. Jau 150 Vokietijos afi- —J. Ramanauskas, Žolynas, 

cierių pribuvo į Konstanti-1 Račiūtė ir Šaltys. 
nopolį ir pastojo turkiškom 
kariumenėn. Mat, jie vado
vaus turku kareiviais.

Šiomis dienomis atplauks 
iš Rotterdam© į New Yorką 
pasažierinis laivas su 2,400 

I pasažierių, tarp kurių 1,950 
i Amerikos piliečių. Tarp jų, 

Švedija irgi apskelbė mo- rodosi, yra Rimkus, lietuvis, 
bilizaciją. Manoma, kad ji
nai apskelbs Rusijai karę. 
Jeigu tik Švedija apskelbs 
karę, tai, beabejonės, Fin- 
liandija taipgi sukils prieš 
Rusiją.

Telephone 6053 Spring

Thomas . McCoy
GERIAUSIAS GRABORIUS

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

JAUNI VYRA
Švedija apskelbė mo

bilizaciją.

Rusai vėla nušovė orlaivį.
Londonas, 29 rugp.—Ren- 

tero telegrama iš Peterbur
go praneša, kad Zeppelino 
orlaivis, kuris bombardavo 
gelžkelio stotį ties 
ti rusų rubežiaus, 
šautas, 
tuoni kareiviai ir visi 
mušė.

Įflava ar- 
iko nu-

Orlaivyj buvo aš-
užsi-

Didžiausias miišys ties upe 
Vistula.

Dabar eina didžiausias 
musys rusų su austrijiečiais 
ties upe Vistula. Mūšys už
ima 100 mylių plotį ir jame 
dalyvauja virš milijono ka
reiviu. Kas pergalės — dar 
nėra žinių, t
Japonai apsupo Kiaochow.

Praneša iš Lonodno, kad 
Japonijos kariu menė jau iš
lipo ant sausžemio Vokieti
jos teritorijos Kiaochow. 
Pirmiau buvo manyta, kad 
Vokietijos kariumenė neda- 
leis japonams išlipti ant 
sausžemio,nes Kiaochow pa
kraščiais randasi stiprus 
fortai.

Uždanga jau pasikelia.
Ikišiol vis buvo kalbama 

vien tik apie mūšius ir lai
mėjimus ar pralaimėjimus, 
bet dabar pradeda jau už
danga pasikelti ir, nors ne
aiškiai, pasirodyti dalelė už
muštųjų. Kaip praneša, tai 
belgų 10,000 užmušta ir dvi
gubai sužeista. Vokiečių 
vienoj tik Belgijoj krito apie 
150,000. Francūzų skaito
ma irgi apie 100,000 užmuš
tų ir sužeistų. Nemažai žu
vo ir anglų. Šios skaitlinės 
toli gražu nepilnos.

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

SEN! VYRAI
New Yorko daly, vadina

moj East Side,daugybė žmo
nių badauja. Baisus darbi
ninkų padėjimas. Penki 
žmonės iš bado mirė, dauge
lis paimta į ligonbučius. Bet 
ar tai geriau yra ir kituose 
miestuose.

Karaliaučius apgultas.
Karaliaučius randasi kri

tiškam padėjime: iš visų pu
sių rusai laiko apgulę. Ka
dangi Karaliaučiaus fortai 
galingi, tai rusai nano ne už- 
galingi,tai rusai mano ne už
pulti, bet laikyti apgulę ir 
neįleisti įvetži jokių produk
tų. Karaliaučiui gręsia ba
das.

Michigano Ukes.
GEORGE W. SWIGART, savinin- 

<as SWIGARTO ŽEMĖS ploto nori 
apgarsinti, kad A. Kiedis nedirba jo 
staigoje. 
Valstijų ž 
gan valst. \Daug iš jūsų jau turi ma
las. Tos

Lietuviai visų Suvienytų 
o p. Swigarto žemę Michi-

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

VIDURAMŽINI VYRAI4

Dar niekados New Yorke 
nebuvo tokių bedarbių, kaip 
pastaruoju laiku, dar nieka
dos nesigirdėdavo tokios be
darbiui armijos, reikalaujan
čios darbo, kaip dabar. Pa
staruoju laiku randasi 540,- 
000 bedarbių! Tai baisi 
skaitlinė! 
kad čia 
darbininkai, kurie siūlo 
jiegą kapitalistams, o 
jų šeimynos? Apie tai 
gu ir pamislyti...

Tai
Turim atsiminti, 

užregistruota tik 
savo 
kur 

liau

New Yorke dabar mar- 
šuoja gatvėmis tie darbinin
kai, kurių buvo sudėti pini
gai į dabar subankrūtijusias 
bankas ir reikalauja nuo 
prokuroro, kad tas patrauk- 

savininkus atsa- 
Subatoj, 29 d. 

sykiu

tų bankų 
komybėn 
rugpjūčio, jau antru 
tokia paroda ėjo pas proku
rorą. Parodoj 
virš 400 žmonių 
ras žadėjo “pasirūpinti”.

dalyvavo
Prokuro-

Daugiaus kaip 1400 mote
rų, apsirengusių baltais ir 
juodais drabužiais, maršavo 
ant Fifth avė., protestuoda
mos prieš karę. Paroda bu
vo daugiau panaši į laidotu
vių procesiją. Nei viena 
maršuotojų nesišypsojo ir 
netarė nei vieno žodžio. Pa
rodoje dalyvavo ir socijalis- 
tės. Vadais parodos buvo 
ponia Robert Ingersoll, 
Brown ir kitos.

Nelaikyta jokių prakalbų.

1 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, 
atsibus ekstra Lietuvių Ap
švietus draugvstės susirin- 

 

kimasN Tautiškame Name. 
Nepaminkite atsilankyti, 

bių dalykų .

Francija ima naujokus.
Francija pradėjo imti šių 

metų naujokus, kurių su
rinks 209,000. Taipgi mano
ma šaukti visus vyrus, kurie 
tik gali ginklus nešioti.

mapos parodo kaimus 
vVellstono ir Veacock’o per p. Swigar- 
tą užimtų žemės sklypų. Jis valdo 
daugiausia vietos dėl kaimų Pca- 
cock e, ir dabar pasidarys lietuvišku 
taimu. Wellstonas, 12 mylių į šiau
rius Peacock’o ir jojo svarbiausia Mi- 
chigano vietą ir užtvirtinimo offisas 
ir astuoni automobiliai dėl parodymo 
žemės. P-nas Swigart nusprendė 
jardavinėt 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 žemė yra į pusę išmokėta, 
ir kad tu numirtum, tai likusieji per
vedami tavo šeimynai—giminėms dy- 
Ųii. 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 ii 
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. SWIGART, Owner 
G 1247 First National Bank Building 

CHICAGO, ILL.

rTE15INQ0J r
rtSL/iim J

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGIJENOS 
KNINGELE

Ši knintįeiž svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems Ilgiai naudin^airžingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai tr gausiai 
paveiksluota. Prisiusk 25c krasos ženk
leliais, o tuojaus aplaikysi tų žingeidžių 
kningclų. Adresuok:

M. G. VALASKAS
349 Kensington Ave. Chicago. Hl.

Nuo mėšlun
gio pilve var
tok seną ir 
gelbstinčią^ia- 
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. ADi 
RICHTER

&, CO, 
74—80 

Washington 
St.,

New York,N. Y.

. EXPELLER
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Roinalizrnas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suboršti atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežast į. 
SIvILUSIDI^. ap lekooe us Ir

F. Ad. Richter & Co.
re*RL 8T., NEW YORK.

Tėmikit antAnkoro
ženklo apsaugoimo

DYKAI BIEL VYRU.

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

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

vyrai kurie tur Užnuodiji m a kraujo, arba syflH, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Apei
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

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

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus alaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti Šitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai iaigy- 
dytt. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokant ir pačta. Išrašik aitfkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir i&siusk ji mums Aendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiutiminui dykai 
shins tos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.......

Adresas

Stejtas

i

‘-'wVo/'-i.'..-/PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bol 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsl 
saugot!.

SPECIJAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikus

Venskie Armonikai
su 21 perlo klev:šiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.^0

2 d. rugsėjo. 
Tautiškam ame atsibus L. 
S. S. 19 kp. nepaprastas su
sirinkimas dėl apkalbėjimo 
anie susivažiavimą kas linkt 
šelpimo Lietuvos. Pradžia 
8 vai. vakare. Meldžiame 
visų draugų atsilankyti, nes 
tai svarbus dalykas.

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

“IS DVASIŠKŲ

Šiomis dienomis “Laisvę” 
aplankė gana daug svečių iš 
įvairių Amerikos kampų.

’“Svečiai išreiškė savo užsi- 
ganėdinimą ta tvarka, kuri 
viešpatauja mūsų spaustu
vėje.

Tarpe svečių buvo: Dr. F. 
Matulaitis ir K. Šidlauskas 
iš So.Bostono, Mass., J. Ra
manauskas ir Čiudinis iš 
Minersville, Pa., J. Aniuo- 
lauskiūtė iš Worcesterio, 
p-lė Pricevičiūtė iš Water
bury, žinomas laikraščių 
platintojas K. Šimkonis iš 
Holyoke, Mass.

L.S.S. 19 kuopa jau nomi
navo per paskutinį mitingą 
viršininkus į Sąjungos urė
dus.

Ant Pild. Kom. daugiausia 
halsų gavo J. Šukys, V. 
Paukštys ir J. Pniselaitis.

Ant redaktoriaus — drg. 
A. Lalis.

Ant Sekretoriaus J . Sta
siulevičius ir P. Sinkus. .

Ant administratoriaus — 
Šukys.

Ant Lit. Kom.—P. Grigai
tis, S. Michelsonas ir L. Pru- 
seika.

DIDŽIAUSIAS IR GRAŽIAUSIAS

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

PASARGA:
25c. kiekvienai ypatai. 
Davažiuoti galima se

kančiai: iš Jersey City reikia imti 
Grove karą; mokant reikia paimti 
transfer su permaina ant eleveiterio 
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. Ręsta, 
jieškokit pas konduktorių kišeniuje.

Širdingai užkviečia atsilankyti
SĄRYŠIO KOMITETAS.

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

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad1 
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- 
budavojimą 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 dideles daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 ii. 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utaruū* 
kc ir pėtayčioj vakare uuo 6 iki 8.

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

Toks pat Armonikas
21 plieniniu klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

LIETUVIŠKA

APT1EKA

^.GRkFAFONAS
Lietuviškų dainų, vertės $45.00. 

$1 9.

i i ii i
ir

Su 12
Atiduodame tik už

Tą grafafoną gvvrantu»hmi e ant 10 metų.

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigu ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

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

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

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

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE

TEISINHIAl'SIA A Tl'T’ir’IT' A 
IR GERIAUSIA AP! j H K Ą

LIETUVIŠKA 1 llulVn
•

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natine lietuviška aptieka I’ .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. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

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

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 dideliem®.
Kaina tik 10c. 

svės” Redakciją, 
Brooklyn, N. Y.

Kreipkitės i “Lai-
183 Roebling St.,

Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PDAQTATITTQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
IIvVm 1/> 1 i 110 • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina uŽKaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QYFH m Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, fa- 
mJLIIIjIm* rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mm patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš krauj\ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atši 
naujintu. Kam jums per ilgus me\ 
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

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

A PTOQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip
c/Gr*.! 1 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.

| (7’1'1 112 A ISRrydau pas tuo». kuriuos daktarai jau buvo ateisakę išgydyti. Gy- 
1 i IX' J dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bunio.

Tuojaus duodame PaienirvinimH. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo •audaa chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atne&a geras, 
nasekmeB. Gydau Ausu. Galvos. Širdies' Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu. Kepenų. Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, šlapinimosi organu. Smegenų. Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu Į gydymą laiškais, todėl neklauskite,manąs patarimu. Kurie gyvenate toliaue 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgy
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