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VOKIEČIAI TIK 40 MYLIŲ NUO PARYŽIAUS. RUSAI GALICIJOJ UŽĖMĖ LVOVĄ.
AUSTRIJOS IR VOKIETIJOS KARIUMENES JAU SUSIV1ENYJ0 IR TIKISI NEUŽILGO UŽIMTI VARŠAVĄ.

Leke, kaip sakalas, o 
kaip nutups?

Iš Berlyno atėjo žinia, jog 
rusų kariumenė tapo baisiai 
sumušta ties Allensteinu, ry
ty Prūsuose, kur vokiečiai 
apgalėjo tris korpusus rusų 
kariumenės ir 70,000 rusų 
tapo paimta nelaisvėn. Ne
laisvėn paimta daug rusų 
komanduojančių generolų ir 
300 afieierių, taip-pat gana 
daug kanuolių.

Tasai baisus musys atsi
buvo tarpe Allensteino ir 
Heidelbergo.

žinios iš vokiškų šaltinių 
skelbia, jog rusai traukiasi 
atgal. Vokiečiams pribuna 
naujų spėkų.

Sako, patsai kaizeris Vil- 
lius vyksta Į rytus, kad užė
mus komandą ant kariume- 
nės, kuri eina prieš rusus.

Rusai jau nesigiria nau
jais laimėjimais, tik tvirti
na, kad jie eina pirmyn.

Pirmiau sumušt Austriją— 
paskui ant Berlyno.

Rusijos generališkas šta
bas išleido pranešimą, jog 
jojo vyriausia priedermė 
šiuomi laiku sumušti Austri
ją, o paskui jau eiti ant Ber
lyno stačiai, be jokių kliū
čių.

Generališkas štabas pri
pažįsta, kad Prūsuose jam 
pradeda nesisekti. Oficija- 
liškai pranešama, kad du 
Rusijos armijos korpusai su
mušti Prūsų Lietuvoj. Rusi
jos generališkas štabas sako, 
kad rusų kariumenė sustoja 
veikusi Prūsuose, liki nebus 
sumušti austri j iečiai.

Apie Karaliaučiaus apė
mimą rusais nieko negirdėti.

AUSTRIJA PRALAIMĖJO
* DIDELĮ MŪŠĮ.

' Rusai užėmė Galicijos 
sostinę.

Pasitvirtina žinia, jog ru
sų kariumenė laimėjo bai
siausiame mūšy ties Lvovu 
(Austrijos Lenkijoj). Tai 
buvo vienas iš didžiausių 
mūšių naujos gadynės isto
rijoj.

Rusi* užėmė didžiausią 
Galicijos miestą Lvovą, kur 
yra lenkų universitetas ir 
politechnikum. Galicijos 
provincijonališka valdžia 
nutarė Lvovą apleist ir iš
vežti visus archyvus ir doku
mentus.

Dar nėra tikru žinių, ku-V C'

rioj pusėj kiek žuvo, bet žu
vo dešimtįs tūkstančių. Dau
gybę austri j iečių rusai paė
mė nelaisvėn.

Rusai sako, kad po tam 
sumušimui Austrija jau ne- 
atsigaus, nes jos kareiviai 
galutinai demoralizuoti.

Žinios iš Austrijos dalyką 
kitaip nušviečia. Austrijie- 
čiai todėl atidavė Lvovą, kad 

rusai jo nebombarduotų ir 
per tai nesunaikintų.

Taip-pat dar rusų buvo 
daug daugiau, veikiausia,ne
toli du milijonu.

Užėmimas Lvovo yra bai
sus smūgis lenkams, nes tai 
buvo jų apšvietos ir kultū
ros centras.

VOKIEČIAI IR AUSTRAI 
, LENKIJOS ŠIRDY?

“New Yorker Staats - Zei- 
tung” praneša, kad daliai 
Austrijos kariumenės, kuri 
susivienyjo su vokiečiais, se
kasi., Toji suvienyta armija 
sumušė rusus ties Krasniku 
ir nuvijo linkui Liublino.

Dabar toji armija veržiasi 
į Lenkijos širdį ir 2 d. rugsė
jo jau buvo visai netoli Lo- 
dziaus (Petrakavo gub.)— 
to pramoningiausio Lenki
jos miesto.

Taigi, Rusijai sekasi tik 
rytinėj Galicijoj ir tik tenais 
ji sumušė Austriją. Kita gi 
Austrijos armija pasekmin
gai veržiasi Lenkijon.

Draugė Vanderveldė atva
žiuoja aukų rinkt.

Draugė Vanderveldė, žmo
na žinomo Belgijos socijalis- 
-to, atvyksta ’į Suvienytas 
Valstijas tuo tikslu, kad pa
rinkus aukų savo nuvargu
siai tėvynei.

Draugė Vandėrveldė sako, 
kad ji kreipiasi į visus ame
rikiečius, o ypač į moteris,be 
partijų skirtumo ir nurodo, 
kad iš 9 Belgijos provincijų 
1 visiškai sunaikintos.

Areštavo socijalistą redak
torių.

Kariškos valdžios įsaky
mu Vokietijoj suareštuota 
redaktorius socijalistų laik
raščio “Žmonių Draugas” už 
straipsnius prieš valdžią.

Kritikuoja Vokietijos soci- 
jalistus.

Olandijos socijalistų vado
vas, drg. Troelstra, savo 
straipsnyje laikrašty “Het 
Volk” sako, kad karės prie
žastis yra ne carizmas, bet 
Vokietijos ir Anglijos kapi
talizmas . Tų dviejų šalių in
teresai kovoja už valdymą 
pasaulio ir todėl kilusi karė, 
bet ne dėl carizmo užgaidų.

Vokietijos valdžia tyčia 
baugina žmones, o jų tarpe 
ir socijalistus, carizmo pavo
jum, kad tik padarius šią ka
rę populiariška.

Tik 40 mylių nuo Paryžiaus.
Vokiečių armija jau ran

dasi tik 40 mylių nuo Pary
žiaus.

Prancūzų generolo Po ar
mija susivienyjo su kitom 
armijom, kad padaryti galu
tiną pastangą neprileisti vo
kiečius prie Paryžiaus.

Tęsiasi baisi kova, kuri a

pima liniją nuo Montdidier 
iki Kampanijos girių.

Kaip vokiečiai alzasiečius 
persekioja?

Kun. Weterle, pabėgėlis iš 
Alzaso, sako, kad kaip tik 
tapo apšauktos karės teisės, 
tuoj aus vokiečių valdžia are
štavo 1,000 alzasiečių, kaipo 
užstatą.

Dabar Alzase prasidėjo 
tikras badas. Visą maistą 
paėmė vokiečiai.

• ■ ■■■   ■ ■■ ■
Suėmė 8,000 vokiečių.

Pietų Afrikoj, Anglijos 
valdžia suareštavo 8,000 Vo
kietijos ir Austi jos rezervis
tų, kurie iš visų Afrikos 
kraštų traukė namo.

Visus juos laiko lageriuo
se ties Johannesburgu.

TARPE LENKŲ.
Keliolika lenkų atstovų 

Rusijos dūmoje, o tarpe jų ir 
kunigaikštis Radzivillas, iš
leido atsiliepimą, kuriuo jie 
stengiasi prisigerint rusų 
valdžiai ir pasmerkia Aust
riją, Vokietiją ir tuos lenkų 
“Sakalus”, kurie eina už Au
striją.

Pusėtini iš tų vyrų chame- 
1 i a i.—Austrija suorganizavo 
“Sakalų” pulkus senoviško
se lenkų kareivių uniformo
se. Dalis tų pulkų įsiveržė 
jau Kelcų ir Liublino gub.

Amerikos lenkai patrijot- 
palaikiai begėdiškai užtaria 
carą. Jie net padirba tam 
tikras telegramas, būk tai 
gautas iš Paryžiaus, kad 
Franci ja gvarantuoja Len
kijai neprigulmybę. Ištik
imųjų, jokių panašių telegra
mų negauta, o padirbta jas 
čia.

Tą viską iškėlė aikštėn 
lenkai socijalistai ir sako,jog 
jie nori tą viską teisme pa
tvirtinti.

Tarpiautiški vagįs.
Kaip žinoma, Amerikos 

valdžia paskyrė kelis milijo
nus saviškiams gelbėti Eu
ropoje. Tuomi nutarė pasi
naudot internacij’onališki 
sukčiai ir vagįs. Jiems jau 
pavyko su pagelba padirbtų 
dokumentų gauti iš Suvien. 
Valstijų ambasadų Paryžiuj 
ir Londone daug pinigų.

Lenkai galabija vokiečių 
aficierius.

Iš Peterburgo praneša,kad 
šeštojo Breslavlio korpuso 
lenkai kareiviai, kurie pa
siųsti kariaut su francūzais, 
pakėlė maištą ir užmušinėja 
vokiečius aficierius.

Berlyniečiai juodai apsitaisę
Veik pusė Berlyno gyven

tojų apsirėdę juodom gedu- 
lio drapanom. Kiekviena fa- 
milija nustojo kokios nors 
brangios jai ypatos.

Anglijos kareiviai skubinasi Francijon, kad pagel
bėti francūzams.

Berlyne daugybė bedar
bių.

“NUMIRT AR PAIMT 
PARYŽIŲ”.

Taip paliepė kaizeris savo 
kariumenei. Laukiama, kad 
vokiečiai jau bus ties Pary
žiaus sienomis už kokių 6 — 
7 dienų.

Jau'trečiu sykiu pasirodė 
virš Paryžiaus vokiečių or
laiviai, kurie vėl metė kelias 
bombas. Vienok nebuvo 
nuostolių. Šiuo sykiu orlai
vis skrajojo ties Francijos 
banko namu, matomai, no
rėdamas paleisti bombas.

Francūzai organizuoja sa
vo orlaivių eskadroną, kurie 
nedaleis vokiečiams mėtyti 
bombas iš oro. Paryžiuje 
didelė išgąstis iš priežasties 
vokiškų orlaivių skrajojimo 
virš Paryžiaus.

Vokiečiai jau užsakė Bru- 
ssely padaryti vėliavą, kurią 
užkabins ant Eifelio bokšto, 
kuomet užims Paryžių.

Francija, gindamos nuo 
Vokietijos, apskelbė pasku
tinę mobilizaciją. 600,000 
naujų kareivių stos prie gin
klo bėgyje 6 savaičių.

Vokiečiai gi perdėm varo
si pirmyn. Francūzai, ang
lai ir belgai neatsilaiko. Bai- / 

šiame mūšyje tarpe Lille ir 
Lotaringijos vokiečiai pas
tūmė atgal kairįjį šoną fran
cūzų. Kitas musys eina ties 
Ammiens, bet ir čia francū
zams nesiseka.

Francūzai praneša tik 
apie smulkius laimėjimus, 
kurie neturi didelės svarbos.

PERMAINĖ PETER
BURGO VARDĄ.

Rusijos patriotams ir jų 
carui Mikei perdaug vokiš
kai, perdaug kryžiokiškai 
skambėjo vardas “Peterbur
gas” (Peters-burg — Petro 
miestas).

Tat caras išleido dekretą, 
kuriuo įsako nuo dabar va
dinti Peterburgą “Petrogra
du”, kas skamba jau visai 
slaviškai.

Vienok anglų laikraščiai 
kaip vadino, taip tebevadina 
Rusijos sostinę Peterbur
gu.

Jeigu jau caras taip ne
kenčia viso, kas vokiška, tai 
juk ir dabartinė carų famili- 
ja anaiptol nėra rusiška. Jo
je' daug daugiau vokiško 
kraujo, negu rusiško.

Geriausia būtų, kad Mikė 
pats save išvytų iš Rusijos..

Turkija stoja karėn.
Turkijoj apskelbta mobili

zacija. Pagal pranešimo 
feldmaršalo von-der-Goltz, 
sužinota, kad 200,000 karei
viu, vien tik mahometonu, 
pašaukta prie ginklo ir jie 
tuoj bus siunčiami kariaut.

Vokiečiu aficieriai vado
vaus turkų kariumene. Aiš
ku, jog Turkija bus vokiečių 
pusėj.

Jeigu taip bus — tuomet 
ant Balkanų vėl prasidės pe
kla. Stojus karėn Turkijai 
— netylės Graikija ir Itali
ja.

francijos vartižia kelsis j 
Bordo.

Ne šiandien-ryt Francijos 
valdžia: prezidento ofisas, 
ministerijos, archyvai ir sve
timų šalių ambasados persi
kels iš Paryžiaus į pietų mie
stą Bordo, v
Generolas Samsonov jau ne

gyvas.
Žinomas kazokų vadas,ge

nerolas Samsonov, jau nebe
gyvas. Jį, turbūt, užmušė.

Atgimė senoji inkvizicija.
Keleiviai, kurie iš Vokieti

jos sugrįžta Anglijon, pasa
koja, kad Leipzige, kur buvo 
tarptautiška spaudos paro
da, sudeginta pavilionai,kur 
buvo sudėta rusų, francūzų 
ir anglų knygos ir laikraš
čiai.

Tai jau tikras barbariz
mas.

VOKIEČIAI APSAUGOJA 
BERLYNĄ.

Vokiečiai ne juokais per
sigando, jog rusai gali užim
ti Berlyną.

Armija iš 200,000 traukia
ma į Berlyno apygardas,kad, 
reikale, galėtų apgint Prūsi
jos sostinę.

Užmušė 100 vaikelių.
Austrijos artilerija, be- 

bombarduodama Belgradą, 
pataikė į vaikučių prieglau
dos namą. Ant to namo ple
vėsavo Raudonojo Kryžiaus 
vėliava.

Užmušta 100 kūdikių.

Renka popiežių.
Ligišiol konklavan susi

rinkusieji kardinolai dar ne
išrinko naujo popiežiaus.

Ligišiol daugiausia balsų 
gavo kardinolas Maffi, Pisos 
arcivyskupas.

Wilsonas nori būt 
prezidentu.

Vice prezidentas Marshall 
padarė pranešimą, jog 1916 
metais dabartinis preziden
tas Wilsonas vėl “rūnys” ant 
prezidento.

Patinka, mat,prezidentau
ji ! Gėra duona.

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS.

(četvergo rytas, 3 rugsėjo).
Francūzai praneša apie 

laimėjimus.
Paryžius. — Vokiečių ka

valerijos korpusas, maršuo- 
jantis linkui Kompenijos gi-

■ rių, tapo užkluptas anglais. 
Anglai paėmė 10 kanuolių.

Vokiečių kavalerijos pul
kai, kuriuose buvo 12,000

■ vyrų, sumušti francūzais.
Karės ofisas praneša apie 

i francJzų pasisekimus Vogė- 
zuose. Vokiečių kronprin- 
co armija atmušta ties Spin- 
courtu.

Rusai ardo gelžkelius.
Rusai vis dar ardo Prū

suose gelžkelius. Rusų ka
reiviai išardė stacijas Land
sberg, Roesel, Bischofstein, 
Barkenstein.

Rusai sako, jog vokiečiai 
įgijo daug naujų spėkų.

Bet rusams taip-pat gabe
na naujų spėkų iš Kauno. 
Rusų rankose yra gelžkelis 
nuo Kauno iki Įsručio.

Išvijo vokiečius ir Lillio.
Francūzų generalis štabas 

praneša, kad francūzams 
pavyko išvyti Vokiečius iš 
Lille, kurį jie buvo užėmę.

Francūzai sako, kad nors 
vokiečiai ir apguls Paryžių, 
tai betgi, dar liksis veik 4 
milijonai francūzų kareivių 
ir jie nesnaus, bet kovos.

Francijos sostinė jau per
kelta iš Paryžiaus.

Francijos valdžia išleido 
pranešimą, jog respublikos 
sostinė perkelta iš Pary
žiaus į Bordo. Tas padary
ta apsigynimo rtfikale.

Proklamacija kviečia 
francūzus kariauti iki pas
kutiniam kraujo lašui.

Turkija nori grąžint 
Kaukazą.

Washington, D. C.—Šian
dien laukiama, kad Turkija 
apskelbs karę Rusijai ir eis 
pagelbon Vokietijai. Turki
ja tikisi, jog jai pavyks at
gauti atgal Kaukazą nuo 
Rusijos.

Kaukazo dideli plotai jai 
seniau prigulėjo.

Turkija išstatys karės 
laukan 500,000 kareivių.

Austrija tikrai užėmė 
i Lodzių.

Pasitvirtina žinia, jog su
si vieny jusios Austrijos ir 
Vokietijos spėkos tikrai už
ėmė Lodzių ir beeina ant 
Varšavos.

(Tąsa ant 8-to pusi.).

; ' ... . . . . . . .
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
udonoji Savaite. LAISVOJI SAKYKLA

» Connecticut valstijos Lie-! Matomai, jog seime bus 
tuvių Socijalistų Sąjungos užkliudyta ir politikos daly- 
kuopų konferencija išsitarė kai.
už visuotinąjį bepartyvį' Autonomija, peticija, re-už visuotinąjį
Amerikos lietuvių suvažia- voliucija — tai vis temos dėl 
vimą. Konferencijos nuo- apkalbėjimo. Męs jau pasą
mone, socijalistai veikliausia kerne “Laisvėj”, kad męs ne
turi dalyvaut suvažiavime, tikim į reikalingumą ir nau-

Ligišiol, kiek teko paste- dingumą apkalbėjimo. Bet
tikim į reikalingumą ir nau-

beti, dauguma socijalistų už 
bepartyvį politiškąjį suva
žiavimą.

Vis dažniau mūsų laikraš
čiuose pradedama gvildenti 
mūsų farmerių reikalai.

Metas, jau seniai metas ir 
mūsų farmeriams sukrusti.

Geistina būtų, kad jie pa
tįs kotankiausia imtų balsą 
mūsų laikraštijoj.

“Dilgėlės”.
“Dilgėlių” N. 16 yra pra

nešimas, jog Pittsburge jau 
susitvėrusi nauja kooperaci
ja, kurios tikslas leisti “Dil
gėlės”. ' Kooperacija galuti
nai susitvarkys už kokių tri
jų mėnesių. Kooperacijos 
draugai mano pradėti leisti 
“Dilgėles” kas savaitę. Še
ras, norint įstoti bendrovėn, 
$5.00. Tokiu būdu ir “Dil
gėlės” bus leidžiamos visuo
menišku būdu.

Daugiau žmonių — dau
giau energijos!

“šake”.
Mums praneša, kad Mon

tello ir Worcestery (Mass, 
valstijoj) susidarė būreliai 
žmonių, kurie perims “Ša
kės” leidimą. Tat, veikiau
sia, “Šakė” nebeišeis dau
giau iš Chicagos, bet persi
kels į Mass, valstiją.

Ateitis parodys, kaip tvar
kys “Šakės” reikalus nauji 
žmonės.

Bepartyvio seimo reikale.
Diskusijos ir svarstymai 

- apie bepartyvį politiškąjį; vL 
' sų Amerikos lietuvių seimą ' 

eina savo keliu. Išėmus kle
rikalus, tikriau sakant, di
desnę jų dalį, bepartyviškam 
seimui pritaria visi, kurie 
ligšiol apie jį atsiliepė.

Kiek galima spręsti, sei
mui skiriamas laikas turės : 
nusitęsti iki pabaigos šio mė
nesio, o rasit, net iki pra
džios kito mėnesio.

Vyriausias dalykas, ski
riamas būsiančio seimo de
legatų apkalbėjimui, yra 
įsteigimas Lietuvos Gelbėji
mo Fondo. Tula dalis mūsų 
visuomenės jau dabar tuomi 
dalyku rūpinasi. Žinoma, 
surinktieji pinigai nepra
puls ir, veikiausia, bus per
duoti bendron kason, kuri 
bus įsteigta seime. Tenais, 
seime, turės būt išdirbtas 
tekstas atsišaukimo į Ame
rikos lietuvių visuomenę, 
kadangi S. L. A. komiteto at
sišaukimas nepagimdė jokio 
entuzijazmo ir buvo parašy
tas neatsakančioje formoje.

Męs girdime balsų, kad 
visviena surinktomis auko
mis męs negalėsime paten
kinti, paguosti visus tuos, 
kurie maldaus pagelbos. Bet 
ar tai gali būti argumentas 
prieš aukų rinkimą? čia 
yra daįykąs principo. Nuo 
aukų niekas negal atsisakyt, 
kas turi savyje žmoniškumo. 
Taip, kaip belgai gina savo 
šalį, taip, kaip francūzai gi
nasi nuo užpuolikų, nors 
jiems ir begalo sunku atsi- 
'spirt prieš užplukusias ne
laimes, taip ir męs turime 
gelbėti šalį, iš kurios paeina
me, nes ji pavirto karės are
na be jos žmonių noro ir su
tikimo. Męs negalime kvie
sti lietuvius eiti su caru ar 
su kaizeriu. Tai aišku kiek
vienam. Bet gelbėti savo ša
lį męs privalome, kuomi tik 
galime.

Buvo girdėties balsų, jog 
Lietuva nedaug tenukentės, 
nes rusai jau įsiveržė Prūsi
jon. Vienok, pastarųjų die
nų žinios iš karės rodo, kad 
rusai, galbūt, bus išvyti ir 
tuomet Lietuva baisiausia

tie bendri seimai ir tas ben
dras veikimas yra kokia tai 
tradicija, užsilikusi pas 
mus’, Amerikos lietuvius, 
dar nuo anų garsiųjų ir 
triukšmingų S. L. A. seimų. 
Geras ar blogas tas paprotys 
ir ta tradicija — čia nekalbė
sime, bet kad šiuo sykiu męs 
negalėsime dar nuo jų pasi- 
vaduot — tai, rodosi, yra ga
na aiškus dalykas. Būsian
čiame seime mūsiškiai drau
gai turėtų būtinai apsvars
tyt ir abelnai, iš principo at
žvilgio, ar reikalingas mums 
taip labai tas bendras veiki
mas.

Atvirai kalbant, būsian
čiame seime męs nesitikim 
išgirst ką naudingo iš p. Ga
brio partijos, na o jie iš mū
sų. ir jeigu bus kokia nors 
rezoliucija, kaipo seimo vei
kimo pasekmė, tai juk ji 
bus kompromiso rezoliucija. 
Kompromiso gi rezoliucijos 
visuomet būna nušutusios, 
miglotos ir todėl labai mažai 
Įtikinančios. Męs bijomės 
todėl, kad kalnas nepagim
dytų tik vuodą...

Vienok, jeigu męs ir labai 
neištikimai žiūrime į būsian
čio seimo politišką akciją — 
dėlto kviečiame jame daly
vauti, nes dauguma mūsų 
draugų už seimą. Mažuma 
turi paklausyt • daugumos, 
kitaip męs negalėsim sukon
centruoti savo spėkų.

Beto, jeigu kas ir ignoruo
tų politišką veikimą seimo, 
tai,, veikiausia, niekas, o nie
kas negalės ignoruot didžio 
Lietuvos gelbėjimo darbo, 
suorganizavifhas kurio yra 
vyriausia seimo priedermė.

Valdybos vyriausių mūsų 
organizacijų, kaip L. S. S., S.

tuodu laikraščiu už žinių 
prisisavinimą!

Dabar jau aiškų kiekvie
nam, kad “Dilgėles” nei ma
žiausio pamato neturėjb 
tvirtint, jog “Laisvė” netu
rinti korespondento Vilniu
je.

Paprasčiausias laikrašti
nis padorumas reikalauja 
pirm, negu apšmeižt ką 
nors, apkaltint nešvariame 
darbe — ištirti viską. Bet 
“Dilgėlėms” tas nerūpėjo.

Ir kada męs tuomi pasi- 
piktinom, tai “Dilg.”, vieton 
pasakymo, jog jos suklydo 
arba vieton parėmimo savo 
pirmutinės nuomonės, (kad 
žinia pasisavinta) — šne
ka apie ultimatumą, ka
rę, “kritiką” (apšmeižimas 
be faktų nėra jokia kri
tika) ir tt. Ant panašių šne
kų męs nieko neatsakysime.

Pakanka to, ką pasakėme 
apie reikalą. Tikėsime, kad 
“Dilg.” pripažins mums tei
sę piktinties tuomet, jeigu 
socijalistiškas laikraštis įta
ria savo literatišką draugą 
tokiame pasielgime, koks 
tinka atlikti tik “Saulei” ir 
“Katalikui” ir neprirodo to 
savo įtarimo.

Toks atsinešimas tarpe so
cijalistų spaudos turi išnykt.

šiandien prasideda Rau
donoji Savaite . žinios apie 
tai, kaip mūsų draugai ruo
šėsi prie tos didžios šventes, 
gali būti užtikrinimu, kad 
visi socijalistai įtemps savo 
spėkas, kad Raudonosios E- 
vangelijos žodis koplačiau- 
sia skambėtų per tą savaitę.

Nei klerikalai, nei tauti
ninkai neateis mums pagel- 
bon . Męs patįs vieni turime 
dirbti, turime kovoti, turime 
rūpinties savo reikalais.

Dabar, kai siaučia ta bai
sioji karė, męs turime de- 
monstruot viso pasaulio dar
bininkams savo solidarišku- 
mą su jais kovoje už švieses
nę ateitį, kada įsigyvens 
žmonijoje tikros brolybės 
idealai.

Sustiprinkime savo dva
sią, susijungkime dar dides
niais vienybės pajautimo ry
šiais! Į darbą, draugai!

Ferdinandas Lassalle

turi rūpėti ir Prūsų Lietuva

D. kogreičiausia turėtų tar
pe savęs susižinoti ir išrinkti 
seimo rengimo komitetą.

Atsakymas.
Anuomet “Laisvėje” tilpo 

pranešimas iš Vilniaus, jog 
Amerikon atvyksta Žemaitė, 
Petkevičaitė ir Čiurlionienė. 
Panašus pranešimai tilpo 
“Naujienose” ir “Tėvynėje”, 
r tiems laikraščiams, taip 
<aip ir “Laisvei”, buvo pra
nešta iš Vilniaus apie svečių 
atsilankymą.

Kaž-kodėl “Dilgėlės” įta
rė, jog “Laisvei” tatai ne
pranešta iš Vilniaus, bet ji 
pasisavino tą žinutę iš “Liet. 
Žinių”. Mat, “Dilgėlės” pa
našią žinutę skaitė ir “Liet. 
Žin.”.

Tai bent buvo “argumen
tas”. Ar tai mūsų pranešė
jui nevalia pranešt “Lais
vėn” tokių naujienų, apie 
kurias pamini ir Vilniaus 
spauda?

Jeigu Vilniuj kas nors 
įvyko — tai juk tas gali ly
giai rūpėti kaip “Laisvės” 
korespondentui, taip ir “L. 
Žin.”

Beto, męs jau nurodėme, 
kad tame atsitikime “Lais
vėj” buvo šiek tiek naujo, ko 
nebuvo “Liet. Žin.”. Jai tas 
“Dilg.” rūpi — jos gali paly
ginti. Apie tai pasirūpinti 
jos privalėjo pirm, negu ra
šyt savo šlykščią pastabėlę.

Pridursime dar, jog “Lais
vėj” buvo ir tokie praneši
mai iš Vilniaus, kaip apie 
klerikalų padėkavonę carui 
už spaudos gražinimą, apie 
demokratų partijos konfe
renciją ir daugiau, — o tų ži
nelių Vilniaus spaudoj nebu
vo.

Tas viskas parodo,kad yra 
Vilniuj žmogus, kuris sutei
kia mums žinių.

Šiame atsitikime “Dilgė
les” galėtų įtikinti ir “Nau
jienų” su “Tėv.” pranešimai.

Lygiai 50 metų sueina nuo 
tos dienos, kada Prūsijos 
junkeris nušovė bvikovėje 
vieną didžiausių pasaulio 
darbininkų vadovų, Ferdi
nandą Lassallį.

F. Lassalle gimė, augo, 
mokinosi ir veikė tarpe dar
bininkų Vokietijoj, bet jo 
veikimas buvo internaciona- 
liškas. Vaisiais jo darbo 
naudojamės visi, be tautų 
skirtumo.

Kaip priešai, taip ir dar
bininkų judėjimo draugai 
žinojo, kokią didelę įtek
mę turėjo Lassallis, todėl 
nestebėtina, jeigu patsai 
Bismarkis, tasai geležies ir 
kraujo kancleris, norėjo pa
sinaudot didžia 
įtekme Prūsijos valstybi
niams tikslams. Bet Bis
markis nuėjo savo keliais ir, 
nors pasiekė kulminacijinio 
savo galybės punkto, vistik 
liksis ateities kartoms tam
sios atminties žmogumi.

Bismarkis giliai neapken
tė socijalistiską idėją ir 
daug spėkos dėjo, kad panai
kinus “raudonąjį pavojų”, 
bet jisai neįstengė to pada
ryti.

Lassallio darbas laimėjo.
' “Laimingi jūs, — sakė La- 

ssalis darbininkams, — nes 
jūsų interesai supuola su in
teresais plėtojimos visos 
žmonijos”.

“Nuo augštųjų mokslo vir
šūnių greičiau galima išvys
ti naujos aušros rytą, negu 

jonierius”, kurio pirmiau ji- ten apačioje sūkury kasdie- 
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is mūsų praeities.
Amerikos lietuvių istori

joj vienas iš įdomiausių pus
lapių bus, veikiausia’ “Vien. 
Liet.” atvirtimas prie nacio
nalizmo principų ir uoli ko
va su socijalistais, su tais 
pačiais socijalistais, kuriuos 
tas laikraštis tūlą laiką glo
bojo .

Drg. J. Baltrušaitis pasa
koja “Dilgėlėse” 
Paukštį, Sirvydą 
“Vien. Liet.”.

“Sirvydas dar 
sncijalistas!.— eidamas prie 
“V. L.”, pasirašė ant Paukš
čio kontrakto, kad jisai ve
siąs “V. L.” tautiškoj dva
sini (pirma kontrakto neda
lydavo). Paukštys, o ypač 
kiti du kompanai (Brazys ir 
T. Paukštys) niekad nesim
patizavo socijalistams; tik 
pirmiau nematė, kaip be jų 
galėtų biznį varyt, tai ir ken
tė”...

Atsigaunant reakcijai Lie
tuvoj, augo reakcija ir Ame
rikoj. Ant Paukščio įda
ręs įtekmę ir Chicagos “mili- • •• * % 1 • • •
v 
sai nekentė.

“Vienybei” pradėjo vis la
biau nesisekti. Ir tuomet 
Paukštys, Sirvydas Jr kiti 
pradėjo" jieškoti priežasčių 
to nesisekime, arba, kaip sa
ko drg. J. Baltrušaitis, pra
dėjo “blūdyti”.

Nors išrišimas klausimo 
buvo aiškus — kaip gi pla
tins socijalistai laikraštį, ku
ris juos šmeižia? — vienok 
vienybiečiai,to nenorėjo, su
prasti — na ir dasivarė, iki 
dabartiniam savo stoviui.

“Kad Paukštys būtų nesu
kvailiojęs biznyje — tai to 
biznio būtu neblikęmei ženk
lo”.

Rodosi, kad taip ištikrųjų 
ir buvo. Bet jisai sukniubo 
po biznio našta.

Nemaloni ta visa istorija, 
kurią pasakoja drg. J.B., bet 
ji šį-tą nušviečia iš mūsų 
praeities santikių.

apie J. 
ir pačią

būdamas

Už žmoniškumą.
“The New York Times” 

kartoja Berlyno socijalistų 
dienraščio “Vorwaerts” per
sergėjimą, kurį tas dienraš
tis daro Prūsų valdžiai ir ka
reiviams.

“Vorwaerts” sako, kad 
belgai turi pilną teisę ginti 
savo tėvynę ir visi nuožmu
mai, kurie vartojami Belgi
joj vokiečių kareiviais yra 
verti didžiausio pasmerki
mo.

“Vorwaerts” primena įsta
tymą nuo 1813 m. kur pasa
kyta, kad ginant tėvynę visi 
kovos įrankiai geri, o belgai

gina savo

Lassallio

Nekelkime vestuvių ir 
puotų.

Gerb.“Laisvės” redaktoriau!
Aš norėčiau paduoti min

tį, kuri man atėjo į galvą 
laike vienų vestuvių. Žmo
nės ūžė, linksminosi, puota
vo, gėrė, šaukė... na ir pasi
gėrė. Visi buvo linksmi, vi
sų veidai nušvitę, bet tas 
linksmumas, po alkoholio 
įtekme, buvo toks nenatura- 
liškas.

Man tuomet atėjo galvon 
mintis, ar to visko negalima 
būtų išvengti bėnt šiame vi- 
sasvietinės karės momente. /

Ten žmonės žūsta, ten 
miestai pavirsta degėsiais, 
ten miįijonai rauda savo tė
vų, sūnų, vyrų, ten milijonai 
badauja. Lietuvoj taip-pat 
viešpatauja baisus nuliūdi
mas, nes veik nėra šeimynos, 
kurios narys ar giminė ne
tarnautų kariumenėje. Ga
limas daiktas, kad ir dabar 
jau daugelis nelaimingų šei
mynų neturi duonos.

Lietuvos turčiams ta karė 
ne taip baisi. Karės sunky
bės, karės našta daugiausia 
nukankins vargdienius.

Ar gi męs turime tiesą 
linksminties,, šauktį ir ūžti 
po alkoholizmo įtekme ir lei-, 
sti šimtus'bjaurių žaislų tik-' 
slui. Pagalvokime apie tai, 
broliai ir sesers!

Tikiu, kad “Laisvė” patal
pins šį mano pranešimą, o vi-/ 
si apšviestesni draugai ir 
draugės agituos už susilai
kymą nuo to begėdiško pini
gų praleidimo.

Kaip socijalistai, taip tau
tiečiai, taip klerikalai turi 
susilaikyt nuo tų žaislų, nuo 
tų pasilinksminimų, o kiek
vieną atliekamą centą dėti 
Gelbėjimo Fondui.

Tegul išnyksta tie barba
riški papročiai.

“Laisvės” skaitytojas iše 
Pittsburgo.

ninio gyvenimo” — sakė La- 
ssallis darbininkams savo 
puikiausiose, ugniniais įkvė
pimo žodžiais skelbtose pra
kalbose.

Lassallis gimė buržuazi
jos tarpe, bet jisai nepasida
vė jos ideologijai. Jisai jieš- 
kojo naujos veikimo dirvos 
ir atrado ją skelbime darbi
ninkų idėjos, “ketvirtojo 
luomo idėjos”.

. Jį persekiojo, jį traukė 
teisman, jį šmeižė, bet jisai, 
kaip tikras kovotojas, to- vi
so neatbojo. Jisai eina, agi
tuoja, dalyvauja “Visuotinoj 
Darbininkų Sąjungoj”, užsi
ima politiška agitacija, rašo 
mokslo veikalus, sako pra
kalbas — ir tą visą jisai da
ro tuomet, kuomet susiprati
mas tarne darbinįnkų buvo 
dar labai menkaš, kuome 
buržuazinės laisvės žiedai 
dar nebuvo suspėję pražy- 
dėt. Lassallio prakalbos 
teismuose atkreipia ant jo 
atydą visos Vokietijos! A- 
žuot teisinties — Lassallis 
mėgina pačius teisėjus pas
tatyt ant apkaltinamojo suo
lo, kas jam, visuomenės nuo
monėje, ir pavykdavo pada

Buvo dalykų, kuriuose La- 
ssalis ir klydo, bet tos klai
dos pačio gyvenimo truputį 
vėliau tapo išdildintos.

Atmintis Lassallio amži
nai gyvuos darbininku tar
pe.

Ant dirvos, aplietos krau
ju kankinių, išauga medis
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Prūsų lietuvio balsas.
Gerb. “Laisvės” red.!

Duokite man balsą, kaipo 
Prūsų lietuviui. Aš žinau 
savo draugbrolių nuomones 
ir galiu drąsiai sakyt, kad 
Prūsų lietuvninkai nenori 
būti po maskolium. Aš skai
čiau keliuose laikraščiuose, 
kad reikia Lietuvą šujungt į 
krūvą po viena valdžia. Ne- 
kurie velyja, kad tai būtų po 
maskolių valdžia. Bet tai 
būtų baisiausia skriauda 
Prūsų Lietuvai.

Elgkimės žmoniškai. Jei
gu paklaustų pačių Prūsijos 
lietuvių, ar jie nori prisidėti 
prie Didžiosios Lietuvos—tai 
tikrinu, kad 95 iš 100 nenorė
tų prie Rusijos, nes Prūsuos 
vistik geriau gyvent

Ko nenori žmonių balsas, 
tas neturėtų stotis. Per ne
valią negalima prisegt Prū
sų Lietuvą prie Rusijos. Jei
gu maskolius tai' ir norėtų 
atsiekti, męs turime jam iš 
viso savo vieko priešintis.

Visai kitaip būtų, jeigu 
gautų plačią autonomiją. 
Tuomet, autonomiškoj Lie
tuvoj, ir Prūsų lietuvnin
kams nebūtų skriaudos bei 
jų politiškas ^iasilaikymas 
nebūtų išstatytas pavojum 
Tuomet (autonomiškoj Lie
tuvoj) būtų pilna gaspadori- 
ška, politiška ir religiška 
liuosybė ir visiems tėvynės 
vaikams būtų gerai, bet su
vienyt abidvi Lietuvos dalis 
tik‘‘vardan vienybės”, tai 
būtų didelė skriauda. Tuo- 
met už- “vienybę” Prūsų lie
tuviai užmokėtų visą savo 
politišką laisvę, kuri yra 
daug didesnė, negu Rusijoj.

Aš ^ly vi j uos iš tų mūsų 
tautininkų, kurie taip prita
ria Rusijai. O kas atėmė 
lietuviams druką? Jeigu ne 
Prūsų Lietuvos kampelis ir 
Tilžė, tai kur būtų spauzdin- 
tos lietuviškos knygos? Tas 
atskyrimas Prūsų Lietuvos 
atnešė didelę naudą kovoj su 
šiaurės meškinu.

Todėlei gi aš patariu ne- 
augštint Rusiją ir nesiglaust 
prie jos. Aš nepagiriu ir 
Prūsijos valdžią, bet ji vis
gi geresnė ir žmoniškesnė.

Su pagarba

Kad tai bučiau 
tautiečiu...

, (Monologas). # 
(Skiriu rnonologistui S. V— kui).

(Apiplyšęs, panašus val
katai. Eidamas dairosi že
myn, ar neras ką pamestą. 
Pamatęs cigaro galą, susto
ja, keistai pasižiūri į jį ir 
linksmai griebiasi už jo). Ot, 
tai laime! Cigarą radau. 
Nugi, dar pilnai pusė. Tas 
man nieko nekenkia, atpenč, 
dar patinka; juk jį rūkė, ar
ba, geriau sakant, žindo tau
tiškos lūpos. Gal kas norė
tumėt manyt, kad tuom no
riu tautietį įžeist? Anaip
tol ne! Mat, kad jeigu koks 
suvargęs cicilikutis retkar
čiais nusiperka už nikelį ci
garą, tai toliai jį žinda, ko- 
liai laikosi, o reštą jo iš- 
spjaudo. Todėl cicilikai 
taip surūko,'ir niekada ne
gali ciciliko pamesto cigaro 
galo rast. Mat, jie nenori 
duotis perdaug save išnau- 
dot, o tautietis, savo tautos 
garbę keldamas, tik į pusę 
cigarą įrūkęs, ir meta. Ta
me esu persitikrinęs. Esu 
buvęs prie cicilikų salių, ka
da jie rengia visokius refe
ratus,ir prie hotelių,kur tau
tiečiai rengia vakarienes. 
-Pas tautiečius atrandi ciga
rų galų, o pas cicilikus ne. 
Bet vistiek, reikia pasmoka- 
vot. (Išsiima iš - kišeniaus 
vietoje briežuko vinį; į šlau
nį nori uždegti. Neįbraukia. 
Užpykęs, meta. Suskamba. 
Pribėgęs, pasižiūri.) Kad jį 
kur velniai! Maniau, kad pi
nigas suskambėjo, o čia būta 
vinies. (Patėmyjęs ištolo, 
greitai prisiartina ir, links
mai lenkdamasis prie žemės, 
sako): Aaa, tai jau antra 
laimė. Tfiu... (atsitiesda- 
mas), kad jį kur velniai; nu
gi ištolo visai atrodė, kad tai 
nikelis guli, o čia tik, turbūt, 
kokio ciciliko nusispjauta. 
(Jieško kišeniuose briežu
ko. Suradęs, užsidega ciga
ro galą. Užsirūkęs, įsirė
męs, atsilošęs,: išdidžiai po 
sceną vaikščioja). Puikų 
skonį turi. Man rodosi, kad 
aš dabar atrodau “ O kei”, 
ar ne tiesa? Ai bečiu, kad 
dabar susitikčia kokį tautiš-, 
ką redaktorių arba daktara, 
kaip Chicagos dentistą Zi- 
mantą, daktarą '■ Graičiūną, 
na o kad taip, duokim sau, ir 
tą Philadelphijos, kuris, kai
po sako, užsiimąs mulkinimu 
ir per laiškus operacijas da
ro, tai tuojaus paduotų man 
ranką. Kaip tautiška meilė 
krūtinėje pradėjo degti... 
kad tik krūtinė neužsidegtų! 
Vandeniu neužgesinčiau, o 
dėl alaus neturiu nikelio. Et, 
vistiek linksma. (Linksmai, 
išdidžiai vaikščiodamas už
gieda: “Kur bėga Šešupė”). 
Sakau, vienintelė mano ne
laimė yra ta, kad čia ne 
Prancūzijos Paryžius, o 
tik... (čia reikia pasakyti ar
ba suminėti to miesto vardą, 
kuriame yra monologas lo
šiamas). Kad tai čia būtų 
Paryžius, tai tuojaus eičiau 
pas poną Gabrį, kaipo mūsų 
tautos atstovą, ir, nuėjęs, iš- 
tiesčiau savo ranką, ištemp
čiau purviną delną, o kitoje 
rankoje, (taip ir parodo), 
tarppirštyje cigarą laikyda
mas, sušukčiau: “Būk pa
sveikintas karaliau mūsų”... 
phu, kad tave bala užsemtų, 
dar gali įžeist. Pasakyčiau: 
“Būk pasveikintas mūsų 
tautos atstove!” Tada mūsų 
Gabrys mandagiai atsikeltų, 
kepurę kilsteltų (taip ir pa
rodo), na ir mūsų tautiški 
delnai—vienas purvinas, ki
tas baltas—susijungtų, su
liptų, ir sujudintas kraujas 
pradėtų smarkiau bėgioti po 
tautiškas gįslas. Gabrys,ži
noma, apimtas akyvumo, už
klaustų, su kuom turi garbę 
kalbėti? Tada pasisakyčiau, 
kad kiaulinio poručiko, da
bartinio redaktoriaus, geras 
draugas. Tada nusivestų į 
hotelj ant vakarienės, ir 
gaučiau čielą cigarą užsirūk 
kyt, bet aš, ir tik iki pusei su
rūkęs, mesčiau žemėn. Kas 
maų reikėtų daugiau jam 
pasakyti? (mislyja). Aha, 
pradėčiau jam svarbiausius 
nuotikius iš mūsų gyvenimo

pasakot. Tuomi pasirody- 
čiau, kad ir aš neprastas. 
(Pasidairo apie save). Pras
tumo —- neprastas, tik biskį 
perdaug apiplyšęs. Štai ką 
jam pasakyčiau: “Mūsų ger
biamasai daktaras Šliupas, 
aukas sibiriokams berink- • 
damas, mus įvijo, geriau sa
kant, cicilikai jį, o jis mus, į 
spąstus, kad jau mums nėra 
kur ir dėtis’L Gabrys klausy
tųsi ausis pastatęs, it degloji 
išgązdinta... “Daktaras Ba
sanavičius, važinėdamas po ' 
Ameriką ir tautos namams 
aukas berinkdamas, įsimylė
jo į cicilikų vėliavą. Dabar, 
daktaras Basanavičius liepė 
ir mums įsitaisyt cicilikiŠKą 
raudoną vėliavą, o čia lyg 
tyčia, tie mūsų cicilikai, ap
saugok juos viešpatie, jau 
visai pradeda ištautėt. Mat, 
negana ką jie tautų nepripa
žįsta, bet dabar jau net prie 
anglų cicilikų prisidėjo. Da
bar mūsų tautai užtaisytas 
didžiausias smūgis, negu ka
da koks buvo. Basanavičius 
veja prie cicilikų, o cicilikai, 
sugavę, prie anglų, taip mūs 
tautą ir naikina. Gal dar 
šiaip nebetaip mūsų dvasiš
ki tėveliai savo bažnyčiose 
įstengs palaikyti tautystę”... 
Apie bažnyčias kalbant, mū
sų gerbiamam atstovui pa
tiktų. (Ilga pauza). Na, 
vistiek aš nieko nepasakiau. 
Nei čia bus Paryžius su Ga
briu, nei kiti velniai bus. Ge
riau, man padėkite parūpint, 
iš kur aš galiu gaut nikelį, 
kad tautišką skūnerį patuš- 
tint. Gerklė jau išdžiūvo,kad 
negaliu nei kalbėt. Oh! (atsi
dūsta). Vargingas mano 
gyvenimas!. Reikia eiti lai
mės jieškot. (Einant nuo 
scenos dairosi, taip kaip įei
damas, jieško, ar ne ras ką 
pamestą. Publika ploja. 
Greitai sugrįžta, ranką iš
tiesęs, radosi, nori publiką 
nuramint, kad vėl savo spy- 
čių pradėt. Prieina visai 
prie krašto scenos. Publika 
nusiramnia, laukdama ką 
čia pradės. Tada, išlėto, ko
jas kilnodamas, išeina, bet 
nieko nesakęs). Sks.

III—VI—MCMXIV.

NAUJOS KNYGOS.
“Silent musae inter ar-- 

mas” (Mūzos tarp ginklų 
triukšmo tyli). Taip patei
sina save ir savo poeziją ku
nigas J. Žilinskas (Jonas Jo- 
nyla), nurodydamas į tuos 
nepatogius laikus, kuriuose 
jisai rašė savo eiles.

Vargiai tai teisinga nuo
monė ir vargiai ji pateisina 
Joną Jonylą. Kuomet tautos 
dvasia suvaržyta ir tautos 
kilimui statomos įvairios po
litiškos pinklės, tuomet gim
sta minties titanai, poetų ka
raliai.

Žinoma, J. Jonyla negali 
turėti pretenzijos su jais ly- 
ginties.

Prieš mus pirmas jo vei
kalų tomelis: “Jono Jonylos 
veikalai, veikalėliai ir verti
mai eilėmis (I pluoštas)”.

Štai pirmos eilės:
“Du kiemai. Dveji namai. 

Panemune takas.
Taku ėj du kaimynai, 

Susiėję šnekas.
— Labą dieną! —.Labą die, 

Kur, kaimyn, keliausi? f
— Pas tave! — Aš pas tave, 

Kaimyne, rengiuosi.
Kas girdėti?...—Pas mane

• Garnys bu’o šiandieną,
— Pas mane ta-pat žinia, 

Tokia pat naujiena.
— Jeigu duktė? Jeigu sū

nūs?...
—Džiaugkivos, ką* gavę!...

— Prašau tave į kūmus.
O aš prašau tave”...
Tokias eiles ir “Saulės” 

redaktorius parašytų... Na, 
o paskui apie kūmus, kaimy
nus, teglą etc. Poezijos nei 
krislelio, nei aguonos grū
delio. Matyt, kad eilės ėjo 
per p. Jokubyno rankas. 
Joks kitas1 litera torius ne
būtų praleidęs jų į Tėv. Myl. 
D. išleidimą.

Ir taip nuo pradžios iki 
pabaigos. Mėginta versti 
Heine, Mickevičius, bet tie 
vertimai—tik darkymas ori
ginalų.
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Žinios delei kares ir 
apie karę.
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Londono rekrūtų namas į kurį kemšasi pašaukti re
krūtai.

tųlevičių laiškas, kuris gau
ta iš Anglijos uosto Portlan- 
do nuo laivo “Dvinsk”.

—Mielas Jurguti!
Šiuomi pranešu, kad aš iš

sirinkau sau ne visai laimin
gą kelionę, nors aš ją taip iL 
gai rinkausi... Per pirmuti- 
nias penkias dienas kopui- 
kiausia buvo kelionė, ant še
štos dienos mūsų laivas pra
dėjo pagaut telegramas, kad 
tarpe Rusijos ir Vokietijos 
kilo karė. Išsykio mums bu- 
70 juokai, manėm, kad tai 
tuščias išmislas.

Kada susilaukėme 9 d. ke
lionės ir buvom netoli Roter
damo, kaip štai, 6 vai. vaka
re pajutom, kad laivas suka
si atgal. Laivas paleido vi
sus garus. Ant rytojaus mūs 
laivas pradėjo artintis į kal
nuotą pakraštį. Męs susto
jom Portlande. Jau antra 
para čia stovim ir niekas ne
žino, kada plauksim toliau. 
Vieni sako,kad laivas<plauks 
po Raudonojo Kryžiaus žen
klu ir tuomet jį nekliudys. 
Visi visaip šneka, bet teisy
bės niekas nežino. Pasažie- 
rių yra apie 300. Visi labai 
nuliūdę. Ir man pačiam vis
kas keistai atrodo. Esu ka
reivis ir nesinorėtų stot po 
caru. Taip-pat ir tie keli 
centai, išsiųsti ant kelio, ne
žinia, kur dingo.

Čia už dienraštį ^mokam 
10c... (pabaiga apleidžiam. 
Red.).

rankos, dreba visas kūnas, 
dar vis tikėjausi laimingai 
sugrįžt į savo šalelę. Dabar 
j'au nustojau vilties,visos no- 
diejos.

Jau visą mūsų tėvynę už
liejo didžios liepsnos bangos. 
Girdisi baisus vaitojimas. 
Sustato pulkus kareivių. 
Kožno veidas yra išblyškęs, 
tartum, kad jau artinasi pa
skutinė valanda... (čia dalį 
laiško apleidžiam).

Nerašyk, broli, laiško, nes 
laiškas nedaeis.

Jūsų brolis Mikolas K.c

Leonidas Andrejev.

Raudonas Juokas

Tavo J. G.

H

i
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(Tąsa).
Turinys: Sužeistasis šnekasi su dakta

ru. Tai baisus pasišnekėjimas, nes senis 
daktaras jau randasi ant slenksčio beproty
stės. Jisai prilygina karę prie bepročių 
peštynių. Ligonis rauda, dejuoja, atsimi
nęs apie tėviškę ir savo nupjautas kojas. 
Daktaras pasakoja apie karės pamišėlius, 
kurių pilni laukai. Tasai daktaro pasakoji
mas yra ne kas kita, kaip ugninga prakalba 
prieš karės baisybes.

kokia metamorfoza įvyko 
galvose vietinių socijalistų 
ir sindikalistų... O juk tai 
įvyksta ant rytojaus po Žo- 
reso nužudymui !...

Mūsų, rusų, padėjimas vi
sai nekoks. Niekas iš fran- 
eūzų negali suprast, kaip tai 
męs, rusai, liekamės čionais, 
kuomet mūsų tėvynė pavo- 
jųje. Jie dar daugiau mums 
išmetinėja. Jie, francūzai, 
sako mums, jog eina kovoti 
už mus, kuomet męs lieka
mės jų duoną valgyti. .
Jeigu sutiksi prancūzą,tuoj 

i klausia: “Ar, tamista, dar ne

Laiškas rusų revoliuci- 
jonieriaus.

Redakcija laikraščio “No
vy Mir” New Yorke gavo se
kantį laišką iš Paryžiaus:

“Jūsų laiškus ir atvirutes 
gavome, bet vis atidėliojome 
atsakymą iki vakacijų. Bet 
vakacijos mūsų buvo labai 
trumpos ir atsakyti nesuspė
ta. Dabar gi laiko daug, bet 
kas iš to, kad galva nedirba.

Įvykusieji atsitikimai taip 
grandioziški ir tragiškų jog 
reikia sau pačiam duoti at
skaitą kas čia atsitiko, o jau 
ant popieros to negalima . „ . . , ,
perduot... Šnekėti apie Eu- kal?J?.' . ..g1 u!_ ,.a
■opos karę būtu daug leng-, vokiečiai užimtų justi sali ? 

vi .u, ne^i pergyventi ilj ^esmori nei aiškinti jiems, 
Pakako vienos tik savaitės 1 kalP m?s niūrime į Ru- 
kad gyvenimas persikeistu S1’OS relkalus- Kartais bau- haa gyvenimas persiKeisių. , , Vnkc franrfr/ną tnnvisiškai. ParvžiuS tuscias. gu: Rac K k. naneuzas tai 
Nėra automobiliu, veik ne- ^os ^perskeltų...
simatvt tramvajų ir vagonu.'..^ svetimtaučių uzsira- 
Visa diena tik'ir girdisi?? liuosanoriais kareiviais, 
šauksmai laikraščiu parda-'"11 lalku . tai geriausias 

l būdas nenumirt is bado.
nvi- ^es’ rusai socijalistai, su- 

Pirkie šaukėm susirinkimą ir pa- 
- -- j siuntom delegaciją karės mi- 

nisteriui, pasiūlydami jam, 
Ilčl, UCL IHVAU lltSlUlllUDl ! • T 1 ’J .
Apie pačia katastrofa nieko; ™gal.™e but' sanitarais ir 
nerašvein’ Pakaks to iei-1 dubininkais. Norėjome tuo. gu pasakysiu kad visi Frln- ml F^i-
oi i ne rlnrhininkni su pnt.H7.i- J°S 1 epubllkai 11 išvengti UZ- 

musimo savo brolių vokie
čių. Karės ministeris dele
gaciją priėmė,bet kas iš to”.

vėjų apie specijališkus išlei
dimus. Bet. deja, nuo to nei- 
kiek nėra lengviau.
nors 10—15 dienraščių j die
na, bet nieko nesužinosi

Lenkų “Sakalai”.
Mūsų tautininkai jau iš- 

ibūbnyjo apie caro lenkams 
teikiamą autonomiją.

Pažiūrėkim, kaip ištikrų- 
jų pritaria caras ir jo gene
rolai lenkams.

Visi žino, kad ligišiol po 
Austrija gyvenusieji lenkai 
daugiausia laisvės turėjo. Jų 
kalba nebuvo varžoma; tu
rėjo savo mokyklas, kultū
ros įstaigas, net seimą.

Todėl, karei prasidėjus, 
daug lenkų pritaria Austri
jai. Austrijos kariumenėj 
yra keli lenkų “Sakalų” pul
kai, kurie turi savo lenkišką 
uniformą.

Dabar paaiškėjo,kad kuo- 
■ met rusai kazokai paima ne
laisvėn “Sakalus”, tai juos 
! sušaudo, kaipo kriminalis- 
. tus.

Tokį paliepimą išleido di
dis kunigaikštis Nikolaj Ni- 
kolajevič.

Iš caro galvijų darbų pa
žinsite juos.

Generolas Von Falken- 
hayn, dabartinis Vokietijos 
karės ministeris.

Linksmas, amžinai judan
tis, Paryžius giliai užsimąs
tė. Juodas baisus uždanga
las, kaip didelis debesys, už-

' cijos darbininkai su entuzi
azmu eina karėn ir jog 
Francija pavirto į regyklą, 
kur visi susi vieny jo. Visuo
se komitetuose veikia soci- 
jalistai, rojalistai, sindikali- 
stai, bonapartistai, republi- 
kpnaiir tt. Tas jau parodo,

Laiškas, rašytas lietuvio ka
reivio savo broliui Detroitan

Aš, tavo brolis Mikas Ka- 
šinskas,stoviu ant karės lau
ko. Sudiev, mielas broli, su
diev visiems pažįstamiems, 
jau daugiau nesimatysime. 
Liūdna man skirties jaunys
tėje, gaila, gaila apleisti sa
vo miela motinėlę, gaila pa
likti seseles ir brolelius. Afe 
ką padarysi, kad po caro le
tena stoviu. Turiu eiti žu
dyti.* Dreba širdis, dreba

Kafe—šantanai ir pasi
linksminimo vietos tuščios.

Paprastas paryžiečių gy
venimas aprimo, užsimąstė.

Nesigirdi sveiko, užkabi
nančio juoko gyvenimą my
linčio jaunimo—visi ant kru
vino lauko, visi kovoja.

Aplinkui liūdna ir ramu.
Restoranai, bufetai ir 

traktierai užsidaro labai 
anksti. Tūli jau visai užsida
rė. ' y

Ant durų tankiai matosi 
iškabos: “Šeimininko nėra 
namie—ant karės”:

Ant gatvių ir parkuose ap
mirė žydrioji gyvenimo ban
ga- • • 1 U •Ant gatvių matosi labai 
daug amerikiečių.

Didelėmis kuopomis jie 
žiūri į padanges, kur kas mi- 
nuta skrajoja žvalgai-orlai- 
viai.

Ir rodosi, kad skrajodami 
padangėj, jie jieško kokią.tai 
paklydusią žvaigždę ar ko-

S. Retan.

Nekurie atvirai apie tai pasakoja, duo
dami paaiškinimus, kurie išrodė jiems aiš
kiais ir teisingais. Aš ir pats negaliu sau iš
aiškinti, kokiu būdu kilo nesusipratimas,nes 
aiškiai buvau matęs mūsų raudonąją spal
vą, paskui gi — jii geltonąją. Ir kaip tai 
greitai męs užmiršome apie tą atsitikimą, o 
kaip kalbėjome apie tai, tai kalbėjome, kaip 
apie tikrą mūšį ir tokioj dvasioj buvo pasių
sta ir parašyta neviena korespondencija; 
aš panašių korespondencijų skaičiau namie. 
Prie mūsų, sužeistųjų, atsinešimas mūšio 
metu buvo išpradžios gana keistas. Mū
sų kaip ir mažiau gailėjosi, kaip kitų sužei
stųjų, bet greitai tasai skirtumas išdilo. Ir 
tik pora naujų panašių atsitikimų ir taip- 
pat tasai faktas, kad ir priešų kariumenėj 
du pulkai visiškai vienas kitą panaikino, su
sikibę jau į krūtis, — duoda man pamato 
spręsti, jog tai buvusi klaida.

Mūsų daktaras, tasai pats, ką nupjovė 
man kojas, sunykęs senis, persigėręs jodo
formu, tabako dūmais ir karboliam, amži
nai kam tai besišaipantis, pasakė man, pri

kuriu gulėjo sužeistieji ir atkartojo: »
— Ar jūs galite išaiškint?
— Nagi sužeistieji, daugiau nieko, — 

atsakiau.
— Sužeistieji; — kaip aidas, atkartojo 

jisai. — Sužeistieji. Be kojų, be rankų, per
pjautais pilvais, sumalta krūtine, išplėštom 
akim. Ar jūs tą suprantate? Labai gėrai. 
Vadinasi, suprantate?

Judrumu, taip netikėtinu jo amžiui, se
nis šoko ant grinAi iri atsitojo ant rankų, 
balansuodamas ore kojomis. Baltas švar
kas nusileido žemyn, veidas apsiliejo krau
ju ir baisiu žvilgsniu žiūrėdamas į mane ji
sai dideliu sunkumu kartojo:

— O šitą... ar jūs suprantate?...
— Liaukitės, — baimingai sušukau, — 

liaukitės. \
Jisai atvirto, atsistojo, kaip reikia ir, 

atsidusdamas, mokinančiu tonu pasakė:
— Ir niekas to nesupranta.
— Vakar vėl šaudė.
— Taip, ir vakar šaudė. Ir užvakar 

šaudė, — patvirtino jisai.
— Aš noriu namo! — gailiai pasakiau 

aš. — Mielas daktare, aš noriu namo. Aš 
negaliu čia likties. Aš liaujuosi tikėjęs, kad 
yra kur tai gimtinė pastogė, kur taip 
smagu.

Jisai užsimąstė ir nieko neatsakė, o aš 
apsiverkiau.

— Viešpatie, aš likausi be kojų. Aš taip 
mėgau važinėties velosipedu, bėgioti, vaikš
čiot, o dabar nebturiu kojų. Ant dešiniosios 
kojos aš supau sūnų ir jisai maloniai žaidė, 
o dabar... Būkite prakeikti! Ko aš važiuo
siu namo? • Aš tik trisdešimts metų tetu
riu... Būkite jūs prakeikti!

Ir aš raudojau, blaškiausi, prisiminęs 
taip mielas, taip tvirtas mano kojas. 
Kas pavogė jas nuo manęs? Kas drįso 
atimti?

— Klausykit, — pasakė daktaras, žiū
rėdamas i šąli.
atėjo pamišęs kareivis.
Jisai buvo veik nuogas, sumuštas, sugnaiby
tas ir alkanas, kaip gyvulys; jisai visas bu
vo apaugęs plaukais ir buvo panašus į lauki
nį žmogų, į pirmykštį žmogų, j beždžionę. 
Jisai skėtriojo rankomis, vaipėsi, dainavo, 
šoko mušties. Jį pavalgydino ir išvijo į 
laukus. Kurgi kitur juos padėjuš? Dieną ir 
naktį trankosi jie, kaip piktos dvasios, po 
laukus ii’ kalnus, šian ir ten, skersai ir išil
gai, be kelio, be tikslo, be pastogės. Jie * 
skėtrioja rankomis, staugia, kvatoja, dai
nuoja ir, kuomet vienas su kitu susitinka, 
tai eina muštis, o gal būti, vienas antro ne- 
patėmyja ir praeina pro šalį. Kuo jie mai
tinas? Veikiausia niekuo. O gali būti, la
vonais, sykiu su žvėrimis, sykiu su tias šu
nimis. kurie dabar nutuko, ėsdami žmogie
ną. Tie šunes pavirto laukiniais ir visą lai
ką staugia. Naktimis irgi, kaip paukščiai, 
kuriuos^iažadino audra, kaip negražios pe
teliškės, tie klajūnai pamišėliai renkasi ten, 
kur mato ugnį. Reikia tik sukurti laužą, 
kaip.už kokio pusvalandžio susirenka ties ’ 
juo koks desėtkas nudriskusių, laukinių si
luetų, panašių į sušalusias beždžiones. Juos 
kartais, per klaidą, pašau ja, kartais, tyčio
mis, nes įkyri jų beprasmiai, baisus šauks
mai.

— Aš noriu namo! — šaukiau aš, užsi
kimšęs sau ausis ir, tarytum, per vatą, kur
čiai mušėsi į mano smegenis nauji, baisus 
žodžiai.

Daktaras tęsė savo pasakojimą:
—...Jų daug yra. Jie šimtais žūsta pra- 

rytyse, vilkaduobėse, kurios 'iškastos svei
kiems ir protingiems. Jie žūsta ant spy
gliuotų dratų ir kuolų; jie, kartais, daly
vauja dar tikimose mūšiuose ir kaujasi, kaip 
milžinai — visuomet pirmose eilėse, visuo
met be baimės; bet tankiai jie užpuola ant 
saviškių. Jie man patinka. Dabar aš dar 
tik pradedu netekti proto, todėl ir šnekuosi 
su jumis ir, kuomet protas galutinai mane 
apleis, — aš išeisiu į laukus, aš paduosiu 
ženklą ir surinksiu aplink savęs tuos drą
suolius,tuos ricierius be baimės ir ir ap
skelbsiu karę visam pasauliui. Linksma mi
nia, dainomis ir muzika męs įžengsim į mie
stus ir sodžius ir kelias, kuriuo męs eisim, 
bus raudonas. Viskas aplinkui bus raudona 
ir suksis raudonoj viešnioj, kaip ugnis. Tie, 
kurie nenumirė, prisijungs prie mūsų ir mū
sų drūtoji kariumenė augs, plėsis, kaip ug- 
niakalnio baisioji upė ir nugrynins visą pa
saulį. Kas gi pasakė, kad nevalia plėšti, už
mušinėti, deginti?... Kas?

Jisai jau rėkė, tas apjakęs, proto nusto
jęs daktaras ir savo šauksmu panaujino už
gydytus skausmus tų, kuriems buvo sutrin-l 
tos krūtinės, išluptos akįs, nukirstos kojos.

(Toliaus bus).

- Vakar aš mačiau: pas mus 
Priešų kareivis.

— Jūsų laimė, kad namo vykstate. Čia 
kas tai nepaprasto dedasi.

— Kasgi tokio?
— Et, žinau! Mūsų laikais taip ne

būdavo.
Jisai, mat, dalyvavo paskutinėj Euro

pos karėje, kuri buvo prieš bertainį amžiaus 
ir tuomi labai didžiavosi. Bet šitos karės 
jisai nesuprato ii’, kiek aš patėmyjau, bi
jojosi.

— Navatna, — atkartojo jisai atsidusęs 
ir, susiraukęs, pasinėrė dūmų debesėly. — 
Aš ir pats bėgčiau iš čionais, jeigu tik galė
čiau.

Čia jisai pasilenkė prie manęs ir prako
šė per savo geltonus, aprūkusius dantis:

— Greitai ateis valanda, kuomet jau 
niekas iš čiamepabėgs. Taip. Nei aš, ir nie
kas kitas, — ir to senio akyse aš pamačiau 
ką tai atbukusio, sužeisto. Ir kas tai bai
saus, nepakenčiamo, panašaus puolimui 
tūkstančio namų, sumirgėjo mano galvoje 
ir, nutirpęs iš baimės, aš sušnibždėjau:

— Raudonas Juokas.
Ir senis pirmas suprato mane. Jisai 

skubiai pradėjo linguoti galva ir patvirtino:
— Taip. Raudonas Juokas.
Visiškai arti prie manęs atsisėdęs ir 

dairydamasis aplinkui, jisai pradėjo šnekėt 
nepaprastu skubotumu, taip, kaip seniai 
šneka, drebindamas savo žilą barzdelę:

—Jūs greitai apleisite mus, tat aš jums 
pasakysiu. Ar jūs matėte kada nors 
muštynės pamišėlių name? Nematėt? O 
aš mačiau. Ir jie. pešėsi, kaip sveiki. Su
prantate: kaip sveiki. — Jisai net kelis sy
kius atkartojo tą frazę.

— Tai kas gi? — šnibždėdamas, nes bi
jojau balsą pakelti, paklausiau aš.

— Nieko. Kaip sveiki.
— Raudonas Juokas, — atsakiau aš.
— Juos išskyrstė, užlieję vandens.
Aš prisiminiau lietų, kuris taip išgazdi- 

no mus ir supykau.
— Ar tamsta, daktaras, iš proto išsi

kraustei ?
Jisai apėmė rankomis savo aštrius ke

lius ir, kukčiodamas, pradėjo juokties; ir 
šnairuodamas ant manęs per pečius, dar tu
rėdamas ant savo sausų lūpų atgarsius to 
nelauktino ir sunkaus juoko, jisai kelis sy
kius gudriai pamerkė man akimis, tarytum, 
tik mudu du būtume žinoję ką tai juokingo, 
ko kiti nežinojo. Paskui, išdidumu magijos 
profesoriaus, rodančio burtus, jisai augštai 
iškėlė ranką, gražiai ją nuleido ir atsargiai 
dasilypstė tos vietos mano uždangalo, po 
kuriuo būtų buvusios mano kojos, jeigu jas 
nebūtų amputavę.

— Ar tą jūs suprantate? — slaptingu 
balsu paklausė.

Paskui tokiuo pM išdidumu ir ženkly- 
vumu jisai nurodė ranka visą eilę lovų, ant

■MM

Laiškas nuo laivo “Dvinsk”.
“Laisvei” pristatyta iš 

Newarko, N. J., per V. Ma-
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ITALIAN SOLDIERS IN MOBILIZATION CAMP
Italijos kareiviai ant Austrijos rubežiaus. Kiekvieną valandą jie laukia sav<^ val

džios paliepimo, kad įsiveržti Austrijon.
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Belgijos karaliaus vaikai 
Leopold ir Charles. Jie da
bar randasi Antwerpene. 
Kadangi Antwerpeną bom
barduoja vokiečių orlaiviai, 
tai karaliaus vaikus laiko 
uždarę požeminiuose skie
puose. Mat bijo, kad ju ne
užmuštų.



Sautes Brolis.

Kas čia kaltas?
(Vaizdas didmiesčio gatvių).

(Pabaiga).
Jis užkėlė maišą ir tėmyjo kaip ji, pa

sieniais eidama, įlindo į vieną namelį. Pa
liovęs žiūrėti, jis ėjo savo keliu, bet tas vaiz
das, kurį jis išvydo, jokiu būdu nenyko iš 

- minties, bet piešė baisius reginius, baisią 
žmonių neteisybę. Prisiminė jam šiandien 
skaitytas dienraštis, kur buvo pažymėta, 
kad New Yorke sukonfiskuota keli tūkstan
čiai svarų mėsos, daugybė kiaušinių ir kito
kių vaisių. Taipgi atsiminė “biznierių” 
skundą, kad drabužių daugybė pūna, nes 
'niekas jų neperka. “Kas čia kaltas?” — jis 
vėl klausė savo mintyje. “Kodėl vienur 
valgius naikina, o kitur žmonės badą ken
čia? Kodėl krautuvininkai aimanuoja, kad 
drabužiai pūna, o didžiuma vargšų pusnuo
giais turi likti?” ’ • .' •> *

Kasžin kas smarkiai sudundėjo dirbtu
vėje ir išbudino jį iš tų minčių. Jis pakė
lė akis ir pamatė daugelį žiburių, — tai bu
vo gatvė, į kurią jis turėjo užeiti.

Gatvė buvo apgyventa daugiausia ne
turtingais vertelgomis ir šiaip paprastais 
žmonėmis, kurie, tai skiepuose, tai ant vir
šutinių lubų buvo apsigyvenę. Daugybė ir 
smuklių buvo. Paėjus kiek toliaus, jis iš
girdo didelį verksmą. Jis apsisuko ir pa
žvelgė į pasienį, nes gatvėj nebuvo gyvos 
dūšios. Palei sieną verkė maža mergaitė, 
kurios balsas kėlėsi į nepaprastą klykimą. 
Jam dabar norėjosi bėgti, nes dar neišnyko 
iš minties anas skaudus reginys, kaip ir vėl 
jis sutiko dar baisesnį. Bet, apsvarstęs, kad 
tas būtų silpnas ir neišmintingas pasielgi
mas, jis paėmė verkiančią mergaitę ir pris
paudė jos galvytę prie savęs. Bet jinai 
sušuko: •

— Tėte, tėtyti!... nemuškie mane, aš ei
siu namo.

Bet, pakėlus akis, aptilo — nutilo šau
kus ir pradėjo raudoti.

— Kas yra? Ko verki?
Mergaitė per ašaras vos ištarė:

* — Tėtė... tėtė muša... girtas...
— Kur?
— Čia, smuklėje. — Tariant tą žodį, jos 

balselis nusitęsė į ilgą raudojimą.
— Ar padarei ką negero?
— Nieko.—Ji truputį apsimalšinus pra

tarė: — Tėtė išėjo darbo jieškoti ir nesu
grįžo... Mama liepė jį surasti... Aš čia jį 
suradau, bet jis girtas, muša mane... neina 
namo...

Pakeleivį vėl tos pačios mintis apėmė: 
“Kas čia kaltas?”.

— Eikim! — jis pratarė imdamas ją už 
rankelės — aš tėtę paprašysiu, kad jis eitų 
namo.

— Jis mane muš, aš bijau...
— Nebijok, aš neduosiu tavę mušti, — 

tą ištaręs, pravėrė smuklės duris.
Mergaitė, baimingai žengdama, dar 

kartą pratarė:
—Aš bijau...
Smuklėje buvo senų ir jaunų; vieni gė

rė alų, kiti degtinę; vieni buvo visai nusigė
rę ir dainavo sau po nosia, kiti pusgirti kal
bėjo bjauriausias ir gėdingiausias kalbas. 
Gale smuklės, prie mažo stalelio, ant kurio 
stovėjo per pus nugertas alaus stiklas ir 
parversta bonka, sėdėjo pusamžis, įrėmęs 
galvą į stalelį, vyras Vieną ranką laikė nu- 
koręs, kurią jis vis bandė užkelti ant stalo, 
ką tai tokio, nesuprantamo, niurnėdamas.

Mergaitė, glausdamosi už pakeleivio, 
tarė:
z —Čia tėtė...

Pakeleivio veide užviešpatavo permato
mas rūstumas ir jis norėjo pagriebti ir su
purtyti jį už jo tekį žvėrišką paęielgimą, 
kuris, netekęs žmogiškų jasumų, geidžia iš
bandyti savo gyvulišką nuožmumą ant tikro 
kūdikio, kuris, pergązdintas, turi drebėti 
prieš savo tikrą tėvą. Bet truputį sulaikęs 
savo užsidegimą, pajudino palengvėle gir
tuokliui už peties ir pratarė:

— Eik tamsta namo... išsimiegosi.
Girtuoklis pajudino savo galvą ir vos 

tik ištarė:
— Atsigėriau, tai atsigėriau...
— Eik tamsta namo.
— Mat, kur žmonės geri

jis. — Tik už mus... gerk kiek nori... 
man?... tik kryželį ir atliktas kriukis 
gi pasilinksmini...

Pakeleivio kraujas dar labjaus plūdo, 
uždegdamas didį rūstumą. Jis suprato apie

tą kryželį, suprato, kokių geradėjų ir ant 
kokio kelio yra vedamas tas tamsus, reika
laujantis doros pamokos, darbininkas.

— Eik namo, štai vaikai verkia, o tų 
girtas!

. — Kas, vaikai? ! — sušuko smarkiai pa
sikeldamas. Pati, vaikai valią ant manęs 
turi! A?...

Ir įsmeigė savo paraudonavusias akis į 
pakeleivio veidą.

— O kas tu per ponas? Gal nori, tai 
užfundysiu?... Šia! — dabaigė mesdamas 
penkis centus ant stalo.

— Aš nenoriu gerti, bet noriu, kad tam
sta eitum namo.

— Po velniais! — sušuko, pamatęs mer
gaitę. — Ir vėl toji varlė čionai!... Abu lauk! 
O kad ne, štai! — parodė kumštį sugniau
žęs.

Savininkas smuklės prisiartino ir, val
dininko žodžiais, pratarė:

— Jūs eikit lauk. Neturite tiesos, nie
ko nepirkę, kelti triukšmą. Jeigu ne, pa
šauksiu policiją.

Pakeleivis nieko nebeatsakė, tiktai, ves
damas mergaitę už rankos ir nešdamas savo 
širdyje neapsakomą, tuo laiku pergyventą 
bei atjaustą žaizdą, apleido tą žemiško pra
garo vietą.

Jis ėjo gatve tolyn prislėgtas kankinan
čios tylos bei minčių, kurios pastatė šimtą 
klausimu: “Kas čia kaltas?” c

Mergaitė, baimingai traukdama iš jo 
ranką ir verkdama kalbėjo:

— Aš bijau... mane mama bars... tėtės 
neparvedu.

— Neverk, — jis ją ramino, — mama 
nieko nedarys.

Męs jau čia gyvenam, —/ji vėl pratarė. 
— Aš bijau...

Pakeleivis, vesdamas mergaitę, nulipo, 
žemyn į skiepą, kuriame žibėjo silpnas, ap
smilkęs žiburys, o prie jo, gale stalo, liesu, 
išdžiuvusiu veidu, sėdėjo nesena, bet vargų 
nukankinta, moteriškė. Ji, pamačiusi ne
pažįstamą žmogų, atsistojo, nuostabiai į jį 
žiūrėdama. Kad nedavus jai ilgai būti ne
žinomose mintyse, jis tarė:

— Kam, tamsta, išleidi tokius mažus 
vaikus klaidžioti po gatves nakties laike, 
kur gali greitu laiku patikti nelaimė?

— Mat, mano vyras gėrė — ji kalbėjo 
persigandus. — Jis nieko neklauso, tiktai 
šios mergaitės kažkada pasigaili.

— Tamsta ant jos nesibark — ji niekuo 
nekalta. Tamstos vyras girtas ir neina 
namo.

Moteriškės akyse sužibėjo skausmo 
ašaros. Jis nusigręžė j šalį, nenorėdamas 
daugiau dalinties širdį verkiančiais skaus
mais su ta nelaiminga moteriške ir apžvelgė 
kitą pusę skiepo. Ten buvo dvi lovos,vienoj iš 
jų gulėjo du maži vaikučiai, kurie, matomai, 
nejausdami savo kūdikiškame mažume jo
kio pavojaus, ramiai miegojo.

Jis dar kartą atsigrįžo į moteriškę ir 
raminančiu balsu tarė:

— Nusiramink, tamtsa, ir nebark tos 
mažytės.

Tą ištaręs, apleido skiepą.
Išėjęs ant gatvės, atsikvėpė kiek tyres

niu oru ir ėjo toliaus, bemąstydamas apie to 
vakaro pergyventus baisius paveikslus. Jis 
aiškiai girdėjo, kaip prie tos pačios smuklės, 
kurioje jis buvo ir vadino girtą mažytės tė
vą eiti namo, skambėjo policijos vežimas ir 
matėsi policistai, kurie nemielaširdingai 
grūdo vežiman vieną po kitam bejausmius 
girtuoklius. Jo širdyje vėl gimė tas pats 
svarbus klausimas, bet dabar jau aiškiai 
praskambėjo:

“Kas čia kaltas?”
Paliovęs žiūrėti, jis ėjo, jo šešėlis nyko 

gatvės tolumoje.
Ant kito kampo, milžiniškoje bažnyčio

je, laikrodys skambiai mušė dešimtą valan
dą, lyg kad kartodamas tą svarbų klausimą:

“Kas čia kaltas? Kas čia kaltas?”

(

MOTERIMS 
NAUJIENOS

Apie tai ginčytis neverta, m as. 
nes čia faktiškai niekas ne
gali prirodyti, kad iš prieža
sties puošimosi pasidaro 
prostitutės.

Pagaliaus, argi męs, mer
ginos, dėl savęs puošiamės? 
Juk męs puošiamės dėl vi
suomenės, kuri nuo mūsų to 
reikalauja, nes dvidešimtas 
amžius, tai “progreso” am
žius. Jeigu mergina nesi- 
puoš, tai nieko kito negalės 
susilaukti, kaip tik. kampe 
sėdėti ir visuomenei nesiro
dyti. Argi su nepasipuošu-

Aš čia noriu nurodyti kliutė, dar Clevelande būda- 
ydas tų vyrų, kurie perdaug ma, darbavosi dailės srity, 
“rūpinas” moteris apšviesti. Rochestery jinai priguli prie 

Ne sykį teko man patėmy- L. S. S. 7 tos kuopos, Aido 
ti, kad susipratęs vyras pra-i choro ir Lietuvaičių Kliubo. 
deda ką nors pasakoti mote
riai, kuri yra ant žemiausio 
apšvietos laipsnio. Su tokia 
'moteria pradėjus kalbėti 
apie apšvietą, tai reikia bū
ti atsargiausiu. Bet štai 
mūsų vyrai tuojaus griebia
si už kunigų, bažnyčios ir, 
oagaliaus, už paties dievo ir 
pradeda visus tarkuoti, kaip 
tik jie išmano.

Ir kas iš to visko išeina?
Ogi tas, kad tikinti mote

ris, išgirdus tokią kalbą, ne- 
šasi nuo tokio vyro už my- ]įcijos nuovadam 
lios ir paskui bijosi su juomi 
susitikti, kad neužmuštų 
perkūnas . Paskui jeigu ir 
norėtų su ja pasikalbėti, tai 
jau sunku prieiti.

Man rodosi, kad vyrai tu- 
______ ____  v ____  ,_________ ,____  retų į tai daugiau atkreipti 
ginklais išvaikė moteris de-t tas prostitucijų šaltinis pa-' atydos ir pradėtų labiau tuo- 
monstrantes. Laike demon- eina? Čia vėl aišku, kad mi rūpintis. Tie, kurie varo 
stracijos daug langų išdau- vaikinai ir prostituciją pa- agitaciją, tai turi stengtis 
žyta įvairiose valdiškose,laiko, kuri taip puikiai bųjo- ne užgauti tų moterų jaus- 
įstaigose ir dirbtuvėse. Mo- ja.______________________j mu, kurios yra tikinčios ir
terįs energiškai pradėjo su-! 
siremti su policija. Daugy-' 
bė sužeista. '

Tai tik iš vienos vietos 
gauta tokių žinių .ir tai ne 
per buržuazinę spaudą, bet 
per darbininkišką. Buržua-, 
zinė spauda visai ką kitą ra
šo.

Štai buržuazinėj spaudoj 
skaitom:

“Belgijos moterįs nenu
pučia dvasioj; jos-energiškai 
kovoja su savo priešais, kaip 
įmanydamos. Dabar yra or
ganizuojama tam tikri mo
teriški pulkai, kurie bus mo
komi šaudyti ir stos j ka
riautojų eiles”.

Ar tai galima tokiom ži
niom tikėti? Ar tai gali mo
teris darbininkė apleisti sa
vo šeimyną ir eiti į kariume- 
nę? Niekados! 
buržuaziški “šposai ______
sirado’kokia nors buržuje, 
kuri pagarsino toki sumany
mą, o laikraščiai pradėjo 
šaukti: “Žiūrėkite, žiūrėk 
te! Moteris eina karėm !” c

DUOKITE MUMS DUO
NOS AR DARBO!

Karės šmėkla apėmė visą 
Europą. Patriotiški laik
raščiai nuolatos praneša ži
nių, kad moterįs, išleidusios 
savo vyrus ant karės lauko, 
pačios atlieka visokius dar
bus. Suprantama, tas žinias 
paduoda - ne su tuo tikslu, 
kad parodžius moterų var
gingą gyvenimą, bet su tuo, 
kad išaugštirius jas, kaipo 
patriotes.

Bet ar ištikrųjų taip yra, 
kaip praneša tie laikraščiai? 
Anaiptol! Šiomis dienomis šia mergina norės kas nors 
gauta iš Austrijos žinių, jog draugauti? Juk kiekvienas, 
ten didelis sukilimas gyven- kuris eis gatve su nepasipuo- 
tojų. Daugely miestų mote- šusia mergina, tai “gėdą” 
ris surengė milžiniškas de- apturės.
monstram j as, reikalaudamos( vis pasakys, kad jinai nemo- 
duonos arba darbo. Jos ka pagal madą apsirėdyti, 
vaikščiojo gatvėmis su kūdi- Reiškia, tie patįs vaikinai 
kiais ii’ šaukė: “Duokite reikalauja, kad merginos 
mums duonos ar darbo!”. puoštųsi.
Bet Štai atlėkė policija ir Dabar pažiūrėsime, iš kur

Kiekvienas praei-

Buvo laikai, kuomet mer
gina susilaukdavo kūdikio, 
tai kiekvienas su panieka at
siliepdavo ir pasakydavo: 
“Gerai tai paleistuvei!” To
kios merginos būdavo laiko
mos už didžiausias prasižen- 
gėles, kurios net žmogaus 
vardo nustodavo. Apie tą, 
kas būdavo didžiausiu kalti
ninku tokio atsitikimo, tai 
niekas nei neužsimindavo. 
Bet dabar jau visai kitaip į 
tai žiūrima. Dabar jau yra 
apkaltinami ir tie vaikinai, 
kurie pirmiau buvo skaitomi 
“nekalčiausiais” avinėliais ir 
jie viską suversdavo ant 
merginų sprando.

Pirmiau apsižiūrėkite a- 
nie save, o jau tuomet mus 
kaltinkite. Mikaitė.

Jeigu ką gailma palinkėti 
jauniesiems, tai kad jie ir 
ant toliau darbuotųsi ant vi
suomeniškos dirvos, kaip 
kad iki šio laiko.

Stančikas.

Ir lietuvės kariauja.
Springfield, Ill. Vietos 

anglų laikraštis praneša, jog 
šiame mieste iškilo tarp mo
terų įvairių tautų didelė ka
rė. Kariauninkės tapo su
areštuotos ir nugabentos po- 

. Tarp ka
riavusiųjų randasi kelios ir 
lietuvės.

Bravo, moterįs, kad savo 
tautą keliate! Už atsižymė- 
jimą Gabrys per Paryžių pa
sirūpins išgauti . nuo caro 
medalius. •

nekalbėti joms tokių dalykų, 
kurių jos visai nesupranta. 
Jeigu vyrai pradės, tuomi rū
pintis, tai jie daug gero pa
darys. Kuomet moteris 
abelnai apsišvies, tai jinai 
ir pati namatys, kad tikėji
mas jokios naudos, žmogui 
nesuteikia. M. Z. B.

1 ŽINIOS
T
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i”. Gal at-: KEISTI APSIREIŠKIMAI!
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Moteris negali mokintis 
algebros.

Pastaruoju laiku tūli A- 
merikos profesoriai apskel
bė, būk jiem pavykę ištirti, 
kad moterįs negali mokintis 
algebros,nes tas sudarkąs jų 

(dailumą. Jeigu tas bus išti
kai keistai išrodo, kuo-krųjų pripažinta, tai tuomet 

mc-t matai, vyras laisvas, su-1pusė aristokračių visai atsi- 
m pratęs, o jo pati, seserįs ar-' sakys ne tik nuo algebros, 

iba giminės fanatikai. ’ __ ..
Iba vaikinas laisvas, o jo my- penkių. 
I . . • • • n • 1 •— I

bet b- nuo suskaitliavimo iki

mergina fanatikė.
dalyvauja visuome-IR MANO PORA ŽODŽIŲ

Gana daug jau buvo per'niškame veikime, o jų mote-| 
“Laisvę’’ rašyta apkaltinimų ris, seserįs apie tai jokio su-1 
ir pasiaiškinimų, kur vaiki- pratimo neturi.
nai stengėsi apkaltinti mer- Kodėl tokie keisti apsi
ginąs, o merginos nuo tų ap- reiškimai? Kas tame kal- 
kaltinimų atsispirti. Vie-,tas? Rodosi, kad vieni susi- 
nok ir aš noriu porą žodžių' pratę, tai turėtų ir kitų netarti. . ~ ~ - ■ -

Daug kartu radau iš pla
čiosios Amerikos korespon
dencijų, kame dauguma vai
kinų skundžiasi, kad mergi
nos, tarp kit-ko, užsiima 
p lošimosi, iš ko paeinanti 
prostitucija.

Kodėl tokie keisti apsi-

pamiršti? Bet pasirodo vi
sai atbulai. Vieni apie tai 
visai nesirūpina ir jokios 
atydos neatkreipia, kad jų 
žmonos ir seserįs tamsios, o 
kiti jau “perdaug” tuomi rū
pinasi ir iš to jų “rūpesčio”

JAUNOS POROS.
Rochesteh, N. Y.

27 d. rugpjūčio apsivedė 
K.J.Vaivoda su A. Kviklių- 
te. Šliubą ėmė civilišką. 
Dienoje vestuvių jaunieji 
parengė savo draugams Lie
tuvių svetainėje vakarienę.

K. J. Vaivoda jau nuo se
niai Rochesterv darbuojasi 
ant visuomeniškos dirv.os. Jo 
pastangomis tapo sutverta 
D.L.K. Gedimino draugystė, 
kuri dabar turi arti 300 na-

Moteris redaktorė pa
traukta teisman.

Ponia Margaret H. San
ger, redaktorė moterų mė
nesinio magazino “Woman 
Rebel”, yra patraukta teis
man. Ją traukia pačtų vir
šininkas Morganas už per
žengimą pačtos tiesų siunti- 
nėjant tą magaziną.

Nauji išradimai.
Chicagos žydiškam ligon- 

buty yra praktikuojama 
naujas būdas prie gimdymo, 
kuris moteris paliuosuoja 
nuo baisių skausmų. Prieš 
gimdysiant, moterį užmigdo 
tam tikrais vaistais ir jinai 
patol miega, pakol pagimdo 
kūdikį . Jokių skausmų vi
sai nejaučia ir kuomet ją pa
žadina iš miego, tuomet tik 
jinai pamato, kad jau turi 
pagimdžiusi kūdikį.

Minėtam ligonbuty buvo 
112 bandymų, kurie labai pa
sekmingai išėjo, nes iš 112 
motinų nei viena nenumirė 
ir visų kūdikiai gimė sveiki.

Tą naują būdą išrado vie
nas profesorius iš Freibur- 
go. Jis praneša, kad jo išra
dimas esąs jau pavartotas 
apie 5,000 moterų prie gim
dymo ir -88 nuošimčiai visai 
nejautę jokių skausmų.

Šis naujas išradimas pa
darys dvi didžiausias per
mainas: pirma, kad bus vi
sos moterįs paliuosuotos nuo 
didžiausių skausmų, kuriuos 
dabar turi kęsti, o antra — 
tai paliuosuos nuo tų švent
raščio žodžių, kur yra pasa
kyta, kad dievas, išyvdamas 
Adomą su Jieva iš rojaus pa
sakė: “Turėsi gimdyti kūdi
kius didžiausiuose skaus
muose”.

Dabar pasirodo, kad mok
slas daug galingesnis ir už 
dievą, r

išeina meškiškas patarnavi- rių ir savo svetainę. A. Kvi-

niurnėjo 
Kas 
Bet

Laisve yra gaunama ne laisvės jieško- 
jimu, bet teisybės.

Negali žmogus žmogui suteikti laisvę. 
Kiekvienas žmogus turi sau laisvę įgyti.

Žmogus ne tik gali būti liuosas, bet jis 
privalo būti liuosu. Jis pasilieka patol ver
gu, pakol gyvena gyvulišku protu ir pats sa
ve, kaip gyvulys, atįduoda vergijai.

“Krug Čtenija”.

&

T

I MRd. GUSTAVE VON 
įBOHLEh ŪKO HAUBĄČH

į OFERA"TidOSE SQUARE BRUSSELS, "ČAPiTA

Piečius priešais gražiausi Brusselyje operų namą.

Tai turtingiausia moteris 
pasauly. Ji yra Kruppo,ka- 
nuolių fabrikanto, duktė.Jos 
turtai sukrauti iš žmonių 
žudymo



KORESPONDENCIJOS.
i ninkams. , ■

Reikia pažymėti, kad dar
bininkai dabar išstatė dides
nius reikalavimus, negu pir
miau. J. Šalna.

BAISI TRAGEDIJA.
Waterbury, Conn.

Iš Waterburio praneša .a- 
pie lietuvišką .tragediją net 
trįs korespondentai: Dilgė- 
liukas, J. D. ir J. Bokas. Ne
kurie iš jų atsiuntė ir iškar
pų iš angliškų laikraščių.

Iš atsiųstųjų angliškų lai
kraščių pasirodo, kad Wa- 
terburio lietuviai labai atsi
žymėjo, nes visas laikraštis 
papuoštas lietuvių vaikinų 
ir merginų paveikslais.

28 d. rugpjūčio atėjo du 
vaikinu, Jonas Grigorevičia 
ir Jonas Gediminas pas mer
giną, kurią jiedu mylėjo. Be
sėdėdami jiedu susivaidijo. 
Grigorevičia, stiprus vaiki
nas, 23 metų amžiaus, tikę-1 
josi pergalėti savo konku-: 
rentą Joną Gediminą, 21 me-j 
t į amžiaus, bet daug men
kesnį ir silpnesnį už save. 
Grigorevičia pradėjo visaip 
tvčioties iš Gedimino. Kilo 
didelis triukšmas. Savinin
kai kambarių pašaukė polic- 
inana, kad triukšmadarius 
išprašyti lauk. Atėjęs polic- 
manas irgi užpuolė ant silp
nesniojo, J. Gedimino, ir pa
liepė jam išeiti laukan. Pa
starasis pasijuto labai už
gautu ir, eidamas pinu po- 
licmano lauk, smeigė J. Gri
gorevičia i peiliu į šoną ir pa
bėgo.

Grigorevičia išsyk dar 
nieko nejuto ir spėjo pareiti 
namo. Bet kritęs lovon, pra
dėjo šaukti broTj, pas kurį 
gyveno, kad vežtų jį į ligon- 
buti, nes jis mirštąs. Brolis 
tuojaus pareikalavo vežimą 
ir nuvežė ligonbutin, bet su
žeistasis tuojaus mirė.

Policmanai ir ;detektvvai 
pradėjo jieškoti J. Gedimi
no. Tuojaus atsilankė į tą 
namą, kuriame jrs gyveno, 
bet kambary’ jo jau nebuvo. 
Padarius tame name krata,J 
surado jį ant stogo užsi-į5 
krausčiusį, ’nuo kur nu-; 
krapštė ir nugabeno kalėji-j 
man.

Velionis paėjo iš Kauno 
gubernijos, Raseinių pav. 
Kain užmušėjas. taipTr ve
lionis. pildė bažnytines pa
reigas. Velionis buvo spor
tiškas vaikinas ir mažai var
todavo svaiginančių gėry
nių.

Tai tokias naujienas pra
neša korespondentai iš TVa- 
terbufio.

ŽMOGŽUDYSTE.
Providence, R. I.

Europoje valdžia verčia 
darbininkus muštis, o pas 
nms, tai tas rudas skystimė
lis “neduoda” ramybės mū
sų dzūkeliams; mat konku
rencija reikalinga su Euro
pa, tad musu dzūkeliai neno
ri apsileisti Europai.

28 d. rugpjūčio, vakare, 
M. Baravyko ir Co. saliūne, 
ant Westminster gatvės, at
sibuvo susirėmimas dviejų 
karžygių: Juozo Mockevi
čiaus ir Vlado Vyšniausko. 
Pastarasis. neturėdamas 
ginklo rankose, nutvėrė bon- 
ka su rudžiu ir paleido į J. 
M. Bonka pataikė į vidu
rius ir ant vietos J. M. už
mušė. žmogžudys suimtas 
?r Sėdi kalėjime. Abu “kar
žygiai” paeina iš Vilniaus 
gub., dievobaimingi žmonės, 
laikraščius ir knygas keikia. 
Užmuštasis paliko moterį su 
trimi vaikais didžiausiame 
nuliūdime ir varge.

Kam matote , skaitytojai, 
kad šita žmogžudystė įvyko 
dėlei stokos ansišvietimo ir 
nesunratimo savo žmogiškų 
pareigų.

M. B. Vasiliauskas.

Velionis neseniai iš Lietu
vos, tai nežinojo šios šalies 
apeigų ir kalbos ir per tai, 
sako, užpykdęs tą italą, ku
ris -jį nušovė.

žmogžudys ,tapo pagau
tas. -X.

NUSISKANDINO.
Pittston, Pa.

24 d. rugpjūčio mirė jau
na moteris Olskienė. Vyras 
labai susirūpino ir per tris 
dienas niekur nesurado sau 
nusiramipimo. 27 d. rug
pjūčio, 7 vai. vakare, nušo
ko nuo tilto į upę ir prigėrė. 
Velionį pavyko surasti tik 
ant rytojaus 11 vai. ryte. 
Jiedu buvo antri metai kaip 

Įvedę, labai dailiai gyveno.Ji- 
nai turėjo 23 metus amžiaus, 
o jis—33 m. Prigulėjo prie 

į Simono Daukanto pašelpi- 
; nės draugijos.

Žmonės šneka, būk tai bu
vęs bedievis, tai ir tokią mir
tį pasidaręs. Mat, kaip ka
talikai vienas kitą pasipjau
na, tai tokia mirtis daug ge
resne skaitoma ir apie tai 
katalikai nieko nekalba, bet 
kuomet žmogus pats sau ga
lą pasidaro, tai jis bedievis 
ir daug apie jį kalbama.

Tikras Unijistas.

Detroit, Mich.
17 d. rugpjūčio, vakare, ta
po sumuštas Jonas Lobikis 
ir per tris dienas mirė. Ve
lionis buvo garsus muzikan
tas’ir visados grieždavo ant 
lietuviškų vestuvių. Taipgi 
mylėdavo ir rudį. Tą vaka- 
ra irgi ėjo iš vestuvių ir jau 
gerb’kai Įkaušęs. Beeida
mas namo, užėjo į vieną 
lenkiška saliūną išsigerti. 
Kas su juo m ten atsitiko, tai 
dar nesužinota. Tik pama
tė, kad jį iš saliūno išmetė 
ant šalygatvio. Tuojaus 
nribuvo policija ir praeivių 
žmonių, kurie nugabeno į Ii- 
gonbutj. Ligcrfibuty pasdkė, 
kad jį sumušė’saliūninkas ir 
fjo darbininkai. Buvo pada
ryta operacija'lr rasta nu
laužta tris šonkauliai, krūti
ne sulaužyta ir pečiai kibai 
sumušti. Po operacijos mi
rė.

Dabar giminės pešasi už 
tu rta.

Velionis turėjo apie 3b 
metų amžiaus, paėjo iš Su
valkų gtib., Naumiesčio pav., 
Griškabūdžio gminos, Mik-; 
naičių kaimo. į

Andrius Kazakevičius.

Two Rivers, Wis.
23 d. rugpjūčio L. S. S. 230 

kuopos atsibuvo diskusijos 
ant temos: ‘“Ar reikalinga 
karė?” Karės reikalingumą 
nurodinėjo drg. A. Meldažis 
ir A. Akelaitis. Jie, pasirem
dami istorija, prirodinėjo, 
kad be karės negalima nu
veikti carizmą ir įsteigti re
publika. Kiekviena šalis iš- 
kovoja liuosybę tik per revo
liuciją. (Revoliucija — tai 
toli gražu ne karė! Revo
liucija gali būti visai be 
kraujo praliejimo. Daugelis 
persistato žodį revoliuciją, 
tai šaudymą, draskymą, mė
tymą bombų ir tt. Žodis re
voliucija—reiškia staigi per
maina kokios nors viešpa
taujančios tvarkos. Tie, ku
rie. stato ant vienų svarstyk
lių karę ir revoliuciją, labai 
klysta. Red.). Nereikalin
gumą karių gynė drg. S. Ka
reivis ir P. Daujotas. Jie 
darodinėjo, jog be karės ga
lima, iškovoti laisvę, jeigu tik 
pas žmones būtų vienybė. 
Jeigu ir dabar visi mestų 
ginklus, tai daugiau karių 
nebūtų.

Po diskusijų buvo paleista 
per balsus; balsavimas atsi
buvo slapta. Didžiuma nu
balsavo, kad šiandieniniam 
surėdyme neišvengiamos ka
rės dėl iškovojimo liusybės. 
(Karo ir kova gali tarp sa
vęs skirties taip, kaip van
duo nuo ugnies . Karė—tai 
pavartojimas ginklo, o kova 
gali būti visai be ginklo. Ko
va — skaitosi ir visuotinas 
streikas. O jūk visuotinu 
streiku galima viską iškovo
ti Red.). Po diskusijų kalbė
jo Valparaiso universiteto 
studentas drg. J., šemuliūnas 
apie socijalizmą. Kalbėto
jas gana puikiai atliko savo 
užduotį.

Kitos diskusijos atsibus 6 
d. rugsėjo ant temos: “Ar 
reikalingas alkoholis ?” Už 
reikalingumą alkoholio — 
drg. Akelaitis ir Buinaus- 
kas, nereikalingumą — A. 
Meldažis ir Mickevičius.

Trainaitis.

D. Tribulauckas > T. Tirilus 
po 50c.; P. Jokoiis, P. Var- 
žinckas, P. Varžfnekas, A. 
Tribunauckas, V. įJanulaitė, 
P.-Jokonis, J. Čigas, A. Joko- 
nis, J. Mačiukas ir M. Čes- 
nulevičia — po 25c.; K. Plu
ta— 22c.; A. Janulaitė, D. 
Keršis ir T. Šidlauskas — 
po 10c. Viso suaukauta 
$8.52. Drg. K. Kirelis ant 
tos pačios naudos paaukavo 
porą kanarkų. Pasirodo, 
kad "yra žmonių ir geros šir
dies, kurie ir per pasilinks
minimus neužmiršta visuo
meniškų reikalų.

Visiems aukavusiems iš
tariu širdingą ačiū.

J. Gudinas.

Chicago, Ill.
26 d. rugpjūčio, naktį, ne; 

žinomi vagįs apvogė J. Janu
so krautuvę, kuri randasi 
2515 į So. Halsted St. Vagįs, 
matomai, ne iš toli, nes išim
ta užpakalinis langas ir vis
kas išnešta, kas tik buvo ge
resnio. Buvo duota ir polici
jai žinia, bet nieko nesusekė.

Pastaruoju laiku tiek 
daug Chicagoj priviso vagių, 
kad sunku nuo jų ir apsisau
goti. Nukentėjęs.

BAISI AUDRA. 
Wilkes Barre, Pa.

20 d. rugpjūčio, apie šeštą 
valandą vakare, čia siautė 
baisi audra. Sugriauta apie 
50 namų, tarp kurių dides
nieji namai: lenkų bažnyčia 
ir Šilk Mill; taipgi apdrasky
tas mainos “brekeris”. Už
mušta šešios ypatos, tarp 
kurių randasi viena lietuvė 
Ona Burneckiutė, 18 metų 
amžiaus mergina. Sužeista 
75 ypatos.

Nuostoliai apskaitliuoja- 
mi apie $220,000. Daug liko
si be pastogės ir duonos kąs
nio. Už vis labiau atsiliepė 
ant darbininku.

susirinko daugybė ir visi ra- mo lėšos.
miai klausėsi muzikos ir dai- subatoj, 12 d. rugsėjo, Shens 
nų. Apie 10 vai. vakare nu- parke ant Milwaukee Ave. 
ėjo į vakarinę dalį miesto Pradžia 4 vai. vakare ir 
ant kalno ir pradėjo leisti trauksis iki vėlai nakties, 
rakietas’, o muzika nepalio- Bus muzika, įvairus žaislai, 
vė griežtis. Žmonių susirin-i gėrymai ir užkandžiai. Ne
ko labai daug. Lašas. į praleiskite progos ir ateikite 

--------t------  pasilinksminti.

Piknikas atsibus' sigarsinti, kad ir aš esu vei

Wensville, Conn.
19 d. rugpjūčio čia tūlas 

žmogelis išgėrė tris pantesj 
alaus ir'atsigulė. Ant ryto-Į

Sekr. F. Bartkus.

Jersey City, N. J.
Jau kelintą sykį aplanko 

jaus atrasta negyvas, bet parapijomis bekolektuodami 
pypkę rankoj laikantis.

« Pasaulio Vargšas.
ant bažnyčios. Tik ir girdis 
šauksmai: “Broliai, kiek kas 

i išgalite, duokite ant bažny
čios!” Matomai, gerokai 
prasiskolino, kad taip tan
kiai renka pinigus.

Broliai, darbininkai! Duo
dami savo kruvinai uždirb
tus centus, atsiminkite, kad 
Europoj kilo karė ir tūks
tančiais darbininkai 
džiami iš dirbtuvių, o dirb- 
tuvės yra uždaromos ant ne- 
aprybuoto laiko. Kas vė

liaus gali būti, tai niekas 
JL-/d,A V V Cl V LIC 01VO Vll(XLAtiyOLVO»| i • i j • z i -i • • •

Šv. Benedikto draugystė, Šv.!11^*11 Pasakyt). Gali ir vi-- - - sai darbai apsistoti. Apie
tai jums bažnyčioj nieko ne
pasako; jie žino tik nuo jūsų 
pinigų reikalauti, kad išsi-

Kenosha, Wis.
d. rugsėjo Lietuvos 
draugystė rengia di-Balso draugystė rengia di- 

džiausį apvaikščiojimą pa
minėjimui dešimties metų 
sukaktuvių atgavimo Lietu
voj spaudos ir nutarė už
kviesti kitas draugystes pri
sidėti prie tos iškilmės. Ku
rios draugystės buvo užkvie
stos ,visos sutiko dalyvauti. 
Dalyvavus šios draugystės:
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mynas pasitinka, tai jiems 
visai’ neapeina.

Father.

Jersey City, N. J.
“Laisvės” N. 51 korespon

dencijoj iš Jersey City buvo 
pranešta apie vieną iš mūsų 
artistų, jog jisai landžioja 
pas kunigą ir tt.

kėju ir ėmiau rašyti apie 
vieną draugiją vardu “Tem
dė”. Kaip ėmiau savo raš
tus redaktoriui siųsti, tai ne
spėjo jų talpinti laikrašty... 
Mat, netoli buvo rinkimai, 
tad aš norėjau save parody
ti dideliu veikėju, kad tokiu 
būdu dasigauti į valdybą. Ir 
štai, vieną sykį, skaitau laik
raštyje, kad mane perstatė 
kandidatu į “Temdė” sekre
torius. Iš džiaugsmo mano 
širdis krūtinėje, kaip varna, 
suplasnojo... Tai buvo mano 
antras džiaugsmas.

Diena po dienai laukiu rin
kimų. Dienos, rodos, pavir
to metais, taip pamaži slin
ko... Pagaliaus, prisiartino 
ir rinkimų diena. Aš namie 
nerimauju, kad tik greičiau 
sužinojus rinkimų pasėk

iu nu gatve, sutinku 
draugą ir sakau:

“Aš manau, kad likausi iš
rinktas “Temdė” sekreto
rium”? !

Keliatai dienų praslinkus, 
gaunu laikraštį, imu į ran
kas ir greitai atsiskleidžiu— 
skaitau “Temdė” protokolą:

“Tokis ir tokis kandida
tas tiek ir tiek balsų gavo”.

Mat,būta ir daugiaus kan
didatų, ir taip visi balsai iš
gaudyta, kad... ar jūs žinot, 
kas man beliko? Ogi tik ši- 
tokis rituliukas—0... Apsu
kęs laikraštį su protokolu 
mušiau į stalą. Jeigu žmo
gus tautiškai darbuojiesi, 
džiovini-savo smegenis, eik
voji sveikatą uždyką bera-

Turime pranešti, kad ten šydamas ir gali gaut tik—0? 
buvo neteisybė parašyta. O kitas, nieko nerašydamas, 
Artistas rinko lietuvių sta- gauna tuziną ir daugiau, tai 
tistiką, kuri vėliau buvo pa- kur teisybė?... 
garsinta “Tėvynėje”. To-! 
dėl įtarimas buvo ne vietoj.

Red. '

NUŠOVĖ LIETUVĮ. 
Hartford, Ark.

23 d. rugpjūčio tūlas ita
las nušovė lietuvį F. Kape- 
žą. Minėtoj dienoj, anksti 
ryte, F. Kapeža išėjo ant 
gatvės, bet staigai krito ant 
žemės. Pasirodė, kad žmog
žudys stovėjo už vartų ir 
laukė išeinant Kapežos, ku
riam paleido,šūvinį. Sužeis- 
jtasis tį> 10 gyveno.

Hartford, Conn.
L. S.'S. 49 kuopa rengiasi 

prie apvaikščiojimo “Raudo
nosios Savaitės”. Prakalbos 
atsibus 6 d. rugsėjo, 11 Cen
ter Row; prasidės 1 vai. po 
pietų. Kalbės visiems žino
mas kalbėtojas dip’. J. Per
kūnas. Geistina, kad ko- 
daugiausia atsilankytų lie
tuvių pasiklausyti prakalbu, 
nes dar pirmos tokios pra
kalbos šiame mieste.

Kiškiunas.

Kansas City, Kansas.
Dar 12 d. birželio išėjo 

streikan Flour Mill dirbtu
vės darbininkai ir iki šiam 
laikui streikas tebesitęsia. 
Reikalaujama 8 vai. darbo 
dienos ir pakėlimo algos. 
Streikieriai laikosi gerai,nes 
turi 4 gerus vadovus. 29 d. 
oirželio jau buvo susitarę ir 
grįžo darban, bet dirbtuvėj 
atrado bedirbant streiklau
žius. Iki piet darbininkai iš
dirbo, o laike pietų pranešė 
unijos vadovams, kad dirb
tuvėj dirba skebai, tai pasta
rieji vėl visus darbininkus 
iššaukė ant streiko. Vakare 
iškilo didelės peštynės tarp 
streikierių ir skebų . Skeba- 
vo daugiausia lenkai. Kuo
met užpuolė ant jų streikie
riai, taUpąsigirdo lenkiška 
kalba šauksmai: “Jėzus, Ma
rija! Paleiskite tik gyvus, 
daugiau neskebausime 
Skebai tapo gerokai apkulti.

Tarpe darbininkų didelė 
vienybė ir, galima tvirtinti, 
streikas bus išlaimėtas. Mi
nią irgi ęjjnpątizųoja darbi-

Kansas City, Kansas.
Čia randasi įvairių tautų 

žmonių. Darbininkai dar 
ant tiek tamsus, kad visuo- 
met perka darbą pas užvėiz- 
das ir moka nuo $10 iki $50. 
Darbas yra parduodamas 
tik svetimtaučiams ir tan
kiausia tiems, kurie nesuši-! 
kalba. Jeigu ir svetimtautis 
valdo gerai anglišką kalbą, 
tai iš tokio nereikalauja mo- 
kesties. Nors apie tai dau
gelis žilojo, bet niekas nie
ko nesakydavo.

Neperseniai į Čia atsilankė; 
iš'St. Louis, Mo, vienas mok
sleivis Zell ir išgirdo, kad 
yra perkamas darbas. Tuo
met jis apsitaisė darbinin
kiškais drabužiais, pasiėmė 
su savim liudininkų ir , nu
duodamas, kad visai nesu- 
nranta kalbos, nuėjo darbo 
jieškoti. Kaip paprastai, 
užveizda pareikalavo moke- 
sties. Želi užmokėjo už dar
bą. Bet štai, vargšas užveiz
da tampa patrauktas teis
man už pardavinėjimą dar
bų ir tas jo “darbininkas”, 
kuriam jis pardavė darbą, 
teisme kalba daug geriau 
angliškai, negu jis pats. Į 
Teisme užveizda tapo nu
baustas ir pasodintas kalėji- 
man. Dabar kompanija ve
da tardymą, kas imdavo iš 
darbininkų pinigus ir tuos 
prašalina iš darbo.

Geistina būtų, kad ir su ki
tais pardavėjais panašiai at
sitiktu. J. Šalna.C-

1RGI KERŠTAS. 
Westville, Ill.

20 d. rugpjūčio naujosios 
parapijos kunigas atrado 
užkimšta visokiu šlamštu 
savo šulinį, kad užteršus 
vandenį. Jeigu būtų taip 
padaryta senosios parapijos 
kunigui, tai visa kaltė pultų 
ant socijalistų, bet kadangi 
naujosios bažnyčias kuni
gas nepaliečia socijalistų 
ir socijalistai jam nieko ne
sako, tai jis pats tvirtina, 
kad tai kataliku darbas.

T. Klevelis.

Minclen, W. Va.
21 d. rugpjūčio čia atsibu

vo lietuviškos vestuvės. Kaip 
visur, taip ir čia lietuviai at
sižymėjo kraujo praliejimu. 
Kuomet jaunavedžiai išva
žiavo į bažnyčią, tai namiš
kiai svečiai pradėjo tarp sa
vęs kariauti, kaip rusai su 
vokiečiais. Kas ką pagrie
bę pradėjo vieni kitiem gal
vas skaldytis..

Tai bent vestuvės, kuomet 
paskui reikia nešti galvą, 
kad daktaras susiuvinėtų.

Už ĮNAGIUS GAVO 16 
METŲ MERGAITĘ. 

Minersville, Pa.
18 d. rugpjūčio čia apsive

dė tūlas lietuvis, žinomas 
neštu kas ir girtuoklis, kuris 
turėjo dėl peštynių net įna
gius įsitaisęs. Jis atidavė 
uošvei visus tuos įnagius ir 
pasakė, kad daugiau nesipeš 
ir negirtuokliaus. Jeigu sa
vo prižado neišpildys, tai 
uošvė galėsianti jį tais įna
giais nubausti. Lašas.

Stoughton, Mass.
Stoughtono suvienytų 

draugysčių • valdyba taria 
širdingą ačių tiems, kurie 
nėr A. Kirelio su M. Var
žau skinte vestuves, atsibu
vusias 15 d. rugpjūčio, paau
kavo tautiško namo staty
mui Stoughtone.

Aukavo šios ypatos:
A. Kireila, M. Kireilienė, 

K. Marksas ir A. Poškevi- 
čpjg pp $1,00; A. Jukonienė,

Minersville, Pa.
15 d. rugpjūčio atsibuvo 

italų pašventinimas bažny
čios. Labai įdomu pažymė
tu kad tas pašventinimo ap- 
vaikščiojimas labai skyrėsi 
nuo mūsų apvaikščiojimų. 
Apie 10 vai. ryte atėjo iš Ma- 
hanoy City orkestrą suside
danti iš 40 ypatų ir pradėjo 
gatvėmis maršuoti, sveikin
dami viengenčius. Vakare, 
apie 7 vai., susirinko sale 
bažnyčios, ant mokyklos kie
mo ir pradėjo griežti muzi
ka, dainuoti ir tt. Žmonių

Bet, visgi dar gerai,kad ga
vau nors—0, jeigu būčiau 
visai nieko negavęs, tai ir iš 
draugystės būčiau atsisakęs, 
ir kitus atkalbinęs. O, pas 
mane tas netrukt...

Nekurie mane vadina ne- 
apsitašiusiu, bet aš to nepai
sau,aš šiandien priguliu prie 
keliato draugysčių ir kiek-

Birutės draugystė. Taipgi 
galės ir nepriklausantieji 
lietuviai prie draugysčių 
dalyvauti, jeigu jie bus blai
vus.

Apvaikščiojimas prasidės‘ 
12 valandą dieną Visi 
turi susirinkti į Šv. Petro 
parapijos svetainę, ir kur, 
minėtoj valandoj, griežiant 
orkestrai, prasidės apvaikš- 
či o j imas.

Turiu priminti, kad L. B. 
draugystė nutarė visiems 
nariams dalyvauti parodoj, 
o kurie nebus, tai turės užsi
mokėti po 25c. bausmės.

Po apvaikščiojimui busi 
imami draugysčių ir centro! 
paveikslai, paskui prasidės'
prakalbos, deklamacijos ir ‘ 
kitokį pamarginimai. Biru-' 
tės choras padainuos keliatą j 
dainelių.v |

Turiu priminti, kad jau |, 
baigiasi laikas papiginta p 2 v .. , x ..
kaina įstoti į L. B. draugys-1 *vra ti’umpas žodis, bet ilgas-------------- __ ---------------

Kitą.syki as buvau vienos valdyboj užimu vietą
> “Žinių” sandariu- tuomi didžiuojuosi. O ka- 

Ir da nueinu į susirinkimus, tai 
j besandarbimnkayda-!visuomet iošiu rolę priešgy

nias, aš susipažinau su lietu-|nj0< ‘j y ’
jviškąja rašyba ir literatūra. .kviečia mane prie tvarkos ir 
! Vieną sykį aš buvau išrink- mandagumo, tai aš parodau

Aš, ar jus žinot, kas 
? Manau, kad ne.’ Aš

tai 
tai

te, todėl, kas nori, lai pasi-| asrr}uo* . 
skubina. Mitingas atsibus .1’0110, ZimU !-
27 d. rugsėjo, ant kurio isto-|rllP^u ’ korespondentu.
limas dar bus uz $1.00 iki 35 _P J
metų amžiaus, o senesnieji 1 .... . ...
turės mokėti pagal konstitu-;
cija. Po šio. mitingo visiems r . „ . .v.
įstojimas bus pagal konsti-.,tas u1.’^10
tuciją. i‘ .. * - -

Taipgi, draugai, pasisku- 
binkite užsimokėti už orga
na, nes nutarta užsimokėti 
iki pusmetiniam susirinki
mui.

Pirm apavikščiojimo. yra 
nutarta parengti su įžanga 
piknikas, iš kuriu inlauku 
bus padengtos apvaikščioji-

» suva
žiavimą. O, kokia garbė!— 

i.... Par
važiavęs. vaikščiojau gatvė
mis, iškėlęs galvą, ir maniau, 
kad visi kvaili.

, Beje, vėliaus aš korespon- 
dentavau katalikiškiems ir 
tautiškiems laikraščiams. Ir 
taip, vieną syki man užėjo 
noras save per laikraštį pa-

nio. Ir jeigu pirmininkas

dantis, ir sakau: “Pasimo
kyk savo pačią arba vaikus”, 
ir taip sukertu. Ir jeigu tik 
kuri draugystė man nepa
tinka, tad aš stengiuosi na
rius nuo jos atkalbinėti, ir 
tuomi parodau, ką aš galiu...

Tai matot, kas tai esu— 
aš?... Kitą tokį nelengva 
būtų surasti...

Pipirius.

RED
FRENCH ARTILLERY JlN ACTION SAT TlRŪĖMONT,

1. “Raudonojo Kryžiaus” vežimas veža sužeistuosius teigus.
2. Francijos artilerija laike mūšio.

$4?
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JUOKŲ KĄSNELIAI.

TELEGRAMOS.
(Svirpliai agentūros).

So. Boston, Mass. Mūsų 
miestas net skamba nuo dai
nų. Ir ne nuo bile kokių, bet 
nuo lietuviškų dainų! Gal 
klausit, kas dainuoja? Na
rį čieli keturi chorai: Soci- 
Jalistų choras, Petrausko 
choras, Karbausko arba baž
nytinis choras ir... “Vėžio” 
choras. Šis, pastarasis, su
sitvėrė neseniai. Jo vedėju 
yra p. Yurgeliunas.

Aną vakarą, eidamas pro 
“Vėžio” liogerius, išgirdau 
liūdnąv meliodiją. Apsisto
jau ir klausau:

K. Jurgeliunas verkiančiu 
balsu užtraukė:

“ ‘Vėžio maišas pakuli
nis, pakulinis”...

Redaktorius Baniulis jam 
pritaria:

“Nic nieko, nic nieko
‘Vėžio’ maiše nėra”...

Vitaitis tyliu balsu niū
niuoja:

“ ‘Vėžis’slenka prie ban
kroto, prie bankroto”..

Kirdie jukas storu balsu 
kartoja:

“Tie prakeikti cicilistai, 
cicilistai ‘Vėžio’ maišą 
ardo”...

Visi špitolninkai ant syk 
užbliauja:

“Daugiaus nebedėsim, 
daugiaus nebedėsim, 
‘Vėžio’ maišas kiau
ras”...

Zakristijonas, pritarda
mas visai harmonijai, bamb
si :

“Bim, bam. bim, bam, už 
duselę griešną”...

Topolis.

Peterburgas. Rusijos ca
ras, gav^s nuo Gabrio pa
grasinimą, taip išsigando, 
kad ant tų pėdų apskelbė 
Lietuvai autonomiją, o poną 
Gabrį pakvietė pas save ant 
pietų.

Berlynas. Kaizeris, išgir
dęs, kad caras ketina suteik
ti Lietuvai autonomija, taip 
nernvko, kad iš to piktumo 
išleido paskelbimus, kuriuo
se praneša, kad jeigu lietu
viai eis už jį, tai jisai įsteigs 
tokią lietuvišką neprigul- 
mingą kunigaikštystę, kokia 
buvo prie Vytauto. Apart 
to prie Lietuvos kunigaikš
tystės jisai žada prijungti 
visą Rusiją.

Worcester, Mass. Mūsų 
miesto tautiškas publišeris 
ponas Pakulevičius taip ap
teršė lietuvišką dirvoną savo 
“Lietuviškai - Lenkiškai - 
Rusišku Grašgaudžiu”, kad 
visi socijalistai ir pirmeiviai 
vaikščioja užsiėmę nosis. 
Kad apvalius dirvoną nuo tų 
mėšlynų, socijalistai žada 
parsitraukti iš Chicagos mė- 
žiamąją “Šakę”.

♦* *
Wbrcesterio davatkų aba

tas sustiprėjo. Mat į čia iš 
Šveicarijos pribuvo kunigų 
išauklėta Avies Čiunkė.

K. Rūkštis.

Senbernio džiaugsmas.
Jurgis: — Kodėl tu, Balt

rau, toks linksmas?
Baltrus: — Aš, broliali, 

džiaugiuosi, kad karėje 
daug gražių jaunikaičių už
muša.

Jurgis: — Ach tu, bepro
ti ! Visi žmonės verkia, o jis 
džiaugiasi...

Baltrus: — Kyp kvait! Tu 
pats beprotis! Aš žinau, ką 
kalbu. Ligišiol nei viena 
graži merga nenorėdavo į 
mane žiūrėt, bet palauk, ka
da karėje visus jaunus vai
kinus išmuš, tada senber-

niams bus tikras rojus. Tuo
met ir prie manęs mergos 
pradės lipt, kaip prie me
daus. x Svirplys.

• -
Tai tau padėka!

Įkritus moterei į upę, ne
pažįstamas vaikėzas šoko į 
vandenį ir įkritusią ištrau
kė. Moters vyras už tai da
vė jam penktuką. Vaikėzas, 
įsidėjęs pinigą kišeniun, pri
ėjo prie vyro ir tyliai -už
klausė:

— O kiek tu man būtum 
davęs, jei aš tavo moterį bū
čiau pastūmėjęs į dugną?

— Penkis dolerius, — at
sakė išgelbėtosios moters 
vyras.

Vienas ir du — bus trįs.
Parvažiavus iš mokyklos 

sūnui, motina iškepė du kar
veliu. Prie stalo “mokytas” 
sūnus pasakė, kad tiedu kar
veliai v ra — trįs.

— Kokiu būdu? — užklau
sė tėvas, nustebęs.

— Nugi šis karvelis yra 
vienas, o šis — du, tai ir bus: 
vienas ir du — trįs.

— Kadangi tu taip tinka
mai juos suskaitei, — tarė 
levas, — tai dabar visiems 
išeina po vieną karvelį: man 
bus šis, motinai anas,o tu pa
siimk ta trečia.

C v-

Nepaprastas girdėjimas.
Viena kurčia bobutė gyve

no netoli Kauno pilies. Sykį 
per maskolių šventę ėmė vi
somis patrankomis šaudyti. 
Bobutė, valandėlę paklau
siusi,skubiai nusidulkino an- 
daroką, pasitaisė skepetą ir 
sako: “Prašau į vidų”. Mat 
ji manė, kad kas-nors į du
ris barškina.

Tai važiavimas.
Kada sėdau į traukinį, iš

kišau per langą galvą, kad 
pabučiuoti savo mylimąją, 
bet trūkis taip pekliškai pra
dėjo eiti, kad aš, vieton savo 
mylimosios, pabučiavau kar
vę kitoje stotyje .

Darbšti policija.
Paleidžiant iš kalėjimo tū

lą prasikaltėlį, policija jį še
šis sykius iš įvairių pusių 
nufotografavo ir tas foto
grafijas išsiuntinėjo polici
jai keliuose miestuose. Vie
no miestelio policijos virši
ninkas po kelių dienų pa
siuntė sekantį pranešimą:

“Neperseniai gavau nuo 
jūsų šešis prasikaltėlių pa
veikslus. Penkis iš tų niek
šų jau suareštavau, o šeštas 
yra žinomas ir neužilgo bus 
mano rankose”.

Graudus priminimas.
Vienos parapijos giesmi

ninkas turėjo labai negražų 
balsą. Ir štai , vieną kartą 
jam bažnyčioje begiedant ji
sai pamatė, kad viena mote
riškė pradėjo verkti.Giesmi
ninkas, manydamas, kad jo 
malonus balsas sujudino jai 
širdį, ėmė dar garsiau gie
doti, o moteris dar labiau 
ėmė verkti. Užbaigęs gies
mę, jisai priėjo prie moteries 
ir paklausė:

— Kas tamistai taip suju
dino širdį?

—Ach, tamista, aš nelai
minga moteris!... Vakar 
vilkas papjovė mano mulą... 
Ir dabar, kada tamista pra
dėjai giedot,tai taimstos bal
sas priminė man baisa to ne
laimingo gyvulėlio, kada jį 
vilkas pjovė. T. J.

Du “karžygiai”.
Du airiai, buvusieji karei? 

via i. kalbasi apie karę.
Pirmas: — Ot, kad da

vėm, tai davėm mexikie- 
čiams po Vera Cruz.

Antras: — O ar daug jų 
išmušėt?

Pirmas: — Nežinau, nes 
kada įėjom i Vera Cruz. tai 
neradom nei vieno mexikie- 
čio.

Antras: — Tai prastas bu
vo mušvs. Ot mes ispanams 
ant Filipinų tai bent davėm. 
Aš vienam ispanui nukirtau 
abidvi kojas.

Pirmas: — Tai kodėl ne 
galvą?

Antras: — Tai kad jis jau 
buvo be galvos.

\ Burdingonas.

SAUGUS BANKAS
Nuo savo įsteigto, STATE BANK O E 
CHICAGO daug patarnavo žmonėms jų biz
nio reikaluose, ir šiandien, kaip visados, 
mielai kiekvienam patarnauja. Kam rūpi 
saugiai pasidėti pinigus, čia turės geriausią 
apsergėjimą. Kalba ir lietuviškai.

Klausyk mano žodžio! *
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

I Akušerkal
§ Pabaigusi kursi) Womans Medical jį 

College, Baltimore, Md.
e) Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi aute kia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligoje.

* F. Stropiene,L\°:i?.V.u

“Laisvės” advokatas

g
'V

SCHNEIDER BROLIAI
WBHHM ■■■■■■■■■■■■■■■

KRIAUCIAI

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

tų, streikus, muštynes ir 1.1., 48 puslapiai. Kaina 15c.

PASLAPTIS. Talpina savyje daugybę monologų, dialogų, komediją 
“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti į kišenių. 44 puslapiai. Kaina 15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. Puikus skaityihai apie reto'iiuciją Lie
tuvoje. Paveikslai parodo, kaip revoliucijonieriai išvagia kali
nius. 48 puslapiai. Kaina 15c.

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

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

: “LAISVES” į
v 

e j

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

> neškit į “Laisvės” spaustuvę.

Piatinkit “LAISVĘ”
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

pelno, bet dČT švietime tamsios liaudies, tad 
remkit ir piatinkit 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” taip, 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio grin- 
telėj.

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

Morris HILEQUIIH

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Te). So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway 

South Boston, Mass.
Valandos:

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

pietų.

’ Telefonn®f885 Greenpo’nt

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

i A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikias degtinės 
i :r skanaus vyno. Patarnavi- 
| mas kuogeriausias. ' Atsilanky- 

kit, o persitikrir.sit.

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

“VESTUVES”. į
Abonementas iki 1 d. Lapkričio, i 

1914. Kas prisius 3 dolerius, J 
tas gaus didelę knygą “Vestu- 
ve«” su gaidomis cho
rams. įvairių balsų solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scent s veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės” apleis spaudą apie 
15 d. Lakrič’o ir užsirašę ją tuo
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderiais

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas 

F>. DRAUGELI.
Skanus alus, 
Kardi arielka, 
tlius, visokis 

\ vynas, kvepen- 
Įl ti cigarai, ir
I puikus užkan-
II džiai. Salė dėl 
I mitingų Nepa

mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.
Palei Wythe Ave.

73 Grand St

ot ftftft Kata o?M Dykai [fi 
fail)* VVV Užlaikau grama- 
fonus su lietuviškoms dainoms. S’ 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c K 
Jeigu nori mano katalogo, tai prisiuik už 
3c pačtinę štampą, o apturfei dideli ir įg 
puiku katalogą, kuriame rasi visokiu ge- St 
riausiul Armonikų/ Skripku. Triubu ir SS1 
daugybe kitokiu Muzikališku Instrumen- 
tu. Istorišku ir'maldu knygų, kokiu tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite 
visokio tavoro pasyĮkrą'Hetuvi, o gausite 
teisingus tavorus._;RaŠykit teki adrerą: SjJ 
[w. S. WAIDEUS g

H2ORANl> ST. *
BROOKLYN, į IN. " V.

BRANGUS DRAUGAI;
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai, ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

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

109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIET L'VIŠK AS[NEWįYOPKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
LIETUVIAI. KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patėmijom. kad būtinai yra reikalinga* lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi. 
mę« ir inuteigėrr ta užeigos narna, kuria randasi 
po numeriu 408 Washington St., 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą o gau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvyne ir parūpinant pasportus ii 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant drūčiausia ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sią kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainotn 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 iii artimiatsi jums offisą ypatiškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway'*’5**“* 

NEWY^K'^ir N. Y. S0U™ B0ST0N’ M<SS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT- J 

RYBfiS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

D-ro Leon. Landes

Telefonai- C52 Newtown

FOTOGRAFISTAS
Padarau 
jausią

paveikslus pagal nau- 
madą ir pigiausią kainą.

152 Perry Avenue
Maspeth, L. I. N. Y.

kampas Clermont St.

Geriausia Lietuviška

BrooklynjN. Y.

Mandagiausia patarnauja’ kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo ,1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis 'r.uo 5 iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN 
26 Siegel St.

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 įusų 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,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėld’eniais 
nuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. marke, 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai J

Skaitykite ir platinkite
“Laišvę”



>

Vienuoliktas Metinis

Užsirašykite

PAJIEŠKOJIMAI

15c

75cMass.

10c

20c

25c

20c

kreipkitės 
prisiųskite 
atsakymą

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.

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

Pajieškau dėl apsivedimo merginos 
protestoniško tikėjimo, nuo 25 iki 35 
metų. Gali būti ir našlė. Aš esiu 34 
meti} amžiaus. /Turiu viltį, kad mer
gina turės gražų šeimynišką gyveni
mą. Su laišku ir paveikslą prisiųskit.

P. Kazunas
445 Laurell St., Scranton, Pa.

nių kaimo. Malonės jie patįs atsi
šaukti arba kas žino pranešti.

N. Balčiūnas
P. O. Box 62, Lewiston, Me.

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

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

(54—58).

NAUJIENOS" 1841 S. Halsled SI., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiu$------------ - už "NAUJIENAS"-----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

Pajieškau Onos Korzakiukės, Kau
no gub., pirmiau gyveno Gardner, 
Mass., vėliau išvažiavo į Pittsburgh, 
Pa. Malonėkit pranešti.

J. Liutvinskas
P. O. Box 31, N. Amherst,

-T ^Q'JDrnC Tah I QV Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams rn Uu/blUO I uIJ“Lua Ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.
Jp Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir
jlM neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorlus negalėtų km

išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

į W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

> W

HMM

Darbą atlieku geriausiai ir už pri
einamiausią kainą. l’arandavoju 
automobilius, karietas dėl veselijų, 
krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi
si mano patarnavimu yra užganė
dinti. Aš randuosi tokioj vietoj, 
kur nei vienas lietuvis negali pa
klysti, nes yra matoma nuo LIE- 
TU VIŠKOS BAžN YčlOS.

O’SULUIVAIN DUGAN
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS

249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY

ATSISAUKlMAS
Į VISAS KUOPAS SUVIE

NYTI) ANGLIAKASIŲ 
AMERIKOJ (U. M.

Męs, Girardvillės lietuviai 
unijistai, savo pastarame su
sirinkime, laikytame 22-rą 
rugpjūčio, tarp kitko atra
dom reikalingu dalyku atsi
šaukti į visas lietuviškas 
kuopas, prigulinčias prie Su- 
sivienyjusių Angliakasių A- 
merikoje.

Draugai darbininkai, męs 
norime jums išreikšti savo 
nuomonę, ar nebūt tinkamai 
turėti savo kasyklų kuopas,
štai dėl ko. Turėdami kasy
klų kuopas, geriau galėtume 
aprūpinti kasykloje dirban
čius darbininkus, reikale jų
jų užmokesties, ilgumo dar
bo valandų, ir taip toliau. 
Žinoma, nelabai seniai, pe
reitą metą, buvo balsavimas 
kas link “kalerių” lokalo, 
bet žmonės, nesuprasdami 
dalyko stovio, balsavo prie
šais, bet dabartės pasirodo 
labai geistina, kad būt ang
liakasių kuopos, štai dėl ko: 
kasyklų savininkai pasirašė 
ant sutarties su savo darbi
ninkais angliakasiais 1902- 
ruose metuose, kad nenuže
mins savo darbininkams mo- 
kesties; ir taip, 1912-tuose 
m. gegužio mėnesyje buvo 
padaryta nauja sutartis tar
pe savininku angliakasyklu 
ir samdininkų, kad nemuš 
mokesties už jųjų darbą, 
remdamiesi .ant senos sutar
ties 1902-rų m. O dabar ką 
daro savininkei angliaka
siu? A red jienemuša moke
sties darbininkams, ar jie 
nelaužo sutarties, padarytos 
su darbininkais? Gal kas 
pasakys, kad ne. Sakys — 
kas suderėta — tiek ir užmo
kėta, bet pažiūrėkime ar
čiau, o pamatysime ka kitą. 
Paprastam darbe kurie dir
bo 1902-ruose m., tai nedaro 
kliūčių, nemuša mokesčiu 
arba “preisu”, bet jeigu eisi
me vieną laipsnį žemyn, ant 
tų pačių anglies gyslų, atda
rydami naujus darbus, tai ar 
ten neturėsime kliūčių su sa
vo darbdaviu, kaslink savo 
užmokesčio toje pačioje ang
lies gysloje? Bet tai nevis
kas: kaip prisieina išimti pi
lioriai, tai anglies savininkai 
prilipina prie savo kancelia
rijos pas kasyklas atsišauki
mus į savo darbininkus, 
klausdami, kas pigiau apsi- 
ims “išrabyt” anglies gyslą. 
Na, ar čia ne sulaužymas su
tarties 1902-rų metų? Ir at
siranda tarpe darbininkų 
unijistų, kurie paima darbą 
už nužemintą mokestį, neat
sižvelgdami, jog tuomi ken
kia visai organizacijai ir pa
tįs sau, laužo organizacijos 
principus ir nuskriaudžia 
čielus būrius angliakasių su 
jų šeimynomis. Geriau būt, 
kad tokie darbininkai nuo 
organizacijos atstotų, bet 
nedarytų blėdies. Taigi, 
draugai darbininkai, ar ne
būtų laikas apie tai pagalvo
ti, įsteigus angliakasyklu 
kuopas? Tuomet galėtume 
pasirūpinti apie geresnę

• tvarką kasyklose. Męs nori
me jums, draugai, patarti, 
kad galėtumėte paduoti savo 
nuomonę per laiškus ant nu
rodyto antrašo apačioj, tai 
tada mažu galėtume kokį 
darbą pradėti. Galėtume 
susivažiuoti į vieną vietą ar
ba atsiųsti savo atstovus dė
lei apkalbėjimo šių svarbių 
reikalų, bet pirma to mel
džiame visu lietuviškų kuo
pų raštininkų atsiųsti adre
sus ir laiškuose parašykite, 
ką manote daryti dėlei mū
sų atsišaukimo. Per laik
raščius galėtume dalyka ap
kalbėti. Meldžiame drau
gus agituoti tarpe visų tau
tų darbininkų.

Meldžiame kitų laikraščių 
tą mūsų atsišaukimą atkar
toti. Pasiliekame su pagar
ba presos komitetas:

Antanas Glinskas, 
Ben. Kaminskas.

Sekr. Juozas Domeika,
P. O. Box 251, 

Girardville, Pa

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI 
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

Ir “scidticos” greitai prašalinami, jeigu .

S12 V ERA’S 
GOTHARD OIL

(Severos Goihardiškas Aliejus) 
yra pavartojamas tepimais!. Jisai sumažina už
degimą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun- ' 

giškus traukimus Ir stingumą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

Pulklausls ICfllTaipgi geras
maudymuisi ir uCVCld O AlUtllvilLCU. skutimuisi ir
toiletinis Cnnn galvos
muilas yra mKIR DOap plovimui.

(Sevoros Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

‘LAISVĖS’ KELIAUJANTI 
AGENTAI.

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.

P. VAITIEKŪNAS — 
“LAISVĖS” AGENTAS 

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

“Liasvės” Adm.

“Laisve” 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 191'4 m. 
išnešdamas apie $50.00 ir saliuno rak
tus. Kas apie jį praneš, tas gaus do
vanų.

ATYDA!
' DRAUGYSTĖMS,

KUOPOMS ir KLIUBAMS!
. Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, (JUZIKUS 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.

MUZ1KAL1ŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

“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

Pajieškau Petro ir Adomo Šatkaus
kų, pusseserės M.Makievičiūtės ir Jur
gio Zdančiaus. Kas apie juos žinot, 
malonėkite pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą.

A. Mikulonis
P. O. Box 253, West Frankford, Ill.

Pajieškau “Darbininkų Vilties” lei
dėjo. Aš pasiunčiau Money Orderį 
vertės $1.50, kaipo prenumeratos Fe
bruary 2, 1914 m. ir polam gavau 1 
numerį laikraščio, (reiškia, mano laiš
ką su pinigais gavę,) bet dauginus ne
gaunu. Rašiau kelis laiškus, bet jo
kios žinios negaunu. Gal išsikraustė 
kitur, ar kas. Todėl, kas žinot apie jį, 
malonėkit man pranešti.

John Holan
Box 593, Cle Elum, Wash.

Pajieškau Antano Čepulienės. Kas 
apie jį žinot, malonėkit pranešti.

J. Aukštikalnis
7 Sturtevant Ave., Norwood, Mass.

Kas žino, malonės pranešti.
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, 
laišku ir su pirmu laišku 
savo paveikslą, aš duosiu 
kiekvienai.

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

(54—58). ,

(68—72)
Pajieškau J. Ulevičiaus ir C. šau- 

čiūno, Kauno gub., Veleikių kaimo. 4 
metai Amerikoj. Kas žinot, malonė
kit pranešti.

Z. Umaras
194A Sitgreavess St.,Phillipsburg,N.J.

Pajieškau draugų K. Savicko, P. 
Katkevičiaus it, D. Balčiūno: Visi 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Svidie-

Draugystė Didžio Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto, New Haven, Conn, 
parengė didelį balių darbininkų dieno
je (Labor Day), Rugsėjo 7 d., 1914 m., 
kuris atsibus GERMANIA HALL, 
283 Wooster St., New Haven, Conn. 
Prasidės nuo 3-jų po pietų ir trauksis 
iki 12-tai nakties. įžanga 25 centai. 
Reikia atminti, kad šis balius bus ne
paprastas: jame atsibus linksmiausi 
žaidimai; didžiausią vietą užims lietu
viški šokiai “Noriu miego”, “Klumpa
kojis”, “Suktinis” ir kiti. “Tango irgi 
šoksime.

Visus, be skirtumo, kaip vietinius, 
taip ir iš apielinkės, užkviečiame atsi
lankyti.

KOMITETAS.

Labai svarbi naujiena!
Pranešu lietuviams ir lietuvaitėms, 

kad uždėjau
KRAUTUVŲ KNYGŲ IR KITOKIŲ 

DAIKTŲ.
Aš, kaipo nuo seniai lietuviams ži

nomas laikraščių agentas, užrašinėda
mas laikraščius, visur atlikau teisin
gai ir gerai ir per mane neliko nei vie
nas apgautas—visi buvo užganėdinti 
per daugelį metų. Todėl ir dabar jei
gu kas norėtų, kad jam būtų teisingai 
užrašytas laikraštis arba norėtų gau
ti kokią nors knygą, kreipkitės pas 
mane, o aš taip-pat kaip ir pirma už
ganėdinsiu savo brolius lietuvius; kaip 
ir seniau kad niekus nebuvo nuskriau
stas, taip ir dabar gerai ir greitai at
liksiu jūsų reikalavimus. Todėl neuž
mirškite manęs ir dabar.

JONAS JANUSAS
723 W. 21 st Pl., Chicago, Ill.

Draugijos,
kurios apsirinko “Laisvę”

• savo organu:

5AAA V/' h II | * Reikalaudami katalogo pri-
• UOO siųskite dvicentinę štampą ir

katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms dainoms.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS’’ praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš karės lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoję metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpilti y k šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

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-' 
kretoriuL

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU- 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., ket St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
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. Lesčauskas, 607
Jenne St., J.Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave.J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

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

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

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

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

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

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina.. . . 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
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, -i 
lai užsisako ją. Kaina tik....... 10 c/

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO^ 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek- 

vienas vaikinas bei mergina, kurie j 
| mano tverti šeimynišką gyvenimą, J 

būtinai turi perskaityti šią knygelę, s 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris norioj 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny-U® 
gelėje gali rasti daug pamokinimų.®^ 
Kaina..... ....................... 10c’J

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

rankiausias vadovėlis išsimokinimu^ 
' teisingai statyti ženklus rašte. Daug 

lietuvių moka rašyti, bet labai mažai! J 
i yra tokių, kurie moka teisingai var

toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
i nemokėjimas vartoti atskirimo ženk

lų, padaro raštą be vertės, beveik ne-į 
suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina
tik............................................. 10c

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. Mažtykna, 1111 Mar-

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

VOKISZKAS 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 pusB septintos ir Nedčldleniais 

488 E. 139 St.

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

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

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

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

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

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

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

DARBAS, kaina..................................
A UDĖJAI, kaina...............................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina.........

50c
10c

Tel. Melrose 7453
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25c. kiekvienai ypatai. 
Davažiuoti galima se-

MOTERŲ LYTIŠKOS JIIGIJENOS 
KN1NGELE

Ši kningelė svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems ilgiai naudingairžingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai tr gausiai 
paveiksluota. Pnsiųsk 25c krasos ženk
leliais, o tuojaus atlaikysi tą žmgeidžię 
kningelę. Adresuok:

M. G. VALASKAS
319 KenHinflton Avė. Chicuąo, III.

°3YU31Hiia»J I 
1OI1O.TIV%6»I

(Tąsa nuo 1-mo pusi.).
Orlaivių musys.

Paryžius. — Vakar vaka
re virš Paryžiaus atsibuvo 
pirmas smarkus orlaivių 
mūšys. Trįs vokiečių aero
planai susikirto su dviem 
francūzų orlaiviais.

Vokiečių aeroplanai pabė
go.

Berlyno socijailstai siunčia 
pasveikinimą viso pasaulio 

darbininkams.
Londono “Standard” tal

pina laišką, kurį parašė Ber
lyniškis Internacionalo sky
rius viso pasaulio darbinin
kams. Tame laiške sakoma, 
kad viso pasaulio rankpel
niai per ilgai kentėjo po mi- 
litarizmo letena. Tas, ką 
jau seniai permatė daugelis 
socijalistų, įvyko. Tyronai 
ir jų parazitai apskelbė ka
rę žmoniškumui.

Jie,Berlyno socijalistai, iš
tiesia savo rankas savo bro
liams Francijoj, Belgijoj ir 
Britanijoj.

Pabaigoj laiško sakoma, 
kad revoliucija nuvers tyfo
nus.

Rusai paėmė 150 kanuolių.
Kaip sako rusų generališ- 

kas štabas, tai ties Lvovu, 
Austrijoj, tuose baisiuose 
mūšiuose rusai apveikė Aus
trijos kariumenę, susidedan
čią iš 160,000 žmonių.

Ties Lvovu rusams pasise
kė paimti 150 kanuolių.

Mūšio lauke rusai sakosi 
palaidoję 4,800 austrijiečių.

Italijos socijalistai prieš

Pranešama, kad du Vokie
tijos socijalistai — Haase ir 
Siudekum buvo nuvykę Ita-

Italiją įsikišt karėm
Italijos socijalistai su pa

nieka atmetė tų ponų niek
šišką propoziciją.

Japonų kareiviai Francijon.
Šanghai (Chinija). Ke

liauninkai, kurie pribuvo iš 
Japonijos uostų, sako, jog 
jie matė, kaip 50 transportų 
buvo užpildoma kareiviais, 
kuriuos būk tai yra pasiren-

laiku būdavo 1,000, o tankiai 
net 2,000 immigrantų.

Dalis “federeišių” (Ame
rikos Darbo Federacijos) 
vadovų kviečia darbininkus 
C d. rugsėjo į katalikų kated- 
tą pasimelsti (kampas Fifth

Panašios dievmaldystės ir 
kitur atsibus. Tuomi nori
ma pažymėti “darbo šventė” 
(Labor Day).

Tai, mat, kokiu vadovų 
dar esama!

Subatoje atsibus pirmos 
prakalbos iš Raudonosios 
Savaitės ciklo. Kaip jau ži
noma, viską rengia L.S.S. 19 
kuopa.

Prakalbos atsibus vakare, 
tautiškame name.

Socijalistai apie hepartyvį 
suvažiavinia.v

L. S. S. 19 kuopa buvo su
šaukus specialį susirinkimą 
tuo tikslu, kad aptarus klau
simą apie bepartyvį suvažia
vimą.

Diskusijos buvo nepapras-

no šalininkai, taip ir jo prie
šai turėjo užtenkamai argu
mentų dėl nuodugnių disku
sijų.

Reikia tik’ pasidžiaugti, 
kad socijalistai nesibijo kri- 
:ikos. Jie visuomet drįsta 
išreikšt savo nuomonę, ko
kia ji nebūtų. Pilna liuosy- 
bė nuomonės, pilnas demo
kratizmas ir visiška nuomo- 
ičs varžymo stoka — tai ge
niausios socijalistų ypaty
bės.

20 balsų prieš 17 išsireikš
ta už suvažiavimo reikalin
gumą. Bus padarytas tam 
tikras įnešijnas Veik Kom., 
<ad jis ištirtų visų sąjungie- 
čiu norą, v v
o, kad tautininkai nori 
;aukt suvažiavimą per greit.

Telephone 6053 Spring

Thomas A. McCoy
GERIAUSIAS GRABORIUS

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

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

Tik ką atspauninom daugybę pui
kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais kJekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
'0c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

Višminėti laiškai yra gaunami “Lai
svės” krautuvėje, 183 Roebling St., 
Brooklyn. N. Y.

DIDŽIAUSIAS IR GRAŽIAUSIAS

PIKNIKAS!
Parengtas Sąryšio Lietuvių Draugijų 
Jersey City, N. J., kuris atsibus 12 d. 
RUGSĖJO* (SEPTEMBER), 1914 m., 
Kroebels Boulvard Parke, kampas 
Angelique ir Boulevard St., West Ho
boken, N. J. Prasidės 4 vai. po pietų 
ir trauksis iki rytui. Visos draugijos 
š Jersey City dalyvaus į korpore.kaip 
vyrai, taip ir moterįs. Taipgi bus 
luodamos dovanos už ritimą bolių. 
Kas daugiausia išris, tas gaus pirmą 

$2.00, antras—$1.50,lovaną vertės 
rečias—50c.

Įžanga į parką
PASARGA:

kančiai: iš Jersey City reikia imti 
Irove karą; mokant reikia paimti 

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

Širdingai užkviečia atsilankyti
S Ą R Yš 10 KO M IT ET A S.

TEISINGIAUSIA < A
IR GERIAUSIA API I |< K Ą

LIETUVIŠKA A ilulYM
Sutaisau receptus su didžiausia 8ty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptieka ’’ ..une ir 
Massachusetts valstij* Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Tik ką išėjo iŠ po spaudom antra laida 
DR. F. MATULAIČIO

TEISINGOJ

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

ANCHOR, 
PAIN

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

F. A D.
RICHTER

& CO.
74—80 

Washington 
St.,

New York,N. Y.

1\r. Richter’ 
/'“PAIN- 
| .EXPELLER

JAUNI VYRAa

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRUi

Vyrai kurie žadaiapsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir' kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tue knygų. 
Ta knyga pašalei s keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syfill. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusltpneima, Abel* 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusč, 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 Siam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
Žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti fiitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
<Iyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užrnokam ir pačta. IšraAik aiSkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas juau pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde......................................................................

Adresas

S teitas .

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

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

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertės $25.00, tik už $14.2ff

onikai 
su 21 periu klev’šiu, 8 basais 

Vertės $18.00, tik už $7.50

Drūti muskulai neatneša na i 
jei Jus Romatizmas kankina.

PAIN EXPELERIU 
jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
skclUSIIl U. Ptiuitoirnf nff /♦•Zvau’ us Iffic Ir

F. Ad. Richter & Co.
rEAni ST., NEW YORK.

Tčmikit antAnkero 
ženklo apsaugoimo

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.Padauginta lietuviškų 

knygų.
Viešam miesto knygyne, 

rampas Devoe ir Leonard 
gatvių, tapo padidintas lie
tuviškų knygų skyrius. 
<nygos visos naujos ir gra
žiai apdarytos. Dabar jau 
ten randasi nemaža dalis vi
sų svarbesniųjų raštų.

Taigi, lietuviai privalo, 
kiek turint atliekamo laiko, 
skaityti tas knygas ir jeigu 
bus skaitančių, tai galėsim 
čia gaut dar daugiau.

Knygas galima gaut dova
nai neštis į namus arba skai
tyt an', vietos. Norint gaut 
nešties knygas namo, reikia 
pastot knygyno nariu. Mo- 
kesties jokios nėra. Nuėjus* 
reikia išpildyt aplikaciją, 
kuri yra labai lengva (rei
kia paduot gyvenimo ir dirb
tuvės adresą, taipgi savo 
amatą), o paskui gaunasi 
korta su kuria galima gaut 
knygas. Skaitant knygas 
knygyno skaitykloj nieko 
nereikia — nuėjęs gali skai
tyt, kiek nori. J. K.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
ŠITOJ KNYGOJ ’'DAKTARAS” netik 

pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

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

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu- l 
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, Šitoje kny- , 
goję atrasite tikrą rodą.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visųome- | 
nes 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,1
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo W iš 
ryto iki 4, po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnio 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

i?

buvo “kankinama“?
■1

TEVELIU GYVENIMO’

lino dirižablis.

LIETUVIŠKA

VIETINES ŽINIOS

(67—69)nors paprastai ten šiuomi

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

l'"irdi(lilisGiUFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už ...................9.50

Tą srrafafoną gv įrantų..jam e ant 10 metų.Ar žinai, kaip dvasiškija

■L’ • ■

Paryžius rengiasi.
Duota paliepimai išgaben

ti iš Paryžiaus visus sužeis
tuosius į Rennes ir Nantes.

Daug Paryžiaus vartų vi
siškai uždaryta. Uoliausiai 
dirbama prie fortų, kurie tu
rės apgint Paryžių.

Daugybė žmonių, ypač iš 
tu rangesniosios klesos, ap
leidžia Paryžių.

Siųs daugiau kariumenes.
Anglijos karės ministeris, 

lordas Kitchener, jau ruošia 
naują kariumenę, kurią ma
no pasiųst Francijon.

Joks Zeppelin’as nežuvo.
Vokietijos valdžia oficia 

liškai praneša, jog ligišio

4,000 belaisvių.
Vokiečiai, užimdami Lje- 

žo tvirtovę, paėmė nelaisvėn 
4,000 belgų.

New Yorke jau atsidarė 
keturi miestavi “manketai”, 
apie ką jau pirmiau buvome 
“Laisvėje” rašę. Tik per pir
mą dieną apie 25,000 gaspa- 
dinių pirko ten prekių piges
nėmis kainomis.

Gaila, kad tokių “marke- 
tų” neįtaiso Brooklyne. Duo-

30 rugp. S. L. A. 83 kuo
pos, Simano Daukanto drau
gystės ir Scenos Mylėtojų 
choro atsibuvo išvažiavimas 
i “Maple Grove” 
Žmonių susirinko 
skaitlingas būrelis. Tik kas 
reikia pastebėti ,kad rengė
jai paėmė labai prastą vietą, 
šalę “vištinyčios”, per ką su
sirinkusieji buvo neužganė
dinti ir neturėjo progos pa
silinksminti..

Scenos Mylėtojų choras, 
po vadovyste p. Štrumskio, 
sudainavo keli-ata dainelių.

v v

parką.
gana

žin kodėl žmonės jo prakal
bos neklausė ir išsiskirstė i 
atskirus būrelius? Tik ma
ža dalelė klausėsi prakalbų.

K. Liutkus.

PARSIDUODA BIZNIS.
Parduodu KRAUTUVĘna, mėsa ir žuvįs—viskas ten 1

pigiau. Daug gaspadinių kendžių, cigaretų ir kitokių 
atvyko pirkt net iš labai to- daiktų/ Biznis išdirbtas gė
limų vietų. rai, galima gerai versties 

Pardavimo priežastis—va- 
Ateivių sustojimo vieta—(žiuoju į kitą miestą.

garsioji sala Ellis Island— 
veik tuščia. 1 d. rugsėjo ten

Atsišaukit greit.
P. Sederevičia

buvo tik 384 immigrantai, 286 Stagg St.,Brooklyn,N.Y.
• V* • Z1/W

Męs užlaikome specijališkai rusę meistrą, kurks pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.Jeigu nežinai kokį gyvenimą vedė musų dva

siškija, kaip ji buvo “persekiojama” ir kiek jai rei 
kėjo “nukentėti” už pagerinimą savo “vargingo 
būvio, tai kuogreičiausia išsirašyk knygą

“IS DVASIŠKŲ

Joje atrasi dvasiškuos visus “smutkus 
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir 
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių

Pinigus galite siųsti ir stampomis.

“LAISVE”
183 Roebling Street, E

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles gal m a 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo...............................$1.00
Kraujo Valytojas......................... t....$1.00
Vidurį y 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.

Išgydau Vyrus Greitai
VAKIPAPFI F Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 

» />i\i vv VlūLuLi. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas Yr sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; Šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškum > greitai atgaunama.
PQOQT ATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 Rvu 1/4111 1D. 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- 
silpnėjuaiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
ęYFII Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
DlllLilD* rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimai arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina vises blogis įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuornlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI A PTlTK l Naujos ir senos,bjaurios ir Įsisenėję,kaip
k/Lirll 1 Vu lulVJVw* 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.
G'T'Į > f (2TI J12 A pas tuo», kuriuos daktarai jau buvo atsisakė išgydyti. Gy-i i\ivi dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biinio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu. Galvos. Širdies' Gerkles, Plaučiu. Krutinės. Pečiu. Kepenų. Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu Į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

DR ' RVPNF 208 W‘ 42,ld Sr’ “r" BroadwayUR. DlIkltD, NEW YORK CITY, N. Y.

AR NORI GRAŽIAI RAŠYTI?

PAT -otr !•* 
i

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

tiktai gražiai. Siųsk Money Order’iu 85 centus, o gavęs Stylografą rašysi kaip iki šiol gal negalėjau

York, N. YJONAS PERKŪNAS, 78 W. 124-th St New




