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SUKILIMAS LENKIJOJE JAU APŠAUKTAS!
VOKIEČIAI TIES PARYŽIAUS VARTAIS. LIŪDNOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

Kares stovis Kaune.
Pereitą subatą “Laisvę” 

pasiekė Vilniaus lietuvių 
laikraščiai “Lietuvos Žinios” 
ir “Ūkininkas” nuo 30 d. lie
pos. Vadinasi, kelionėje bu
vo 35 dienas.

Dar tuomet karės tarpe 
Vokietijos ir Rusijos nebu
vo, bet jau kilo karė tarpe 
Serbijos ir Austrijos.

Visoj Lietuvoj ir Rusijoj 
ūpas buvo baisiai pakilęs. 
Štai ką rašo “Liet. Žinios” 
apie Vilniui:

“Dabar, dėl įtemptojo po
litikos ūpo, publika tiesiog 
suelektrizuota. Pavyzdžiui, 
sekmadienį, nežiūrint kad 
šventė, bemaž kas pusvalan
dis laikraščiai leido ekstra 
lapelius, kurių tiesiog apsto
ję spaustuvę, laukė žmonės”.

“L. Ž.” ir “L. Ūk.” jau ma
tė, kad kils visasvietinė ka- 
rjė. “Rusai būtinai dalyvaus 
ugnyje, padėdami serbams”, 
sako “Liet. Žinios”, bet rusų 
įsikišimas bus priežastimi 
vokiečiams įsikišti.

Apie kariumenės gabeni
mą abudu laikraščiai nera
šo, nes. turbūt, tokios žinios 
draudžiama garsint.

Yni tik pranešimas apie 
apskelbimą karės stovio 
Kauno tvirtovėje, kas pada
ryta caro įsakymu.. Su lyg 
kariškų įstatų, tvirtovės ko
mendantas turi tiesą liepti 
apielinkių gyventojam dirb
ti tvirtovės darbus ir imti iš 
gyventojų reikalingų tiems 
darbams padargų ir medžia
gos, vežimo ir maitinimo 
reikmenų. Viskas Kaune ir 
apygardoje priklausys nuo 
kariškos valdžios.

Komendantas pataria Kau
no ir tvirtovės gyventojams 
apleisti tą miestą. Apgulimo 
laiku j tvirtovę niekas nebus 
įleidžiama.

Už prasižengimus žmonės 
bus baudžiami karišku teis
mu (mirtimi). Karės teis
mas baus net už maisto ir 
pašaro naikinimą.

Kad esant karės stoviui, 
turės būt nužudyta ir daug 
nekaltų žmonių,—tai aišku 
kiekvienam.

Kariška valdžia užimtose ša
lyse.

Didis kunigaikštis Nikolaj 
Nikolajevič išleido oficijališ- 
ką paskelbimą, jog visose že
mėse, kurias užėmė rusai, 
Prūsuose ir Austrijoj, bus 
įtaisyta rusų kariška valdžia 
ir sutvertos tam tikros pro
vincijos.

Rusai užėmė černevicus ir 
Halič.

Rusams, po laimėtam di
džiam mūšiui ties Lvovu, se
kasi rytų Galicijoj. .Jiems 
priklauso jau Lvovas, Galici
jos sostinė, jie užėmė Černe
vicus, Bukovinos sostinę ir 
Halič. Dabar jie eina ant 
tvirtovės Przemysl.

Ką kunigas Jakaitis pa
pasakojo apie Lietuvą.

Worcesterio kun. Jakaitis 
buvo šią vasarą Lietuvoj. 
Tenais jį užklupo ir karė. Ji
sai sugrįžo Worcesterin 3 d. 
rugsėjo ir daug įdomių daly

kų papasakojo koresponden
tui dienraščio “The Worces
ter Telegram”.

Lietuva randasi liūdniau- 
siame padėjime. Lietuva 
jau buvo scena daugelio mū
šių ir jisai, kunigas, girdėjęs 
mūšių aidą ties Eydtkūnais. 
Parubežio žmonės bėgo į 
Vilnių. Vyriausia mobiliza
cijos vieta buvo Vilnius. 
Traukinys po traukiniui ve
žė žmones į Prūsų parubežį. 
Rodosi, kad tam vežimui ga
lo nebus. Rusų valdžia ne- 
pasiganėdino tuomi, kad pa
ėmė karėn gražiausius Lie
tuvos vyrus. Nuo valstie
čiu atimta arkliai, maistas, 
grūdai. Kožnai familijai 
kaimeliuose paliko tik 80 
svarų grūdų ir vieną karvę. 
Šiaip jau viskas paimta ka- 
riumenei.

Kai kilo karė, kun. Jakai
tis buvo parubežy. Per Prū
sus jau negalėjo važiuot.Tai 
jis vyko per Vilnių, Peter
burgą ir Švediją. Vilniuj 
pas jį padarė kratą, many
dami, kad tai šnipas, bet nie
ko nerado. Tris dienas jį 
kliudė policija.

Peterburge kunigas matęs 
didžiausias demonstracijas 
prieš Vokietiją.

Rusijos karės ministeris 
skundžiasi.

Rusijos karės ministeris, 
generolas Suchomlinov, savo 
atsakyme ant dienraščio 
“World” užklausimo, pripa
žįsta, kad Rusijai nesiseka 
Prūsuose taip, kaip pirmiau 
sekėsi. Rusai suklupo ties 
Soldava.

Vienok, tasai ministeris, 
kaip gaidys, dar drąsinasi.

Lenkijoje sukilimas 
apskelbtas.

Ligišiol apie sukilimą Len
kijoj buvo labai neaiškios ži
nios.

Dabar gauta tikriausios 
žinios, jog lenkų neprigul- 
mingosios partijos apskelbė 
Lenkijoj ginkluotą sukilimą. 
Lenkų “Sakalai” ir “Striel- 
čiai” sudarė savo pulkus.

Lodzių jau užėmė Austri
jos kariumenė, kurioj yra 
daug lenkų. Austrijos am
basadorius Amerikoj sako, 
kad greitai bus užimta ir 
Varšava.

Vokiečių ir Austrijos ka
riumenė atiduoda garbę 
raudonai baltoms vėliavoms, 
kurias lenkai iškabina. Dau
gely miestų išvyta rusai val
dininkai ir sutverta lenkų 
savyvalda . Ties Miechovu 
prieš kelias savaites 1200 
lenkų sumušė 4,000 kazokų.

Dombrovo distrikte, kur 
daug angliakasyklų, 40,000 
angliakasių apskelbė sukili
mą. Kai valdžia apskelbė 
mobilizaciją—niekas nesto
jo.

Varšavoj ir visoj Lenkijoj 
platinasi atsišaukimai, ku
riais raginama prie sukilimo 
ir vyjimo rusų.

Dabar, “Laisvės” skaity
tojai, galite suprast, kodėl 
caras dėl kinkų drebėjimo 
žada Lenkijai autonomiją.

Lavonų kalnai.
Londonas, 5 d. rugsėjo.— 

Dienraštis “Standard” ap
skaito, jog ligišiol, nuo karės 
pradžios, . Francijos armija 
nustojo 100,000 užmuštų, su
žeistų ir prapuolusių karei
vių. Dauguma, taip vadina
mų “prapuolusių” yra už
mušta. '

Vokiečiu, kurie kovėsi 
Belgijoj ir Francijoj yra už
muštu ir sužeistu apie 
200,000.

Vokietija turi paėmusi be
laisvių: 283 francūzų aficie- 
rius ir 15,000 kareivių. Iš 
Rusijos—70 aficierių ir 10,- 
000 kareivių, iš Belgijos— 
12,000 kareiviu. Z 4.

Nevalia eiti gatvėmis, kaip 
sužeistuosius gabena.

Kada per Brusselį gabeno 
vokiečių sužeistuosius, tai 
valdžia buvo uždraudusi pu
blikai vaikščioti, kad tik ne
matytų, kokia daugybė su
žeistųjų.

Koks dabar upas 
Vokietijoj?

Vienas danas, žmogus,ma
tomai, rimtas, neseniai ap
keliavo visus žymesniuosius 
Vokietijos miestus ir jisai, 
prisižiūrėjęs žmonių vargui 
ir ūpui, pranašauja revoliu
ciją. Jisai sako, kad Vilhel
ma pakars ant sausos šakos.

Visur, kur tik eini, žmonės 
gedulingai (želabnai) apsi
taisę. Galima spręsti, kad 
apie 100,000 kareivių jau už
mušta. Išsykio Vokietijoj 
manė,kad karė lengvas daik
tas, bet kai pradėjo plaukti 
tūkstančiai sužeistųjų iš 
Belgijos, kaip pradėjo bėgti 
nuo rusų tūkstančiai pabė
gėlių,tuomet daugelis pama
tė, prie kokių baisenybių 
privedė Vokietiją kaizerio 
Villiaus politika.

Socijalistai pritaria karei 
su Rusija, bet su Francija ir 
Belgija—ne. Rašydami ne
va |v trijotiškus straipsnius, 
socijalistai perdėm kritikuo
ja valdžią ir kaizerį ir tuomi 
rengia revoliuciją.

Kada kareiviai sugrįžš na
mo, jie pavirs didžiausiais 
kaizerio priešais ir revoliu- 
cijonieriais.

Vargas visur didžiausias. 
Kai kas nors pabarškina į 
duris — tai visi tik ir laukia, 
kada ateis žinia apie užmuš
tuosius brolius, tėvus ir sū
nus.

Draugo Scheidemanno pa
siteisinimas.

Vienas žymiausių Vokie
tijos socijalistų, drg. Schei- 
demann, parlamento atsto
vas, buvojo Amsterdame, O- 
landijoj, ir ten turėjo platų 
pasišnekėjimą su Olandijos 
socijalistais. Olandijos soci
jalistai darė išmetinėjimus 
vokiečiams socijalistams, 
kad balsavo už išlaidas ka
rei:

Drg. Scheidemann pasakė, 
joff socijalistai todėl balsavo 
už karišką kreditą, kad pri
pažino, jog reik ginties nuo 
Rusijos, kuri pati pirmutine 
apskelbė mobilizaciją. Tą

dieną, kai įvyko balsavimas, 
Vokietijoj dar niekas neži
nojo, kad pasiųstas ultima
tum Belgijai ir todėl niekas 
nei nemanė, kad bus karė su 
Belgija. J

Vokietijos’ socijalistai ir 
jų vyriausias laikraštis, bent 
dabar, užtaria belgus.

Popiežius šneka apie taiką.
Benediktas XV tvirtina, 

kad jo priedermė netik ra
ginti prie taikos, bet ir dip- 
liomatijos būdu pasisiūlyti į 
taikintojus. Sako, popiežius 
norėtų keliauti ten, kur prie
šai kaujas ir vykint ramybę.

VĖL ANT BERLYNO!
Nors jau prieš kelias sa

vaites rusai sakėsi už 13 die
nų būsią Berlyne, bet ligi to 
dar toli šaukia.

Dabar rusai vėl pradėjo 
judėti Prūsijoj ir eiti pir
myn. Sakoma, kad jau 
800,000 rusų kareivių yra 
Prūsuose ir jog ^ojęječiai 
prieš juos neatsilaikys.

Caras vėl, esą paliepęs: 
“Pirmyn, ant Berlyno”!

Villius siunčia pagelbą Aust
rijai.

Iš Rymo praneša, kad su
muštiems Galicijoj austrijie- 
čiams Vokietija siunčia sku
bią pagelbą.

Mat, apie 12 Austrijos 
korpusų sumušta ties Lvovu 
ir tūlą laiką jie visai negalės 
kariaut. Tat, jeigu Vokieti
ja nesuspės pagelbėti Aust
rijai, ši, pastaroji, bus galu
tinai sumušta.

Austrijiečiai tikisi atsi
gauti nuo Rusijos sumušimo. 
Jie uoliai drūtina Przemys- 
lio ir Krakovo tvirtoves.

Mūšyje ties Lvovu keli 
Austrijos generolai užmušti.

Ir serbai sakosi laimėję.
Nish (Serbija), 5 d. rugsė

jo.—Mūšyje ties Jadoru ser
bai paėmė nuo austrijiečių 
100 kanuolių, 2,500 arklių, 
3,000 ligonbučio lovų, 37,000 
šaudvklių ir 1.1.

Taip-pat paėmę būk tai 
4,600 belaisvių.

Dabar serbai būk tai jau 
gali sudaryti naują armiją.

Kaizeris siunčia dau
giau spėkų prieš 

carą.
Iš Rymo praneša, kad vis 

daugiau ir daugiau kariu
menės siunčia kaizeris į ry
tu Prūsus, kad atremti caro 
užplūdimą.

Penki nauji vokiečiu kor
pusai pribuvo prie Vyslos 
krantų. Tie visi korpusai 
atgabenti iš šiaurių Franci
jos ir Belgijos.

Vokietijoj visus gelžkelius 
užėmė kariškoji valdžia dėl 
kareivių gabenimo.

Netei, liovėsi susinėsimas 
tarpe Berlyno ir Danijos bei 
Švedijos.

Belgijos karalius sužeistas.
Iš Amsterdamo praneša, 

kad Belgijos karalius Alber
tas tapo sužeistas ir jo auto
mobilius žymiai pagadintas.

Jisai sužeistas tuomet, ka
da vadovavo kariumene, pa

sitraukiančia į Antwerpeną.
Vokiečių vadovai sako bū

tinai paimsią Antwerpeną, 
nors tai jiems ir lėšuotų tūk
stančiai gyvasčių.

Nebus taikos, kol visi nesu
tars.

Rusija, Francija ir Didžio
ji Britanija padarė sutartį, 
jog nei viena iš tų šalių ne
pasirašys po taikos doku
mentu,kol ant to nesutiks vi
sos.

Paryžiuje.
Vokiečiai jau sale Pary

žiaus. Bombardavimo dar 
nebuvo.

Francijos valdžia jau per
sikėlė į Bordo.

Paryžiaus žmonės dieną ir 
naktį dirba prie apkasų. Mo
kyklos ir bažnyčios ir šiaip 
jau daug viešų namų pavers
ta į kariškus ligonbučius.

Lotaringijoj.
Kur dar francūzams šiek 

tiek sekasi, tai Lotaringijoj 
ir Vogezuose.

Rusų kariumenė Belgijoj.
Tikrai pranešama, kad 

80,000 rusų kareivių pervež
ta jūra į Belgiją. Rusus ka
reivius gabeno iš Archangel
sko pro Norvegijos ir Brita
nijos krantus.

Sako, rusų kareiviai jau 
kovojo greta anglų ir belgų.

Francijos socijalistų mani
festas.

Francijos socijalistai išlei
do manifestą, kuriame jie 
ragina visus savo draugus 
ginti tėvynę nuo užpuolikų 
teutonu. 4.
Kariškos taksos Amerikoj.

Suv. Valstijų prezidentas 
prašo iš kongreso pavelyji- 
mo sukolektuti $100,000,000 
kariškų taksų. Mat, kilus 
karei, labai sumažėjo jeigos 
iš muitų, o valstybei reik pi
nigų.

O tuos pinigus — taksas 
sudėti turės tie patįs Ameri
kos žmonės.

Smulkesnes žinios.
Francūzai labai nenoriai 

pasitraukia nuo vokiečių. 
Prancūzu kareiviai sako: 
“Juo daugiau tų germanų 
užmuši, juo daugiau jų yra”.

žoreso užmušėjas—Raoul 
Villain lavinosi katalikiškoj 
jėzuitų mokykloj Reimse.

Tai, mat, kur lizdai užmu
šėjų !

Kunigai neturi kariaut. 
Taip išaiškino Canterbury 
arcivyskūpas ant užklausi
mo jaunesnių kunigų. Šven
tas stonas neleidžia kariaut!

Žinoma, neleidžia. Tik lai
mint kitus į karę—tai valia.

Sako, reik apleist Paryžių. 
Girdisi balsai, kad vely už- 
leist Paryžių vokiečiams be 
mūšio, tai būtų geriau. Tuo
met, girdi, nebūtų sunaikin
ta Paryžiaus retenybės ir 
miestas nenukentės nuo 
bombardavimo.

Maldos diena.
Daugelis Amerikos kuni

gų meldžia prezidento Wil- 
sono paskirt specijališką 

maldų dieną, kad karė liau
tųsi.

Oi, jau tie davatkinai.
Vokiečiai užėmė Rheimsą.
Kelionėje link Paryžiaus 

vokiečiai užėmė žymią Fran
cijos tvirtovę, seną miestą 
Rheimsą. Generolo Biulo- 
wo armija paėmė 12,000 
francūzų nelaisvėn ir 410 
kanuliu.

Francūzai visiškai nesigy
nė, vokiečiams tai didelis 
laimikis.

Telefonavo į Vienna ir 
Krakovą.

Užėmę Galicijos sostinę 
Lvovą,rusai turėjo progą te- 
lefonuoti į Vienna ir Krako
vą, jog jie greitai bus tenais.

Eina šalin nuo Paryžiaus.
Paryžius, 6 d. rugsėjo. — 

Pranešama nepaprasta nau
jiena, jog vokiečiai, visai jau 
priėję prie Paryžiaus stai
giai pasuko į šalį.

.. Kame v dalykas, kodėl jie 
tai padarė jokiu būdu nega
lima suprast.

žydai galės būt aficieriais.
Iš Peterburgo pranešta, 

kad nuo dabar jau ir žydai 
galės būt aficieriais rusų ka- 
riumenėje.

Ligišiol joks žydas negalė
jo būt aficierius, nebent tik 
perkrikštas.

Suareštavo 600 studentų.
Kuomet Japonų valdžia 

apskelbė karę Vokietijai, tai 
ši suareštavo 600 japonų stu
dentų, kurie mokinosi Vo
kietijos universitetuose. 
Daugelį iš tų studentų su
ėmė ant pat Olandijos rube- 
žiaus.

Badas gręsia Viennai.
Žmonės, kurie pabėgo iš 

Vienuos, pasakoja, kad už 
kelių savaičių ten jau bus 
badas.

Apie 250,000 žmonių yra 
be darbo. Visos krautuvės 
uždarytos.

Socijalistai reikalauja su
šaukimo parlamento.

Italijos socijalistai reika
lauja sušaukimo parlamento 
atstovų. Valdžia turinti jų 
užklausti apie karę.

Kada parlamentas patvir
tins neutralitetą, tuomet 
valdžiai nebus jokios progos 
įsikišt karėn.

Suėmė Samoa gubernatorių.
• Naujos Zelandijos guber
natorius suėmė vokiečių gu
bernatorių ant salų Samoa. 
Su kitais belaisviais jį nuga
benta ant salų Fidži.

Ispanija nori įsikišt.
“Ispanija ateis pagelbon 

Francijai, jeigu bus reika
linga” — pasakė Leroux, 
garsus vadovas Ispanijos ra
dikalų.

Jisai tarėsi su daugeliu 
žymesnių Ispanijos vadų ir 
tie visi žadėjo pagelbą.

50 Zeppelinų.
50 Zeppelino dirižablių, 

oro milžinų, yra pasirengę 
stot darban ant kiekvieno 
paliepimo Vokietijos milita- 
riškos valdžios.

Kitokių rųšių orlaivių yra 
dar daugiau.

“Aš ginsiu Paryžių iki 
pabaigai”.

Taip pasakėParyžiaus ka
riškas gubernatorius, gene
rolas Gailiem.

Tai gana smarkus kariau
ninkas.

Musys ties Paryžium.
Vokiečiai jau visai prisi

artino prie Paryžiaus ir pra
sidėjo musys. Francūzai tą 
mūšį laimėjo.

Vokiška disciplina.
Vokiečių kariumenėj ne

apsakomai aštri disciplina. 
Dabar paaiškėjo, kad vokiš
kų laivų aficieriai vartoja 
ant laivų tam tikras nagai- 
kas, vadinamas “devinuode- 
ges” ir jomis palaiko discip
liną tarp savo kareivių.

Mat, perviršija ir rusų ka
zokus, kurie dėl žmonių var
toja “vienuodeges” nagai- 
kas. . . ,

Kaizeris pats atakoj.
Vokietijos kaizeris pats 

paėmė dalį armijos į savo 
rankas ir pradėjo atakuoti 
Nansy.

Didelis mūšis Lenkijoj.
Paskiausios žinios prane

ša, kad. rusu kariumenė at- 
naujina ataką ant austrijo- 
kų, kurie buvo užėmę dalį 
Lenkijos. Didelis mūšis iš
kilo tarp Liublino ir Cholmo. 
Rusai austrijokus sumušė 
ir paėmė 5,000 nelaisvėn. 
Taipgi paimta dokumentai, 
iš kurių pasirodė, kad Aus
trija nuo Vokietijos reika
lauja greitos pagelbos.

Paskiausios Naujienos.
Ant Varšuvos.

Iš Berlyno pranešama, 
kad susivienyjusioji Austri
jos ir Vokietijos kariumene 
eina ant Varšavos. Rusai 
ruošiasi nepasiduoti. Kra- 
kove susidarė pirmas lenkų 
legijonas, kurio vadu yra ge
nerolas Waszynski.

Vokiečių pranešimas opti
mistiškai skamba.

Ateina gandai, kad toj ar 
kitoj Rusijos daly prasidėjo 
sukilimas, bet rusai tai už- 
ginčina.

Apginkluoti traukiniai.
Vokiečiai išmislijo dar 

naują kovos būdą su rusais.
Jie apginkluoja trauki

nius kanuolėmis ir tie trau
kiniai, nuvykę gelžkeliu į ru
sų pusę, bombarduoja kokį 
nors miestą.

Padėkime, tukiu būdu ru
sai bombardavo Vloclavką ir 
Nepszawa.

Anglų kariumenė sumušė 
vokiečius.

Anglija gavo daug puikios 
kariumenės iš Indijos. Toji 
kariumenė jau kartą puikiai 
apveikė vokiečius mūšyje 
ties Termonde.

Ligšiol mūšiuose žuvo ar 
tapo sužeista jau 15,151 An
glijos kareivių.

Anglija siunčia didelę mi
nią karės orlaivių Franci- 
jon.___

(Tąsa ant 8-to pusi.).

■



Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.
Ar tai taip tautos 
vienybė įgyjama?

Naujas Rymo popiežius.

Laiškai draugų V. Kap
suko ir A. Baranausko.

Pagalinus susilaukta pir
mutinių laiškų nuo mūsų 
draugų iš Europos. Laiškai 
datuoti 7 d. rugpjūčio ir ad
resuoti “Laisvės” redakto
riui. Rašo drgg. V. Kapsu
kas ir A. Baranauskas — 
abudu iš Austrijos.

Abiejuose laiškuose, paly
ginant, labai mažai rašoma 
apie karę. Kadangi juose 
vistik paliečiama daug svar
bių dalykų, tai dalį tų laiškų 
apskelbsime.

me. Bet iškilusis karas ir tą I 
susijungimą vėl atstūmė 
kažin-kur”.

DĖL REIKALŲ LIETU
VOS SOCIJALDEMO- 

KRATŲ PARTI
JOS.

Amerikos draugai žino, 
kad jau seniai kalbama apie 
susivienyjimą Liet. Soc.- 
Dem. Partijos su Rusijos S. 
D. D. P. Taip-pat, veikiau
sia, daugelis žino, kad tarp
tautiškas socijalistų biuras 
Brussely (Belgijoj) rūpinosi 
rsutaikinti besivaidijančias 
Rusijos soc.-dem. frakcijas.

Tuo tikslu Internacionalis 
Biuras sušaukė 16 — 18 d. 
liepos Brussely konferenci
ją. Apie tą konferenciją, 
męs nematėme ligišiol žinios 
Amerikos socijalistų spau
doj.

Ve ką apie ją rašo drg. V. 
Kapsukas:

“Mūsų partija taip-pat 
dalyvavo joje — aš atstova
vau. Mūsų poziciją pabrė
žiau, laikydamasis 1912 m. 
konferencijos nutarimų, ku
rie ikišiol nenustojo pas mus 
galės. Ta pozicija daug ar- 
tymesnė didžiumiečiams 
(bolševikams), bet iš antros 
pusės reikėjo pažymėt, kad 
męs vistik kai-kame ir ski
riamės susijungimo klausi
me. Tai pasirodė pačioj kon
ferencijoj: męs balsavome 
už Pildomojo Tarptautinio 
Socijalistų Biuro Komiteto 
paduotąją rezoliuciją, tuo 
tarpu rusų didžiumiečiai 
susiturėjo nuo balsavimo. 
Ta rezoliucija pripažįsta, 
kad tarp įvairių Rusijos, s.- 
d. partijų ir frakcijų nėra 
tokio didelio skirtumo, kad 
jos negalėtų kartu veikt, kad 
negalėtų vienoj partijoj išsi
teki. Susijungimo sąlygos 
tokios:

Visos grupos turi pripažint 
Rusijos s.-d. programą ir ją 
pačią;

Turi pripažint nelegalę 
partiją, kuri turi vadovaut 
ir legaliam savo narių veiki
me;

turi pripažint visus buvu
sius partijos suvažiavimų ir 
konferencijų nutarimus;

mažuma partijos veikime 
turi klausyti didžiumos nu
tarimų;

negalimi joki blokai su 
buržuazinėmis partijomis;
• partijos taktiką nustato 
ir abejotinus partijos pro- 
gramo punktus nustato 
bendras suvažiavimas, kuris 
turi būti kuoveikiausia su
šauktas...

Rezoliuciją padavė Kauc- 
ki’s; pataisas įnešė R. Liuk- 
semburg ir Plechanovas. 
Balsavo už rezoliuciją visos 
grupos: Bundas, kaukazie
čiai, “likvidatoriai”, s.-d. dū
mos frakcijos atstovas, gru- 
pa “Objedinenije” (Plecha- 
novo), g rup a “Borba” 
(Trockio), grupa “Vperiod” 
(Aleksinskio), Lenkijos ir 
Lietuvos s.-d. (Liuksem- 
burg), Lenkijos ir Lietuvos 
s.-d. “opozicija”, L. S. D. P. 
atstovas, P. P. S. (“levica”). 
Susiturėjo nuo balsavimo: 
Latvijos s.-d. delegacija ir 
didžiumiečių C.K.delegacija.

Mūsų delegacija turėjo ly
gų su kitais balsą. Paga- 
liaus, ir męs inėjome į tarp
tautinę socijalistų šeimyną 
pilnateisiais nariais.

Ta konferencija, be abejo
nės, labai svarbią rolę būtų 
atlošus susijungimo klausi-

Iš DRG. A. BARANAUS
KO LAIŠKO.

“...Dabartės tarptautiškas 
kongresas tapo atšauktas vi
sai, nes karės laiku nei vie
noj viešpatystėje nėra gali
ma susirinkt atstovams soci- 
jalistų partijų, kaipo idėji
niams priešams pačios ka
rės. Nors atšaukta dabar 
tarptautis kongresas, tai ne 
ant visados. Kaip tik nusi- 
blaivins politiškas horizon
tas, tai bus paskirta ir vieta 
kongresui”.

Toliaus savo laiške drg. A. 
Baranauskas kalba apie tai, 
kaip lietuviai socijalistai tu
rėtų rengties kongresam 
Taip-pat nusiskundžia, kad 
Europos lietuviai labai ma
ža teturi žinių apie Ameri
kos lietuvių socijalistų judė
jimą.

...Krakove apskelbta, jog 
ant gelžkelių pasažieriai ga
lės važiuot tiktai iki 12 va
landos nakties iš 5 ant 6 au- 
gusto, po tam viskas pereina 
į kariumenės rankas, o kad 
Krakovas yra tvirtovė ir ga
li išmesti visus svetimtau
čius, tai su patarimu drau
gų, apleidau Krakovą...

Visur sustojo dirbtuvės, o 
bedarbių skaičius neišpasa
kytai pasididino. O jeigu 
kur ir yra koks darbas, tai 
svetimtaučių neprileidžia. 
Dėl mūsų tai tikra karė ant 
vietos be darbo, o išvažiuot 
negalima. Kas bus — jeigu 
taip tęsis kokį mėnesį...

...Daugybė žmonių, atsira
dę mano padėjime, jau įsto
jo į lenkų kariumenę,taip va
dinamus “strzelcy” (striel- 
čiai)...”

KAS BUS, JEI GABRYS 
PIGIAU PALĖBAUS?
Kad taip vadinami mūsų 

inteligentai iš tautiškai-kle- 
rikališko abazo mėgsta turė
ti “good time” įvairiuose sei
muose ir šiaip jau prie kiek
vienos progos, apie tai gali
ma patirt pas kiekvieną tau
tiška saliūninka.

Apsitempia žmoneliai fra
kais, “princ albertais”, už- 
rioglina ant savo tuščios gal
vos ci’inderį ir, nors išrodo, 
kaip neaptašyti meškinai, 
vistik pilni unaro neišpasa
kyto.

Tuščias tas jų pasigyri
mas, už kurį jie brangiai už
mokėdavo, rengdami įvai
rius pokilius.

Iš jų tų pokilių ir tuščių 
šnekų galima buvo tik posi- 
juokt.

“Katalikas” sumanė da
bar tuos pokilius reformuot. 
Jisai taip galvoja: “Kas ge
ro, jeigu Gabrys ar kas kitas 
suvalgys vakarienę už $5? 
Savo gūžį gali prikimšt ir už 
25 centus. O kadangi dabar 
“demokratizmo” gadynė, tai 
gerbiamiems svečiams kelki
me pokilius prastesnėse vie
tose. Tuomet ir su prastuo
liais galima bus išmest po 
čerkelę ir męs pasirodysim 
didžiausiais demokratais”...

Na, ar nematote, vyrai, 
kaip lengvai “Katalikas” iš
rišo demokratizmo klausi
mą! *

Jeigu Gabrys ar koks ki
tas svečias pripildys savo 
gūžį už 25 centus — tuomet 
lietuvių tarpe įvyks lygybė, 
o keli doleriai liks “tautos 
reikalui”.

Sulyg Jurgio ir kepurė — 
sulyg “Kataliko” razumėlio 
ir išvedimas, tinkantis dide
liems vaikams.

Tas savo laiku labai nepa
tiko “Vien. Liet.” ir ji paga
mino straipsnį “Kas eina 
prieš biznį?” Tame straip
snyje buvo pasakyta, kad 
biznio dorumas priklauso 
nuo jo savininko sąžiningu
mo. Girdi, jeigu savininkas 
bus sąžiningas — biznis ne- 
bankrutys. Ir ką čia jai, 
“Vienybei”, gali rūpėt kelių 
Chicagos žydelių bankrūty- 
jimas.

Tas straipsnis buvo para
šytas tuo tikslu, kad apgy
nus biznelį tūlų lietuviškų 
bankiei’ėlių ir dar todėl, kad 
su paprasta tam laikraščiui 
neapykanta išjuodint socija- 
listus.

Pati gi “Vienybė” visai 
netikėjo j savo tvirtinimą, 
jog dorumas biznierio užlai
ko kožną biznį, nes vėliau ji 
pati viešai pripažino, kacĮ 
mažiems bankierėliams sun
ku išsilaikyti trustų ir kor
poracijų konkurencijos ver
pete, nors ir dar taip jie būt 
dori.

Reiškia, “Vien.” pati save 
sukritikavo ir dar kaip skau
džiai.

“Laisvė” ir nurodė i tai, 
primindama to laikraščio 
veidmainiškumą ir dideli fo 
straipsnio kenksmingumą.

Ir štai, ant šitų “Laisvės” 
išvedimų “Vien. Liet.” nei 
žodelio negali pasakyti. Vie
ton to, vienas to laikraščio 
darbininkas rašo, jog ir jisai 
prieš kelis metus rašęs apie 
bankus.

Nabagėlis, nei tiek nesu
pranta, apie ką kalba eina.

Mums nerūpi, kas buvo 
prieš kelis metus! Prieš ke
lis metus ir “Vienybė” buvo 
visai kitokia. Prieš kiek lai
ko ir p. Sirvydas buvo žmo
gum !

Bet ne apie tai eina kalba. 
Męs pasipiktinom “Vien.” ne 
už jos gerus straipsnius, bet 
už niekingą straipsnį iš N 
27 šių metų, kuris daugelį to 
laikraščio skaitytojų galėjo 
suklaidint.

Tat, norint kritikuoti 
“Laisvę”, reiktų atremti jos 
padarytus užmetimus, bet 
“Vienybė” to neįjiegia pada
ryt, nes negali gi ji kritikuot 
savo locnu žodžiu. Vadinasi, 
visi “Laisvės” užmetimai 
“iVenybei” buvo teisingi. 
Neapykantoje prieš socijali- 
stus ji sužiniai melavo savo 
skaitytojams apie “sąžinin
gus biznius”.

“BEČLERIAI”.
Įleiskie kiaulę į barščius...
Įleiskite profaną į “litera

tūrą”, tai jis atgabens su sa
vim naujas madas, tinkan
čias jo išsilavinimo laipsniui.

Įsileido p. Sirvydas į “lite
ratūrą” ponulį Ambraziejų 
— na ir tasai žmogelis su
mišti jo, jog geriausias būdas- 
išrišti tulus klausimus—tai 
“susibečinimas”.

Tik jau ir razumėlis, to 
žmogaus ir iš stuomens ir iš 
liemens!...

Ir kaip tai ponas Sirvydas 
nedasiprotėjo pamokint tą 
žmogelį, jog geriausia gali
ma viską išrišti “bečinimos” 
būdu artimiausiame šinke, 
kompanijoj sau lygių žmo
nių, bet tik jau ne laikrašty, 
nors tai būtų ir “Vienybė!” 
Susibečinęs už kvoderį, po
nas Ambraziejus, rasit, iš
rištų klausimus ne tik apie 
šifkortes ir bankus, bet ir 
apie Paukščio Šerus.

Rusai užėmė Tilžę. “Vie
nybė Lietuvninkų”, laikraš
tis, aiškiatstojantis šioje ka
rėje po carizmo puse, malo
niai1 praneša:, “jeigu Rusijai 
neatsitiks- kokia ne permaty
ta karės nelaimė, tai su ši
tuo jau prasidėjo susivieny- 
jimas Didžiosios Lietuvos su 
Mažąja Lietuva,, arba Prū
sais”.

Vadinasi; tūlų tautininkų 
ir klerikalų sapnas išsipildė. 
Lietuva jau ant slenksčio 
vienybės....

Turėkit kantrybę, skaity
tojai, ir skaitykit iki pabai
gai, — o jūs pamatysit, ligi 
kokio chamizmo gali daeiti 
mūsų patriotpalaikiai’..

Caro valdžia gera! O 
taip! Ant caro valdžios pyk
sta tik tie, kurie turėjo erge
lį su kokiu žandaru, ar tie, 
kurie nab'ėgo iš Lietuvos, 
jtaiseznerginoms dovaną.

Taip sako chamai iš “Vie
nybės”, užmiršę, kaip baisiai 
slėgė carizmas Lietuvą. Bet 
apie carizmą žino visi lietu
viai ir mums nereik aiškint 
apie jo “malones”!

Taigi, ta geroji caro val
džia užėmė Prūsų Lietuvą. 
Džiaugkimės, vyrai, nes tuo- 
mi pradedama vienyt Lietu
va.

Bet palaukit — paklausy
kit išpradžių, kokiu būdu ca
ras prijungė Tilžę ir visą 
Prūsų Lietuvą. Paklausy
kit.

New Yorko dienraštis 
“Times” rašo: “Vokietijos 
laikraščiai pilni aprašymų 
baisenybių rytų Prūsuose. 
Rusų kareiviai nupjovė krū
tis molynai ir pakabino ant 
tvoros kuolų penkis jos vai
kučius. Keturi kazokai iš
gėdino moterį, privertę jos 
vyrą būti liudininku, pirm to 
surišę jį...”

Įsivaizdink tai!
Kas žino nors šiek tiek 

Rusijos gyvenimą, tas nesy- 
kį turėjo progos girdėti ir 
skaityti apie baisias išgėdi- 
nimo scenas. Atsiminkime 
nors ir Spiridonova!'

Karė — tai žvėriškumas. 
Apie kareivių žvėriškumus 
labai daug rašo dabar. “Lai
svėj”’jau daug buvo rašyta 
ir bus dar rašyta apie vokie
čių barbarizmą. Bet męs 
neslėpsime ir kazokijos šu
nybių. Juk tie gaivalai per
pus dar laukiniai ir galima 
sau įsivaMint, kiek šunlu- 
piškumo jie parodė Prūsų 
Lietuvojj..

Męs žinome, kad padorios 
lietuvaitės ištolo lenkiasi ru
siško “saldoto” — bet ar gi 
gali ištrūkti iš jų nagų nelai
mingos Prūsijos moterįs?

Ar suprantat dabar, kaip 
caro kareiviai “vienyja” 
Prūsų Lietuvą su Didžiąja 
Lietuva? Ar jūs pritariat 
tokiam “vienyjimui?” Ar 
džiaugsitės jūs, sykiu su 
“Vienybe”, aiškiai palaikan
čia caro pusę?

Ne! Jeigu jūs doras tėvy
nainis, jūs to nepadarysite.

Jūs pasakysit, kad nei ca
ro, nei Villiaus laimėjimas 
gero mums neatneš. Abu
du juodu kraugeriai. Jūs 
pasibaisėsit ta brolžudiška 
kare, į kurią mūsų šalis 
įtraukta be jos žmonių noro 
ir valios . Jūs gelbėsit tą ša
lį, kuo galint, bet tik ne agi
tacija ar už kaizerį ar už ca
rą.

Jūs nenorėsit kazokiškos 
nagaikos spėka suvienyt 
Prūsus su Lietuva!

Katalikiškos avįs *įgyjo 
naują piemenį. Italijos di
džiūnas, paeinąs iš augštos 
aristokratų giminės, kardi-
nolas Giacomo della Chiesa, 
tapo popiežium po vardu Be
nedikto XV.

Sako, jisai negalėjęs šne
kėti iš susijudinimo, kuomet
jam pranešė apie išrinkimą. 
Bet taip jau atsitinka su vi
sais kardinolais, kuriuos iš
renka popiežiais.

Ant užklausimo, ar sutin
kąs būti popiežium, tuoj at
sakė, jog sutinkąs. Tuomet 
jo buvusieji draugai-kardi- 
nolai pabučiavo naujo popie
žiaus pantaplį... ir tuomi 
prasidėjo ilga eilė ceremoni- 
jų-

Kaip žinoma, iš sykio dau
giausia balsų gavo kardino
las Maffi, bet tas buvo nela
bai ištikimas. Maffi buvo 
žinomas, kaipo modernizmo 
šalininkas, kaipo šiek-tiek 
pirmeiviškesnis žmogus.

Apie naują popiežių ne
daug težinoma. Kardinolu 
jisai išbuvo tik 4 mėnesius. 
Politikoje žinomas, kaipo 
uolus atžagareivis, Pijaus X 
politikos šalininkas, didelis 
priešas modernizmo.

Naujas popiežius jau spė
jo apgailėti karę, kuri kilo 
Europoje, bet gailestis yra 
tik mokestis veidmainystei. 
Popiežius gerai žino, kad ka
talikų bažnyčia niekad nebu
vo pri’ncipialė karių priešė.

Laiškas iš Lietuvos 
apie karę.

Žemiau paduodamas laiš
kas pasiųstas iš Eidtkūnų 
(Prūsų Lietuvos). Jį rašė 
sesuo “Laisvės” redakto
riaus. Ant laiško (atviru
tės) nežymu, kada pasiųstas.

“Mielas Broleli!
i Rašau ant greitųjų, nes 
turiu bėgt į Eydtkūnus,o jau 
j vakaras. Pas mus Europoje 
baisus triukšmas, neš ne ant 

i juokų ar tik neprasidės višų 
valstijų karas. Kas visose 
valstijose dedasi, tai tu pats 
dar gal geriau žinai, ne kaip 
męs, tai apie tai man nėra 
kas rašyt, o apie Kybartus 
(Vilk. pav. Red.) tai išties 
jokiam laikrašty nesužinosi, 
tai parašysiu. Didžiuma 
žmonių baisiai išsigandę, nes 
išties privežė kareivių ir ar- 
motų, bet, rodos, dar ne taip 
baisiai daug. Žmoneliai per
sigandę, savo daiktus tik 
krauna, pakuoja ir didžiuma 
važiuoja gilyn, Rusijon,, o 
męs visi nežinom prieš gje-rą 
ar blogą, bet nei vienas veik 
nebijom ir nelabai kur. bėgt 
žadam. Ką gali žinotai, gal 
kaip gausi šį laiškelį,, mažu 
jau seniai būsim po šalta že
mele. Bet ant visko* Dievo 
valia. Elkm”.

AUKOS LIETUVOS GEL 
BĖJIMUI.

Raudonosios Savaites
straipsnis.

Visiems, likusiems be darbo ir tiems, 
kuriems gręsia bedarbe,

IR JIS RAŠO STRAIP
SNIUS...

Mūsų skaitytojai žino 
kaip uoliai/‘Laisvė” “Nau
jienos” ir kiti socijalistų lai
kraščiai informavo žmones 
apie privatinių bankų ban- 
krutyjimą.

200 DARBININKŲ SU
ŠAUDYTA.

Męs tik ką gavome laišką 
iš Vilniaus, kuris pasiųstas 
27 d. liepos (naujo kalendo
riaus) nuo mūsų korespon
dento. Jame nieko nerašo
ma apie karę, bet tik prane
šama apie didžiausius strei
kus. Peterburge laike tų di
džiųjų streikų sušaudyta. 200 
darbininkų. ,

Nors “Tėvynė” ir užsipuo
la ant “Keleivio”, kad tai yra 
“ne lietuviškas” laikraštis, 
vienok vienas iŠ keleiviečių 
mums praneša, kad per jo 
prakalbas Rumforde (Mai
ne.) ir Norwoode (Mass.) 
jau surinkta Lietuvos gelbė
jimui $170.

Tik; tie pinigai bus atiduo
ti bdndran bepartyviškan 
fondan, kaip jis

Jautis provokatorius.

Kas negirdėjot apie Chi
cagos Stock Yairdus—tą bai
siausią balabaiuę, aplink ku
rią gyvena apie ketvirtdalis 
milijono žmonių? Daugelis, 
veikiausia,, aplankė tą bala- 
bainę, žiūari’nėjo. tyrinėjo, 
kaip užmuša gyvulius, sor- 
tuoja mėsą ir t.t.

Bet niekas, turbūt, nebus 
girdėjęs apie provokatoriuj 
galvijų tarpe!

Gyvijai geruoju neina ant 
užmušimo. Kaiminė, dar iš
tolo pajautus kraujo kvapą, 
neina pirmyn. Jokie bota- 
(gai negali priverst gyvulius 
įeiti ant užmušimo.

Tuomet išeina provokato
rius—didelis bulius,. Iš gre- 
tymos klėtkos išeina bulius 
ir stačiai eina į skerdyklą. 
Kaiminė eina paskui jį. Vi
sai netoli nuo vietos, kur sto
vi budelis su kūju, bulius 
dingsta šalyje, o kaiminė pa
puola skerdyklom

Taip daro ir su avimis. Ta
sai bulius provokatorius jau 
“dirba”' metų.

Nėra darbo! Visuose 
miestuose tūkstančiai žmo
nių be darbo.

Jeigu tu esi atleistas, tu 
vaikštinėji gatvėmis dieną, 
savaitę ir mėnesį. . Tū dedi 
visas pastangas, kad gauti, 
bet darbo nėra.

Jei tu buvai darbo biu
ruose, tu žinai, jog ten ilgos 
eilės jieškotojų laukia per iš
tisas dienas, ir tau nėra pro
gos.

Jeigu tu buvai fabrikose, 
dirbtuvėse, — be abejo, tu 
ten buvai — tu matei iška
bas, ant kurių parašyta: 
“Nėra darbo”. Tai reiškia, 
jog tu turi eiti toliau.

Pavargai? Taip, pavar
gai be darbo! Nėra ką da
ryti, nieko geresnio nesima
to. Ir laikraščiai pranašau
ja dar blogesnius laikus. 
Laukiama krizio .

Kas atsitiko su tavim 
1907 m.? Ar tu atmeni’ 
1893 —1903 m.?

Tuose metuose milijonai 
darbininkų buvo pavaryti 
nuo darbo? Tūkstančiai bu
bo alkanų, tūkstančiai pra
rado savo savastį. — Mano
ma, jog vėl bus didėlė bedar
bė; bankos ir trustų kompa
nijos ir vėl bankrūtina ir iš 
fabrikų atleidžia darbinin
kus. Ir vėl tie laikai, kada 
darbininkus buvo apsiautęs 
badas ir šaltis. Gal būt tau, 
mielas skaitytojau, yra* mo
teris ir kūdikiai, ką tu turi 
aprūpinti, bet tu nežinai, ar 
rytoj tau bus darbas, nei kas 
atsitiks su tavo niotere ir 
kūdikiais. Tu gal mąstai, 
kur jie dėtus, jeigu tū viską 
prarastum ir’ atsidūrtum 
ant gatvės?

Kas atsitiks su tavo sūne
liu? Kas bus su tavo mažu
tėle, mylima mergaitė?'

Rodosi, kad ’ bus didesnė 
bedarbė, negu 1907 m. Jei 
taip bus, tu gali’likti alka
nas, taip-pat ir tavo moteris 
ir kūdikiai :

Labdarybė?' Gkf būt tu 
ką žinai apie- labdarybės 
įstaigas? Kadū kreipiesi 
prie jų, prašydamas pašel- 
pos, jie daro ilgą egzaminą, 
tada už kėlių*dienų tau pra
neša, jog tu-gali gauti kąsnį 
duonos, t. y. jeigu dar esi 
gyvas ir tvirtas paimti tą el
getos dovaną;.

Tu esi atleistas nuo. darbo 
be jokios; Kalbės.. Tu tai ži
nai todėlv.kuti’tu jieškojai vi
sur ir negalėjai gauti darbo. 
Kodėl neita d'aibo? Kodėl 
tu turi badauti?

Kodėl!? Todėl, kad tavo 
darbday.iiul neapsimoka tave 
laikyti;. Jis iš tavęs jau ne
gali įgyti pelno. Ir dėl to, 
kad jįfe negali padaryti sau 
pelno, tau reikia kęsti alkis 
ir šąlhis.

SMųs, turtingi žmonės, 
kad’ye jie mato tave ant gat
vėj sako, kad tu esi nenau
dingas. Jie sako, jog tu esi 
netaupus, negeras, nupuolęs 
ji r todėl tau nieko nėra.

Jie sako, kad jeigu tu bū
tum taupęs, kada dirbai, tai 
tau būtų visko užtektinai 
laike bedarbės.

Tai yra melas, tu tą žinai 
Gal būt kai kurie darbinio 
kai ir paspėjo susitaupyti 
biskutį pinigų dėl bedarbės 
— tai yra, jeigu tik ta ban
ka nesubankrūtyjo, kur jie 
buvo pasidėję. Bet, didelė 
didžiuma darbininkų, kada 
jie dirba, užpelno tiek, kad 
vos tik gali pragyventi. Pra
gyvenimo daiktai kas dieną 
vis brangsta, bet algos palie
ka tos pačios. Kaipgi gali
ma sutaupyti?

Kodėl tu esi be darbo? 
Kodėl tu negalėjai pinigų 
sutaupyti? Dėlko esti be
darbės? Kodėl milijonai 
darbininkų turi skursti?

Tau duoda dirbti tik tada,

kada darbdavys iš tavo dar
bo spėkos gali gauti gerą 
pelną, Kada dirbi, tu pada
rai įvairius daiktus . Namų 
statytojai stato namus, au
dėjai audžia drabužius, odos 
darbininkai dirba batus, 
gelžkello ir vežėjų darbinin
kai pagamintus; daiktus iš
vežioja.

Nors visi tie daiktai reika
lingi, tačiau jie nėra gami
nami dėl vartojimo,, bet dėl 
įgyjimo pelno..

Drabužiai nėra daromi 
dėl nešiojimo, bet dėl tavo 
pono kapitalisto pelno.

Valgomieji produktai nė
ra auginami dėl valgymo, 
bet dėl to, kad tavo ponas 
gauna iš to gerą pelną.

Taip-pat yra su batais, 
namais ir kitais daiktais.

Kolei darbdavys gauna, 
pelną, tolei viskas gamina
ma ir tu gali gauti darbą. 
Jeigu tik nebėra pelno dėl 
tavo fabrikanto, jis uždaro 
fabriką ir tu lieki be darbo.

Buvo žiema, tau reikėjo- 
šiltų vilnonių marškinių,, 
bet tu turėjai pasiganėdinti 
bovelniniais, tau reikia ge
resnių! batu, drabužių — tas 
pats reikalinga ir tavo šei
mynai. Vienok tu to neyali 
gauti.

Tas nėra dėlto, kad žmo
nės negalėtų arba nenore t į 
dirbti. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų jieško darbo. Jie 
yra atleisi ’ c '4,»rbo — taip 
pat, kaip ; t1/, daugelis iš jų 
yra alkani, kaip ir tu. Ir vi
sas tas skurdas ir badas dėl
to, kad nėra pelno dėl darb
davio.

; Jei tu galėtum įeiti fabri- 
kon ir naudotis toms maši
noms, tu pagamintum tuos 
daiktus, kurie tau ir kitiems 
darbininkams reikalingi. 
Bet tu tai negali todėl, kad 
fabrikos, mašinos ir kiti 
darbo įrankiai priklauso ka
pitalistui. Viskas daroma 
atsižvelgiant į tai, ar jam 
yra pelnas, ar ne. Tai yra 
ką vadiname pelno sistema. 
Tu esi jos vergas, taipgi tavo 
moteris, tėvas ir motina. 
Taip pat kiekvienas- darbi
ninkas, vyras ir moteris vi
sam pasauly.

Kapitalistiškam-su rėdyme 
viskas gaminama dėl pelno, 
ne dėl su varto j tino. Kolei 
toji kapitalistiškoji’pelno si
stema nebus panaikinta, to
lei tu būsi vergas; Tu neži
nosi. kada būsi atleistas nuo 
darbo. Jeigtt tu esi protin
gas, tu padarysi galą kapita
listams ir pelno sistemai. Tu 
privalai įvesti tokią tvarką, 
kur tau nereikės perdaug 
dirbti, nereikės rūpintis, ar 
rytoj bus darbas, ar ne. Tu 
būsi užtikrintas, kolei tik 
norėsi dirbti. Tu įvesi tvar
ką, kur viskas bus gamina-, 
ma dėl'mūs, o ne dėl pelno.k 
Jr kadą tokia tvarka bu&; 
įvesta, tai tu ją vadinsi so-. ,. 
cijalTzmu.

Socijalizmas reiškia, kad; 
nebus daugiau skurdo, ver-< 
gijos, nebus bado algų. Ne
reikės dirbti, kada jau būsi' 
senas^

/ Jei tu nori tai įgyti, tu pri
valai pagelbėti socijalistų 
partijai. Partija pati’nieko 
tau negali duoti. Tavo pa
reiga yra prisidėti prie jos ir 
darbuotis dėl pastatym< 
ateities socijalizmo nam 
Viskas priklauso nuot mūs 
pačių, darbininkų.

Kolei viešpataus kapitalis- ’ j 
tiško ji pelno sistema, bus be
darbės ir visi tie blogumai, 
ka sutinkame ant kiekvieno 
žingsnio. Apmąstyk apie į 
tai, darbo verge. Tavo vie- 
ta socijalistų partija, kuri 7 
dirba sugriovimui kapitaliz- 4 
mo ir įvykdinimui pasaulyje 
laisvės ir lygybės.

ww? ■ 'W ; -'b'.

Barabošius. J
(Iš “Strahd.") g
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Leonidas Andrejev
Rašykites priesocijalistų!

Raudonas Juokas

NAUJOS KNYGOS.

kraują?

ten —

kaip išdaužo 
paskui vaiki-

tas, bet jis raudonas ir jo juokas toksai rau
donas!...

up j a 
laikinai

Vestuves, kur šimtas 
bačkučių.

ne-
tokiais vaiki-

Materijos keitimosi orga
nizmuose (Paskaita). Para
šė L. Valionis. Kaina 30c. 
Spauda ir lėšomis “Katali
ko”, Chicago, Ill.

Tai, matot, ką reiškia su- 
reiškia vie

nybė ir organizacija.
Todėl ir tamsta, darbinin

ke, prisidėkie prie jos.

-SI

BHMB
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BROLIAI DARBININKAI!
Raudonoji Savaitė!

Nesibijoki t, tai ne raudo
no kraujo savaitė, ne ta kru
vina sėja, kurią kapitaliz
mas suruošė ant Europos 
laukų.

Nors socijalistų ženklas 
raudonas, nors socijalistus 
raudonais vadina, bet tai to
dėl, kad mūsų gyslose raudo
nas kraujas teka, todėl, kad 
darbininkų vėliava yra ap
šlakstyta raudonu proletarų 
krauju.

Kapitalizmas taip - pai 
švenčia Europoje dabar sa
vo raudoną šventę. Liejasi 
kraujo upeliai, žmogaus gy
vybė neverta šuns gyvybės, 
.sumindžioti, sutrempti visi 
prakilnieji žmonijos idealai, 
miestai ir sodžiai paversti į 
griuvėsius. Kruvinas bom
bų lietus šluoja gyvybę ir 
raudonas žmonių kraujas 
bėga į griovius, upes, ežerus.

Kapitalizmo šventė — tai 
piktų peklos furijų šventė, 
tai šventė laukinių žmonių, 
apsirėdžiusių civilizuotų 
žmonių drapanoms.

Kaip ordos totorių, kaip 
ordos Čingis Chano, kaip 
laukinės gaujos Atillos — ei
na skersai - išilgai Europos 
minios pašėlusių žmonių.

Kas juos sukurstė į tą pe
klišką mūšį? Nejaugi patįs 
darbininkai to norėjo?

Ne, juos sukurstė į tą mū
šį senas, kraujais permirkęs 
pasaulis ir jo vadovai, tūks- 

. tantį kartų piktesni už Ne- 
roną.

Neronas tik padegė Rymą 
ir džiaugėsi, grožėjosi gais
ru nušvitusia padange, ug
nies lanksčiais liežuviais.

Bet Neronas buvo nykštu
kas, sulyginus su tais vanda
lais, kurie vadinasi carais, 
kaizeriais, generolais ir ka
zokais.

Jie uždegė visą žmonijos 
namą ir jiems pritarė kuni
gija ir galiūnai.

Dabar pažiūrėkit į tą seną 
“krikščionišką” pasaulį — 
ar norite jūs jo? Ar mielas 
jums jis?

Tasai senas kapitalistiš
kas pasaulis — neduoda 
jums, broliai darbininkai, 
net juodos duonos šmotelio. 
Jisai rymo ant štikų, durtu
vų, jisai rymo ant kalėjimų, 
jisai rymo ant mažų vaike
lių, kuriuos pristato prie 
mašinų. Jame, tame sena
me kapitalizmo pasauly, do
ros mokina kapucinai, velnio 
pasiuntiniai, kurie nori už
laikyti karalius, kuine nori 
užlaikyti šią bjaurią, ne vy
dūnišką tvarką.

Atsimeskim nuo senojo 
svieto! Atsimeskim nuo jo
jo purvų! Mums nereikia

karę? Tą karę męs turime 
todėl, kad pasaulio darbinin
kai nebuvo dar ganėtinai su
siorganizavę.

Ta karė turi pamokinti 
mus, kaip labai reikalinga 
mums organizacija.

Mūsų priešai turi savo 
drūčiausias organizacijas, 
kurių galingiausia yra ka- 
riumenė.

Neapsileiskime jais. Orga- 
nizuokimės į savo darbinin
kišką partiją.

Organizuokime darbinin
kus visur ir visuomet—vis- 
viena, kur darbininkas ne
būtų.

Kareiviai, ta didžiausia 
atrama tyronų, yra gi mūsų’ 

i broliai. Jeigu jie būtų susi- 
| pratę ir pažintų savo reika-

Ne ne niekados’ Alęs kis nebūtų šiandien to bai- 
norime darbo žmonių valsti- saus kraujo praliejimo, 
jos, męs norime artymo mei- .
lės, męs norime, kad žmogus si pratimas, ką 
žmogų neskriaustų.

Tat šian prie mūsų, broliai 
ir sesers.

Kada mūsų bus dauguma, 
tuomet męs savaip sutvar
kysime pasaulį.

Bostonietis.

auksinių dievaičių, nereik 
kaizerių, nereik carų.

Męs norim būt viena tau
ta iš brolių!

Broliai darbininkai! Jus 
negalite eiti su tais, kurie 
žudo jus pačius, jūsų šeimy
nas ! Jūs turite, jūs privalo
te prisidėt prie mūsų, prie 
socijalistų.

Męs neinam už žudynes. 
IVįęs.nepalaikom tyronų. Męs 
norim brolijos. Męs plati
nant savo idėjas, savo moks
lą ramiai.

Ar jūs girdėjote, kad soci- 
jalistai būtų ką nors nužu-

žia, o “družkos” 
tam tikras dainas.
ir šiaip visokie seniai meta 
pinigus į torielkas. Tai visos 
merginos puolas ir bučiuoja 
tą metiką. Kas nori daugiau 
bučkių, tas meta daugiau pi
nigų. Kitas ir visai jau ap- 
siseilėjęs, vienok jį bučiuoja. 
Žinoma, muzikantams geras 
uždarbis, o toms biednoms 
merginoms tai net lūpos iš
tinsta.

Po vestuvių vaikinai visiš
kai nubiednėja. Toksai ler- 
mas ir ant sveikatos atsilie
pia. Merginoms, kartais, vi
sai nekaip nusiseka ir jos 
tampa apjuoktos.

Sakiau, apšviestesni žmo
nės neina į tokias fanatiškas 
vestuves, bet reiktų nuo jų 
atkalbinėti kiekviena žmo- 
gų:

Šalin tokios barbariškos 
vestuvės, kurios tik lietuviu 
varda žemina!

B. Aluzas.

Turinys. Pusiau pamišęs senis dakta
ras tęsia savo kalbą. Jam vaidinasi visų pa
mišusių sukilimas ir kraujas, kraujas, 
kraujas.

Sužeistasis, nupjautomis kojomis, su
grįžta namo. Iš sykio jam smagu, bet grei
tai jisai instinktyviškai pajunta, kad ko tai 
trūksta, ko tai reikia. Pagaliaus, intempto- 
ji atmosfera pratrūksta žmonos ašaromis.

No 
No. 
No 
No. 
No. 
Na 
Na 
Na 
No.

1— Fort CormciUe*.
2— Fort Cotillon*.
3— Fort FranconviD*.
4— Double Coronn* du Nord
5— Fort Stain*.
6— Fort de l’E»t
7— Fcfrt OuderviUer*. 

Fort Liory.
9—Fort Klane MesniL

No. 10—Fort Vaujour*.
No. H—.Fort Chelle*. M
Na 12—Fort de Noi»y /
No. 13—Fort de VilUer*.
Na 14—Fort de Ch«mpi*ny.

$i mapa parodo Paryžių ir jo fortus, kurių yra net 51, 
paimti Paryžių.

Darbas tarpe fanatikėlių.
Jeigu tamsta esi socijalis- 

tas. .tai neužmiršk, kad nei 
vienas žmogus socijalistų 
neužgimė, bet juomi pasida
rė gyvenimo kovoje. Tie, 
kurie ugnim ant.sočijalizmo 
spjaudo,, tūlam laikui praė
jus, virsta mūsų draugais.

Kiek-tai kartų tenka susi- 
eit su -socijalistų, kuris prieš 
kelis >metus visokiais būdais 
stengėsi užkenkt mūsų idė
jai.

Todėl, nebijokime taip va
dinamu 'fanatiku, bet drąsiai 
agituokime tarpe ju. Savo 
švariais žodžiais, teisingais 
išvadžiojimais,mandagiu ap
siėjimu, męs visuomet galė
sime daugelį savo pusėn pa
traukti.

Pirmas dalykas, jeigu no
rite, kad jūsų priešas virstu 
d r a u gu—su p a ž i n d i n k i te ji 
su mūsų laikraščiais. Tai 
būtiniausias darbas. Įkalbė
kite jam perskaityt bent ke
lias knygėles.

Praeis tūlas laikas, praeis 
keli mėnesiai,—o jūs pama
tysit, kad žmogaus pažiūros 
pradeda kėisties.

Taigi, neapleiskite, drau
gai, darbo tarpe mūsų prie
šu, o vaisiai tikrai bus.

Kareiviai.
Kada kalbini žmogų prisi

dėt prie socijalistų, tai tan
kiai gauni atsakymą: “Ką gi 
aš vienas ten padarysiu? 
Kakta nepramuši gi sienų”!

Bet vienas prie vieno—tai 
jau du. O socijalistų yra mi
lijonai. Pamislykite, drau
gai, jeigu socijalistų būtų 
buvusi dauguma, ar tai męs 
būtume turėję visasvietinę

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta apie bjaurius mūsų ves
tuvių papročius, apie toriel- 
kų daužymą, bačkučių naiki
nimą ir t.t. Tie bjaurus pa
pročiai tarpe mūsų lietuvių 
netik kad ' nesimažina, bet 
tūlose vietose dar vis auga.

J. Kelmutis rašė “Laisvė
je”, kad tūlose vestuvėse už- 
siordeliuoja net 30 bačkučių 
alaus. Aš nežinau, gal kitur 
užsiganėdina tik 30 bačku
čių,bet pas mus, Illinoiso val
stijoj, o ypatingai apie Har- 
risburgą, tai skaitoma men
ka veselija, jeigu joj yra ma
žiau kaip šimtas. Kaip kur 
davaro ir į kelis šimtus. Te- 
nais tai jau bent veselija vo
kuojama.

O be alaus, dar yra 
keli galionai degtinės ir vy
no. Tuomet suprašo apie 
200—300 svečių. Dar pasam
do kelis policmanus. Vienas 
“dėdė” laukia sale stubos, o 
kitas pačioje stuboje.

Tankiai tie policmanai tu
ri sunkaus darbo.

Dabar dar suminėsiu apie 
kitas išlaidas,kurios daroma 
vestuvių laiku. Kožnas bro
lis nuperka “seserei” kviet- 
ką. Žinoma, juo brangesnė 
kvietka—juo brolis “geres
nis”. Bet vaikinai irgi rei
kalauja kokio nors prisigeri- 
nimo nuo merginų, tankiai 
net nelabai gražių. Tiktai 
daugiau apsišvietusios ir 
susipratusios merginos 
užsideda su 
nais.

Po dovanų 
torielkas, tai 
nams ir vėl reikia tušti n t ki
šenių. Reikia aukų muzi
kantams. Muzikantai grie-

Didžiausioji kare Europo
je (su žemlapiu), kaina 25c. 
Parašė V. K. Račkauskas. 
Išleido “Lietuvos Žinių” ge- 
neralė agentūra Amerikoje. 
Adresas: V. K. Račkauskas, 
Madison sq. Station Box 
204, New York, N. Y. Spau
da “Tėvynės”.

Knygoje telpa gana daug 
informacijinių žinių; karės 
priežastis nelabai vykusiai 
išdėstytos. Y ra daug trūku
mų ir daug neįtikinančių 
tvirtinimų. Vistik, kaipo in
formacijų šaltinis, knygelė 
naudinga.

Rytojun Bežiūrint. Para
šė Aitvaras. Visuomeniai - 
padagoginiai straipsniai. Iš
leido “Vienybė Lietuvnin
kų”, Brooklyn, N. Y. 1913. 
Kaina 50c.

Grafas von Bernstorff — 
Vokietijos ambasadorius A- 
merikoj. Jisai iš visų pajie- 
gų kursto Suv. Valstijas 
prieš Japoniją.

Na 15—Fort de Secy.
Na 16—Fort de Mainville.
No. 1?—Fort de Noiiy (inner).
Na 18—Fort de Ro*ny.
Na 19—Fort de Fontenay.
No. 20—Fort de Nogent 
No. 21—Fort de JoinviUe. 
No. 22—Fort de Charentor.
No. 23—Fort dTvry.
No. 24—Port de Bicetre.
No. 25— Fort de Montrouga
No. 26—Fort de Lamail
No. 27—Fort de

Georges.

Na 28—New works. 
Na 29—Fort d'Athis. 
No. 30—Fort de Lonjoumeau. 
No. 31 —Fort Palaise&u.
No. 32—Fort d’Issy. 
No. 33—Fort de ChatRlon. 
No. 34 
Na 35 
No. 36 , 
No. 37—Fort 'Villeras.
No. 38—Fort du H aut Buc.

ViHenevve ' St. No. 39—Batterie Bouvier*. 
No. 40—FoK de St Cyr.

B&ttcrie*

No./l 1
No.' 42 port
No. 43 I
No. 44—Fort Valerien.
Na 45—Fort Aigremont. 
Na 46—Fort de l’Hautie. 
No. 47—Fort de Vadvres. 
No. 48—Fort Redout de St Cjt. 
No. 49—Fort de Domont. 
No. 50—Fort de Montlignon.
No. 51—Port de Montmorency.

Details of moat important ones are 
given in the text

Sunku

de Marly and ba*» 
teries.

|GE«: SIR HORACE SJIITH-PORRO

bus vokiečiams
Generolas Smith-Dorrien 

—vadas antros anglų armi
jos, kurią siunčia į Franciją.

(Tąsa).
Plačiu drebančiu dejavimu prisipildė 

palata ir iš visur mūsų pusėn atsikreipė iš
balę, išgeltę, sunykę veidai, tūli be akių, tū
li taip baisiai sužeisti, tarytum, būtų iš 
peklos išėję. Ir tos visos šmėklos dejavo. O 
per atviras duris atsargiai spraudėsi juo
das, bekūnis šešėlis, pakilęs virš pasaulio ir 
pamišęs senis šaukė, išskėtęs rankas:

— Kas pasakė, kad negalima užmušinė
ti ir plėšti? Męs užmušinėsime, plėšime ir 
deginsime. Būdami drąsiais, būdami nar
suoliais, mes viską išgriausime, išardysime: 
jų namus, jų universitetus, jų muzėjus; 
linksmi vyrai, pilni ugningo juoko, męs 
bent pašoksime ant griūvėsiu . Mūsų tėvy
ne apskelbsime pamišėlių namą; mūsų prie
šais ir pamišėliais — męs apšauksime visus 
tuos, kas dar neišsikraustė iš proto; ir kuo
met aš užviešpatausiu pasauly, vienvaldis ir 
galingas, — koks linksmas juokas apglėbs

— Raudonas Juokas! — sušukau aš, 
perkirsdamas jį. — Gelbėkite! Ąš vėl gir
džiu raudoną juoką.

— Prieteliai! — tęsė daktaras, kreipda
mos į baisiai sukankintus šešėlius. — Drau
gai ! Pas mus bus raudonas mėnulis ir rau
dona saulė ir pas žvėris bus raudoni kaili
niai ir męs nulupsim kailį nuo tų, kurie per
daug balti... Ar, tamsta, mėginai gerti

VII.
...Tai buvo bedieviška, tai buvo priešin

ga įstatams. Raudonas kryžius guodojama 
visam pasauly, kaip šventenybė ir jie matė, 
kad tai eina traukinys ne kareivių pilnas, 
bet sužeistųjų ir jie turėjo persergėti mus, 
jog ant kelio padėta mina. Nelaimingi žmo
nės, jie jau svajojo apie namus...

...Aplink samavorą, aplink tikrą sama
vorą, iš kurio veržėsi garas, kaip iš kokio 
garvežio — net lango stiklai apsitraukė, 
taip smarkiai veržėsi garas. Ir arbatiniai 
indeliai buvo tie patįs, mėlyni iš lauko ir bal
ti viduje, puikus indeliai, kuriuos padova
nojo mums vestuvių metu. Juos padovanojo 
žmonos sesuo — puiki ir smagi moteriškė.

— Argi visi čieli? — netikėdamas, pa
klausiau, maišydamas cukrų stikle tikru si
dabriniu šaukštuku.

—Vieną sumušėm, — pasakė dėl viso- 
ko žmona. Ji tuom laiku kaip tik pylė 
karštą vandenį, kuris bėgo taip lengvai ir 
gražiai.

Aš nusijuokiau.
— Ko tu? — paklausė brolis.
— Taip sau. Na, meldžiamieji, nuvež

kite mane į kabinetą. Pasidarbuokite kar
žygiui. Padykaduoniavote ikvaliai be ma
nęs, dabar pakaks, turit dirbti — tyčia pa
sakiau aš ir uždainavau: “Męs drąsiai ant 
priešų, į kovą traukiame, draugai”...

Jie suprato mano juoką ir nusišypsojo, 
tik mano žmona nepakėlė veido: ji šluostė 
indelius tyru, audekliniu rankšluoščiu. 
Kabinete aš vėl pamačiau: melsvas popie- 
ras, kuriom išmušta sienos, lempą žaliu aba
žūru ir stalelį, ant kūno stovėjo grafinas su 
vandeniu. Jisai buvo apdulkėjęs.

— Įpilkite man vandenėlio iš 
linksmai paliepiau.

— Tu tiktai ką gėrei arbatos.
— Tai nieko! Visgi įpilkite. O tu, — 

pasakiau aš žmonai, — paimkie sūnelį ir 
pasėdėk truputėlį anam kambary. Meldžiu.

Mažais gurkšniais, gėrėdamasis, aš gė
riau vandenį, o gretymam kambary sėdėjo 
žmona ir sūnelis, bet aš jų nemačiau.

— O, kaip smagu. Dabar eikite šian. 
Bet kodėl jisai taip ilgai neina gulti?

— Jisai linksmas, kad tu sugrįžai. Sū
neli, nueikie prie tėvo.

Bet kūdikis pradėjo ’venSffr p 
motynos tarpkojy.

— Kodėl jisai verkia? — nustebęs, pa
klausiau ir apsidairiau: — Kodėl jūs visi 
taip išbalę ir tylite ir vaikščiojate paskui 
manęs, kaip šešėliai?

Brolis garsiai nusijuokė ir pasakė:
— Męs gi netylime.
Ir sesuo atkartojo:
— Męs visą laiką kalbamės.
— Aš pasirūpinsiu apie vakarienę, — 

pasakė motina ir skubiai išėjo laukan.
— Taip, jūs tylite, — nepaprastu įsitiki

nimu atkartojau aš. — Nuo pat ryto aš ne
girdžiu jus šnekant. Tik aš vienas plepu,, 
juokiuos, linksminuos. Argi jūs nesidžiau
giat manim? Ir kodėl jūs visi stengiatės 
nežiūrėt į mane? Argi aš būčiau taip labai 
persimainęs? Tai]), didžiai persimainiau. 
Aš ir veidrodžių nematau. Jūs tyčia paslė- 
pet veidrodžius? Duokit man veidrodį.

—Tuoj atnešiu, — atsakė žmona ir il
gai nesugrįžo, o veidrodėlį atnešė kambari
nė mergina. Aš pasižiūrėjau ir išvydau... 
save tokiuo, kokiuo buvau ant vagzaliaus — 
tai buvo tas pats veidas, mažumą pasenęs, 
bet paprastas. O jie lyg ir laukė, kad aš su
riksiu ir apalpsiu, — jie nudžiugo, kada aš 
paklausiau:

— Kas gi čia tokio nepaprasto? Vis 
garsiau juokdamosi, sesuo skubiai išėjo iš 
kambario, o brolis pasakė:

— Taip. Tu mažai persimainei. Tru
putį tik nuplikai.

— Dėkavok ir užtai, kad galva likosi,— 
abejutiškai atsakiau. — Bet kodėl jūs visi 
bėgate nuo manęs, vengiate mano žvilgsnių: 
tai vienas, tai kitas išeina. Pavėžyk dar ma
ne po kambarius. Koks ramus krėslas! 
Kiek užmokėjote? O aš jau nepasigailėsiu 
pinigų; nusipirksiu sau tokias kojas, kad... 
geriau velosipedą!

Jisai kabojo ant sienos dar visai nau
jintelis, tik atslūgusiomis šinomis . Ant ši- 
nos apatinio rato pridžiūvo kampelis purvo 
— nuo paskutinio sykio, kaip aš važinėjau. 
Brolis tylėjo ir nevežė krėslą, ir aš perpra
tau tą tylėjimą ir tą baugštumą.

— Mūsų pulke tik keturi aficieriai liko
si gyvi, — niurnančiu tonu pasakiau aš. — 
Aš labai laimingas... O jį pasiimkie sau ry
toj, pasiimk.

— Gerai, pasiimsiu, — sutikdamas at
sakė brolis. Taip, tu laimingas. Pas mus 
pusė miesto vaikščiojo trauro (gedulio) 
drabužiuose. O kojos — nu tai menkniekis...

Suprantama, aš ne pačto išnešiotojas. 
Brolis staigiai sustojo ir paklausė:
— Kodėl gi dreba tavo galva?
— Mažmožis. Tai praeis, daktaras pa

sakė.
— Ir rankos taip-pat?

’— Taip, taip. Ir rankos. Viskas pra
eis. Pavėžykite, meldžiamas, man nusibodo 
stovėti ant vietos.

Jie sunervavo mane, tie neužsiganėdinę 
žmonės, bet džiaugsmas greitai sugrįžo, 
kuomet man pradėjo kloti lovą; tikrą lovą, 
minkštą, kurią aš buvau nusipirkęs prieš 
keturis metus. Užklojo tyrą drobulę, pas
kui atnešė pūkų pagalves, apsiautalą, — o 
aš žiūrėjau į tą iškilmingą ceremoniją ir 
mano akyse matėsi džiaugsmo ašaros.

— O dabar išrėdykie mane ir paguldy- 
kie, — pasakiau aš pačiai. — Kaip gerai!

— Tuojaus, karvelėli.
— Greičiau.
— Tuoj, tuoj.
— Kodėl neišrėdai?
Ji stovėjo už mano kėdės, ties tualetu ir 

jos negalėjau matyt. Staigiai ji sušuko,as
taip sušuko, kaip šaukia tik karėje:

— Kas pasidarė?
Ji puolė ant manęs, apkabino mane, 

slėpdama galvą ties nupjautomis kojomis, 
baimingai atpuldama nuo jų ir vėl pripulda
ma ir bučiuodama jas. Ji gailiai verkė:

— Koks tu buvai! Juk turėjai tik 30 
metų. Buvai jaunas ir gražus. Kodėl taip? 
Kodėl tokie pikti žmonės? Kodėl tai? ‘Kam 
tai buvo reikalinga? Tu mano mielas, ma
no vargdienėlis, mano brangus, brangus...

Ant jos vaitojimo pribuvo visos, — mo* 
tyna, sesuo, nešiotė, ir visos jos verkė, par
puolę ties mano kojom. O ant slenksčio sto 
vėjo brolis, išbalęs, visai baltas ir šaukė:

— Aš iš proto išeisiu! Išeisiu...
O motyna, šliauždama apie kėdę, jau 

nešaukė, bet stenėjo. Ir, graži, taip puikiai 
paklota lova stovėjo šaly...

(Toliaus bus).
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(Toliaus bus).

Męs daug turim merginų, 
kurios apsišvietę, bet labai

balne užpakalin, jog nulaužė jo nugarkaulį 
— aš pats girdėjau, kaip kaulai tratėjo. 
Tam irgi šventoji motina suteikė savo ak
meninį palaiminimą.

griebė, veik mano priešaky, artimiausį prie veniman sugrįžt? 
manęs kareivį ir taip galingai perlenkė jį |

KAIP MERGINOS ELGIA
SI PER VESTUVES?

Dorrisville, III.
Kuomet atsibūna pas mus

•vietusią. merginą gauti.
Uralas.

Kares Baisenybes.
š baronienes Berta von Suttner “Šalin ginklus”. 

Laiškai aficieriaus iš karės lauko. MOTERIMS
Nuskandinti pelkėse.

Nuo augštos kalvos šiandien viršininko 
žiūronas vėl suteikė keletą gausių permai
nomis scenų. Taip va, matėme kaip nugriu
vo upėn tiltas su visa eile vežimų, kurie per 
jį važiavo.

Ar tik nebuvo tuose vežimuose sužeis
tieji? Aš nežinau. Man nepasisekė ištirti. 
Aš tik mačiau, kaip visa eilė — vežimai, ar
kliai ir žmonės — nugriuvo gilion ir smar- 
kion upėn ir ten dingo. Šį atsitikimą męs 
skaitome “laimingu”, nes žuvusieji vežimai 
priklausė mūsų priešams.

Tiltas nenugriuvo be priežasties: mū
siškiai, žinodami, jog priešams reiks per jį 
važiuot, iš anksto nupjovė ramsčius; — bu
klus tai buvo jų darbas.

Kitas vaizdas, kurį matėme nuo augš- 
tumos, parodė vieną mūsiškių “šposą”. Vie
nas mūsų pėstininkų pulkas tapo pasiųstas į 
neišbredamas pelkes ir ten visi jie, apart ke
letas, liko nušauti.

Sužeistieji virto raistan ir ten grimzda
vo, negalėdami net šaukti, nes purvas tuoj 
pripildė jų burną, nosį ir akis.

Aa taip! reikia pripažint, jog pulko ko- 
manduotojas padarė klaidą,siųsdamas tenai 
savo žmones; bet juk “žmogus negali apsi
eit be klaidų”, o ir nuostolis čia nedidelis — 
vienas šarpus, gabus pasielgimas ir vėl vis
kas bus gerai.

Teisybė, purvas visgi pasiliks užmuštų
jų ir sužeistųjų burnose, bet tas visai ma
žai ką apeina. Visas blogumas, tai taktiš
ka klaida; ta turi būt pataisyta vėliaus ko- 
kia-nors kita laiminga kombinacija ir tuo
met tasai suklydęs dabar pulko viršininkas 
vėl galės būt puošiamas medaliais ir paaug- 
štinimais.

Neseniai mūsų 18-tas jėgerių batalijo- 
nas, naktiniame mūšy, keletą valandų šau
dėsi su kitu mūsų pačių pulku. Tik auštant 
jie patėmyjo savo klaidą...

Tai vėl buvo

(Tąsa).
Arklių kančios.

Artilerijos divizija dikčiai įklimpo kal
nuoto ir šlapio kelio vidury. Kanuolės pa
sinėrė purvyne su visais tekiniais. Tik per 
didžiausį privertimą, apsiputoję nuo pra
kaito ir raginami nemielaširdingiausiu pla
kimu, arkliai šiaip-taip kruta pirmyn.

Vienas arklių, jau pirma mirtinai su
muštas, dabar jau visai negali traukti. Mu
šimas jam nieko negelbsti; jis ir pats gana 
norėtų traukti, bet jis nebegali. Taip, jis 
tikrai nebegali. Nejaugi žmogus, kurio 
smūgiai lyja ant biedno gyvulio galvos, ne
gali matyt, jog jis tikrai nebgali?

Jeigu tas beširdis vežėjas taip elgtųsi 
su arkliu kur-nors mieste, tai kiekvienas po- 
licistas arba aš pats jį suareštuočiau. Bet 
šis kareivis, kuris kokiu nors būdu turi vežt 
pirmyn tą mirčia prilioduotą vežimą, pil
do tik savo priedermę.

Arklys, vienok, to negali žinot. Nukan
kintas, gero velijantis, gerbtinas sutvėri
mas, kuris stengėsi iš paskutinių savo gyve
nimo jiegų, ką jis gali manyti apie tokią 
kietaširdystę ir nesupratingumą? Manyti, 
kaip gyvuliai mano, ne žodžiais ir sakymais, 
bet jausmais, ir jausmais, kurie tuo aštres
ni, kadangi jie negali jų išreikšti.

Jiems yra tik vienas būdas savo jaus
mams išreikšti, tai skausmingas žvengimas. 
Ir jisai žvengė, tas bėdinas arklys, kol, ga
lop, nugrimzdo purvan, žvengė taip gailiai 
ir širdį perveriančiai, jog tas balsas iki šiol 
skamba mano ausyje. Tas balsas vargino 
mane ir sapnuose sekančią po to naktį, nors 
tie sapnai ir be to buvo baisus.

Man sapnavosi, jog manyje įsikūnyjo to 
artilerijos arklio skausmas — ne vieno, bet 
100,000 arklių, nes sapne aš greit atsimi
niau, kiek arklių nugalabyta vienoj karėj, ir 
todėl tas skausmas ūmai pasididino šimtą- 
tūkstančiu kartu.

Žmonės bent žino, kodėl jų gyvastis sta-1 Tai vėl buvo “menka” mūsų viršininkų 
tomą pavojum Jie žino, kur jie eina ir ko; klaida. Juk ir gabiausi lošėjai, įsikarščiavę, 
bet tie nelaimingi gyvuliai nieko nežino kartais persižiūri.
— viskas aplink juos yra naktis ir baise-

* pybės. - -
Žmonės, rodos, linksmai eina pasitikt 

savo priešus, męs gi esame apsukti priešais.I 
Tie priešai tai mūsų ponai — valdytojai, ku-i 
riuos mums taip norėtųsi mylėt, kuriems 
tarnaudami, męs išaikvojame paskutinę sa
vo energiją; jie pila ant mūs smūgius, jie 
palieka mus nukankintus gulėti be pagel
bės. Tai dar toli ne viskas: kur dar baimė, 
kuri visą mūs kūną apipila prakaitu, kur 
troškimas, — nes męs irgi baisiai kenčiame 
nuo karščio — ach, tas troškimas! Tas 100- 
000 bėdinų, kruvinų, nuvargintų arklių 
troškimas!

...Čia aš pabudau ir pagriebiau vande
nio bcnką. Mane patį kankino deginantis 
karštas troškulys. *

Pūvanti mėsa.
Jau užbaigtas mūšys pas Koniggratzą. 

’ | Prasidėjo dar vienas austrijokų apveikimas. 
Pulkininkas Tillingas nustojo rašęs. Nesu
laukdama nuo jo žinios, Marta pasiryžta pa
ti važiuoti armijon, kaipo ligonių prižiūrė
toja, vildamos atrast kur-nors savo vyrą.

Patekusi į kariškus ligonbučius, Marta 
susipažįsta su mergina Simon, angliška li
gonių prižiūrėtoja, kuri sau n o p ai iš žmo
niškumo atėjo palengvint kenčiantiems. Ji
nai pasakoja Martai tūlas baisenybes, ku
rias jai teko matyt gelbiant sužeistuosius.

— Antai miestely Masloved, — mergina 
pasakoja, — kuriame užsiliko apie 50 na
mų, gulėjo, aštuonias dienas po mūšio 700 
sužeistų. Jų agonijos riksmai ir dejavimai 
rodos daug mažiau širdį spaudė, negu tas 
palikimas jų be jokios priežiūros. Vienoj 
daržinėj radome sugrūsta 60 tų vargšų.

Kiekviena jų žaizda pradžioj buvo žiau
ri ir skaudi, bet dabar jos tapo visai baisio
mis — beviltėmis, per jų apleidimą ir ne- 
prižiūrėjimą ir per sužeistųjų nusilpimą. 
Veik visose žaizdose jau buvo prasidėjus 
gangrena.

— Sutrupintos šūviais rankos — kojos 
dabar buvo tik krūvomis pūvančios mėsos, 
veidai buvo tik masa sukrekėjusio purvino 
kraujo, burna gi matėsi pavilade beformės 
juodos skylės, iš kurios veržėsi širdį perve
rianti vaitojimai.

— Daugely atsitikimų puvimas visiškai 
atskyrė sužeistus sąnarius nuo tų apgailėti
nų lavonų.

i — Gyvieji gulėjo greta su mirusiųjų 
kūnais, kurie jau buvo pradėję pūti ir kir
myti.

— Tie 60 žmonių, kaip ir didžiausia da
lis kitų, visą savaitę gulėjo nepasikeldami iš 
vietos. Jų žaizdos buvo arba visai neužriš- 
tos. arba užrištos kuoprasciausiai. Nuo pat 
mūšio dienos jie gulėjo tenai, negalėdami 
nasijudint iš vietos, — menkai valgę ir ne
turėdami pakaktinai vandenio.

— Jų guolis buvo kraujas ir išmatos — 
taip jie prabuvo aštuonias dienas! Tai bu
vo gyvi lavonai, kurių drebančius sąnarius

■ silpna užnuodinto kraujo srovė jau neįsten-
■ gė atgauti.

~ — Jiems neužteko spėkų numirti, vie-
Kitas ' dragūnas, taipgi Galijotas, pa- nok, kaip jie galėjo tikėtis kada-nors vėl gy-

*
Vėlei mūšys mažame Saar miestely. 

Prie kariškų šauksmų ir šūvių balso priside
da rąstų traškėjimas ir sienų griuvimas. 
Bomba sprogo viename name ir su tokia 
baisia pajiega, jog namo dalįs išmestos toli 
į šalis, krisdamos, sužeidė keliolika kareivių.

Virš mano galvos pralėkė langas dar su 
čielais stiklais. Augštas kaminas nugriuvo 
žemyn, net sienų tinkas pavirto į sunkių dul
kių debesį. Dingo žmonių gyvenimo vieta.

Nuo vieno miestelio krašto iki kitam 
girdėjosi garsus arklių pasagų tarškėjimas 
ir visur tęsėsi mūšys,

Mūšys Marijai laiminant.
Vidury miestelio yra plati turgavietė, 

kurios vidury stovi augšta Marijos stovyla. 
Dievo motina vienoj rankoj laiko savo sūne
lį, o kitą ištiesus laimina žmones. Čia buvo 
pati mūšio tirštuma. Nebebuvo jokios tvar
kos. Mušėsi kas kaip galėjo. Prūsai grū
dosi ant mūs. Aš guldžiau juos į visas šalis 
savo kąrdu. Aš nežinau, kiek aš jų užmu
šiau. Tokiose valandose negalima visko už- 
tėmyt. Vienok du momentu nusifotografa
vo mano smegenyse ir aš bijausi, kad Saaro 
turgavietė ant visada pasiliks mano atmin
ty įdeginta.

Vienas prūslf dragūnas, drūtas kaip 
Galijotas, išrovėyvieną mūsų aficierių, gra
žų, mandagų leitenantą (kiek merginų gal
būt prarado dėl jo širdis) iš balno ir perskė
lė jo galvą į Marijos stovylą.
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NE VAIKINAI KALTI, nais, kuriem rūpi tik “good Mat, kur daugiau merginų,' kurios ir merginos gauna 
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K. S. Lietuvaitė, atsaky-1 dimą, tai jis visuomet atidė- Merginos lošia labai svarbią dorai merginai taip elgtis? 
j Priegtam merginos apsirė- 
I do geresniais drabužiais,* o 
čia juos visus sulieja alumi, 
aptepa visokiais plėtmais ir 
paskui turi mesti į šalį.

Bet kas akyviausia, kad 
tokiose vestuvėse ir kunigai 
dalyvauja! Jie tuomet ne
mato, kaip bjauriai elgiasi 
jų parapijonai, bet iš saky
klos šaukia, jog socijalizmas 
tai girtuoklystės močiutė.

Burdingierius.

dama Vasaičiui “Laisvės” N. 
48, nurodo, kad apsišvietę 
vaikinai, bijo apsišvietusių 
merginų ir nuo jų šalinasi, 
kaip šuo nuo šalto vandens.

Matydamas neteisingą 
Lietuvaitės užmetimą, noriu 
nors trumpai atsakyti.

Apsišvietęs vaikinas ii’ 
dar socijalistas niekados ne
išdrįs rašyti laiškų apie“ sal
džius bučkius” ir dar apsi
švietusiai merginai. Tokių 
laiškų rašymas pažemintų 
jo ypatą ir parodytų jo siau
rą supratimą.

Toliaus Lietuvaitė sako, 
kad atsiranda tokių, kurie 
skaitosi apsišvietę ir net so
či jalistai, bet laiškus raš'c 
vien tik apie “saldžius buč
kius”.

Bet ar galima tokius skai
tyti apsišvietusiais, kurie 
daugiau nieko nežino, kain 
tik meiliškus laiškus rašyti? 
Tokiems daugiau niekas ne
rūpi, kaip tik “good time” 
turėti ir jie stengiasi pana
šiais laiškais tą įgyti. Ar tai 
tokius vaikinus Lietuvaitė 
vadina apsišvietusiais soci- 
jalistais? Jeigu taip, tai 
Lietuvaitė labai klysta! Aš 
visai nematau pas tokius jo
kios apšvietos, ar jie būtų 
soeijalistai, ar kitokie*gaiva
lai.

Svarbiausia merginų prie
žastis neištekėjimo yra ta, 
xad apsišvietę vaikinai yra 
daugiau užimti mokslu bei 
uolitika ir neturi laiko įsi- 
nylėti. Merginos gi, ar tai 
apsišvietusios, ar tamsesnės, 
visados mėgsta įvairius išė
jimus, įvairius pasivaikščio
jimus. per tai ir nepaiso ant 
tu vaikinu, kurie negali su 
jomis užsiimti. Jos susiran
da tokius vaikinus, kurie tu-' 
ri laiko visokiems išėjimams 
ir kuriems daugiau niekas 
nerūpi, kaip tik “good time” 
turėti. Merginos gi to tik ir 
reikalai! ia, kad suvadns 
“good time”. Tankiausia 
merginos ir praleidžia jau 
nystės dienas našv^sdamos 
laika dėl “good time”.

Jei gu be d r au gau d a m a
mergina su tokiais

lios laiką. Jeigu mergina1 rolę laiko dovanu ir torielkų 
pradės jam tankiau primint, | mušimo.
tuomet jis, be abejonės, per- j
trauks draugavimo ryšius ir mui, kuris tik sumuša torięl- 
oradės jieškoti sau tokios-ką, tai turi išgerti stiklą, o 
meilužės, su kuria galėtų vėl | merginos visa gerkle turi 
turėti “good time”, rašinėti šaukti:
laiškus apie “saldžius buč
kius” ir tt.

Paskui gi, jeigu tokia 
mergina nori gauti apsišvie-i 
tusj vaikiną, su kuriuom ga-1 
lėtų 1 ai m ingai gyve n ti, bet. k a 
pirmiau jau draugavo su to-'tokia dainą, pradeda traukti 
•ims. kurių tikslas buvo tu-1 iš kišeniaus dolerines ir dau

žyti torielkas, kad net šukės- 
į lubas atsimuša.

Paskui prasideda muzi
kantams dovanos. Na, čia 
vėl prasideda merginoms ru
giapjūtė. Jos vėl visa gerkle 
pradeda šaukti:

“Išgerk, broleli, visą, 
“Išgerk, broleli, visą, 
“Duos tau sesytė “kišą”.

Kiekvienas, ikiris muzi
kantam duoda dovaną, tai tą 
turi mergina pabučiuoti. 
Prasideda dovanos ir mergi
nų bučkiai.

Kada jau apsistoja dova- 
3 jų kaltė, i nas dėję, tuomet atpigina sa- 

----- “kisus” ir pradeda vaikš- 
čiodamos šaukti:

“Šeši kišai už kvoterj,
“šeši kišai už kvoterj!”

Prasideda ir vėl mėtymas 
pinigų ir bučiavimas mergi
nų pagal “kvoterius”.

Bet.viešpatie, išgelbėk.jei
gu kuri mergina atsisakytų 
bučiuoti tą, kuris padovano
jo muzikantams, tai iškiltų 
didžiausias triukšmas! Mat 
muzikantams biznį sugadi
na. \

Atėjo į vienas vestuves 
prisigėręs anglas ir pamatė, 
kad kas tik meta pinigų, tai 
ta bučiuoja merginos. Jis 
išsitraukė ir pradėjo mėčio
ti. Tuom tarpu viena iš mer- 

į atsisakė bučiuoti, tai 
i visi veselninkai ką nesudra- 
i skė tą merginą.

Nėra bjauresnio reginio, 
! kaip prisieina merginai bu- 
čiu.of’ girtą, apsivėmusį, ap- 

isiseilčiusį vyra. Bet mūsų 
j merginos nepaiso į tai ir ap- 

tai iš visu pusiu laižo iu lupas.
Roikia pastebėti, kad ne-

“Gerk, gerk, brolužėli, 
“Dar tu gali gerti!
“Gražus tavo razumėlis,
“Dar gali pakelti!”

Nors jau kitas visai neten- 
razumėlio”, bet, išgirdęs

rėti “good time”, jau apsi
švietę vaikinai pradeda nuo 
jų šalintis ir, tankiausia, jos 
gauna “senmergės” vardą.

Bet jeigu apsišvietęs vai
kinas pradeda draugauti su 
neapsišvietusia arba svetim
taute mergina, tai mūsų ap- 
dšviete merginos pasako, 
kad tokis vaikinas draugau
ja vien tik dėl to, kad turėti 
“good time”.

Nemanykite, kad fanati
kės merginos vra niekšėsir 
nupuolę doroj? Jų irgi yra 
dorų merginų. O kad jos fa
natikės, tai jau ne ; 
Jeigu būtų buvę kam nuro-|vo 
dyti, kokiu keliu jos turi ei
ti. tai. be abejonės, ir jos bū
tų susipratę ir apsišvietę.

Jeigu mergina skaitosi ap- 
sišvietus, tai ir turi dirbti 
dėl apšvietos labo, bet nebū
ti apsišvietusią tik iš vardo. 
Prie socijalistų reikia prigu- 
’ėti ne dėlto, kad gauti apsi
švietusį vaikina, bet dėl to.

npšvietos labui.
Taigi, neverskite kalte ant 

susipratusių vaikinu, jeigu 
ponios kaltos. Vasaitis

Pasakė teisybę, kad susipra- 
nc-iam vaikinui sunku ausi- P’in’l

I --------- ------------. v.

voiki vra sukviečiamos mero'inos.
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1. Gelžkelio stotis Strasburge, Vokietijoj.
2. Gelžkelio stotis Basle Šveicarijoj. . .
Tos dvi stotys dabar užsikimšę svetini žemiais pabėgėliais.

i ŽINIOS
t
Ką veikia Pankhurstienė ir 

Pankhurstčiutes?
Tosios kovojančios sufra- 

gistės, kurios nedavė ramy
bės Anglijos ministeriams ir 
policijai, dabar visiškai nusi
ramino, kadangi kilo karė.

Viena iš jų dabar važinėja 
po visą Angliją ir sako ug
ningas prakalbas už karę .

Kunigaikštienė Marie The
resa, artima giminė nužudy
tojo Franciškaus Ferdinan
do, dabar yra užžiūrėtoja 
“Raudonojo Kryžiaus”!
Amerikos sufragistčs jau 

pasirengusios.
Newporte, R. I., atsibus 

konferencija Amerikos žy
miausių sufragisčių. Toj 
konferencijoj bus pažymėta, 
kokiais keliais veikti sufra- 
gistėms laike rudens rinki
mu į kongresą.
Fondas iš $20,000 bus suda

rytas kompanijos vedima 
reikalams.

Chinijoj.
Viename Californijos mie

ste (Amerikoj )buvo didelis 
bankietas Chinijos nacijona- 
liškos partijos. Bankietas 
buvo duotas pagerbimui ži
nomo partijos vado, genero
lo Hwang Fings, kuris buvo 
ministeriu pirmoj republi- 
koi.

Karštą prakalbą už mote
rų teises pasakė jauna chi- 
nietė Miss Lynne L. Shew, 
studentė Californijos uni-. 
versite to.

Dabar ta Nacionališka 
Partija jau sutiko įnešti sa^ 
v o programan, kad mote
rims būtų suteiktos balsavL 
mo teisės.

Nesveiki vaikučiai.
New Yorke lanko bažnyti

nes ir publiškas mokyklas 
330,179 vaikai. Iš jų 230,432, 
arba 62 procentai, yra ne
sveiki.

Tai mat. kokiose sąlygose 
turi augti jaunoji karta.

Moterįs Afrikoje.
Pietų Afrikos provincija 

Natai suteikė moterims bal
savimo teises miestų reika
luose. Moterįs taip-pat ga
lės būti išrenkamos į miestų 
tarybas.
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KORESPONDENCIJOS
Slapukas. <•

Kunigo Švogeris.

pasielgi- nnl
Burdingierius.

J. Biliauckas.

M. B. V-skas.

viu!

So. Boston, Mass.

bet lietuviai įsidėti prie Sąjungos sakyda- prap-erti ir tuomi didžiuoja-

dirbs po 4 dolerius

Benldietis.

20

At-

labai puikiai 
daugiausia, iš

rašalu, 
šiais me-

Ar šiaip, ar taip, bet mūsų 
tūli katalikai visiškai pradė
jo iš proto kraustytis. Nėra 
tos savaitės, kad jie nesu-

Benld, III.
d. rugpjūčio atsibuvo

svetainėj, kampas C ir Bro
adway, atsibus prakalbos su 
įvairiais namarginimais. 
Kalbės drg. žaltys iš Brook-

kriaučių streike 
per kapitalizmo 

Matomai, toks už-

kus išnaikino alaus, tai len
kai, pavydėdami lietuviams tai tuomet saliuninkai gaus

Dorrisville, III.
Viename iš “Laisvės

Ansonia, Conn.
28 d. rugpjūčio vietos L. S

UŽPUOLĖ ANT SALIŪ
NINKO.

.......
i'-#

išeina ir nesusi- S. kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Jakelis iš Newnąja Savaitę” praleis se

kančiai :

oi

-

NEPATIKO NAUJAS “GA
NYTOJAS”. 

Kenosha, Wis.
Kenoshiečiam nepatiko 

naujas “ganytojas” Jurgu
tis. Per parapijos susirinki
mą tapo išvilktas iš ilgij rū
bų ir neteko tarnystes po 
bažnyčia. Dabar toks “šven
tas” žmogus vėl turi pasilik
ti paprastu šiaučium. Ar 
tai ne bausmė? Ir viską pa
darė tik tas bedievis, kuris į- 
statė Jurgutį į “Laisvę”,kai
po baidyklę į kanapes. •

Dabar Jurgutis, išlindęs iš 
ilgų drabužių, paliko toks 
drąsus ir smarkus, kaip Vo
kietijos kaizeris. Visu smar
kumu puolėsi jieškoti, kas 
nusiuntė jo “pikčių”. Bet 
sujieškoti kaltininką, tai 
kaštuoja pinigų ir Jurgutis 
negali įkąsti. Nesuradęs 
kaltininko,pradėjo prie kiek
vieno kibti, kas tik jam į gal
vą ateina. Ar tik nebus ir 
jam, kaip tam Vokietijos 
kaizeriui?

Vargšas mūsų Jurgutis! 
Tie prakeikti bedieviai su
ėdė jo visą laimę, kuri spin
dėjo ateity. Juk ir jis būtų 
galėjęs tapti tokiu pat klebo
nėliu ir užsiauginti pilvelį, 
kaip ir kiti.

Balandis.

MAIŠTAS LIETUVIŠKOJ 
PARAPIJOJ. 
Newark, N. J.

Dar laike klebonavimo 
kun. Staknevičiaus, įsisuko 
iš kelių parapijonų šaika,ku
ri padėdavo kunigui tvarky
ti visus parapijos reikalus, iš 
jų būdavo kolektoriai, zakri
stijonai ir kitoki bažnytiniai 
klapčiukai. Pirmiausia su 
jų pagelba tapo panaikin
ta, kaip kunigas saky
davo, parapijos jomarkai 
(susirinkimai). Paskui ret
karčiais jie padėdavo kuni
gui anglis su kūrinti, kurių 
parapija perdaug nupirkda
vo ir 1.1. Tokia parapijoj 
tvarka tesėsi per devynis 
metus. Bet pastaruoju .lai
ku pradėjo atsirasti parapi
jonų. kurie atydžiau pradė
jo žiūrėti į parapijos reika
lus ir patėmyjo,kaip kunigas 
gudriai elgiasi su jų pini
gais. Pradėjo dauguma iš
reikšti savo neužsiganėdini- 
mą. Kunigas, pajutęs, kad 
parapijonai apie jį kužda, 
parsikvietė i savo vietą ku
nigą J. Akstį, o pats, susi-

dūmė niekam nieko nesakęs 
ir pasislėpė taip gudriai, kad 
ir dabar niekas nežino, kur 
jis randasi.

Užėmęs klebono vietą, 
kun. Akstys patėmyjo, kad 
yra parapijonų, kurie neuž
ganėdinti StaknevičiausI 
tvarka, jis pradėjo nepatai
kauti nei tai, nei kitai pusei. 
Kun. Staknevičiaus šaika 
tuom neužsiganėdino ir nu
tarė parsikviesti geresnį ku
nigą iš Lietuvos, kaip jie sa
ko, buvusį “Vilties” redak
torių.

Kada naujamjam kunigui 
parašė užkvietimą su pasiū- 
]yjimu klebono vietos, pasta
rasis tu o j aus atsibaladojo. 
Pribuvus jam,senis klebonas 
sužinojo, su kokiu tikslu tas 
atvažiavo ir tuojaus grino- 
riui parodė duris ir liepė iš
sinešdinti.

Tuomet dar labiau pasi
piktino kunigo priešai, nu
tarė sušaukti ekstra mitin
gą ir pareikalavo, kad Aks
tys pasiaiškintų, kodėl taip 
pasielgė su jaunuoju kunigė
liu. Tokis susirinkimas at
sibuvo 24 d. rugpjūčio, š.m. 
Į svetainę buvo įleidžiami tik 
su pasportais — kiekvienas 
turėjo parodyti parapijinę 

' knvgutę ir tik pilnai užsimo
kėję nariai buvo leidžiami. 
Vienok, mitingas atsibuvo 
didžiausioj betvarkėj. Dau
giau nieko ir nebuvo girdėti, 
kaip tik šliuptarniai, dur
niai, kiaulės, piemenįs ir t.t. 
Prie pabaigos jau buvo ir 
kūmštįs tvarkomos, bet prie 
to kiti nedaleido.

Reikia pastebėti, kad laike 
to triukšmo kunigas sėdėjo

sale, juokėsi ir rankomis 
plojo, kaip jo parapijonai 
sorkes lošė.

Pirmininkas irgi puikią 
tvarką vedė: jeigu būtų pa
statę u£ stalo pelų maišą, tai 
ir tas gabiau nebūtų atlikęs. 
Bet šitam mitinge Staknevi- 
čiaus šaika liko pergalėta, 

; nes negalėjo savo užmany
mų įvykdinti ir dabar vaikš
čioja nosis nuleidę.

Vienok, gandas eina, kad 
nuveiktieji stiprina savo po
zicijas ii’ mano šaukti vėl su
sirinkimą, kad pergalėjus 
priešą.

Pažiūrėsime, kas iš to viso 
išeis.

nu
merių tūlas iš Conn, valsti
jos korespondentas nusi
skundė, kad pas juos lietu
viai labai daug išgeria per 
vestuves. Korespondentas 
sako, būk tai išgeria po 18 
bačkučių alaus.

Man rodosi, kad mūsų lie
tuviai, bekeldami vestuves, 
išgertų po 18 bačkučių, tai aš 
nieko nei nesakyčiau.

15 d. rugpjūčio atsibuvo 
net dvejos lietuviškos vestu
vės. J vienas vestuves buvo 
užorderiuota 80 bačkučių, 
alaus, o į antras—100. Sve
čių dalyvavo apie 60 ypatų. 
Reikia atminti, šalę to alaus, 
buvo nemažai ir degtinės. 
Tai matot, kiek mūsų lietu
viai suvartoja rojaus skysti
mėlio.

Akron, Ohio.
šiame miestelyje lietuvių 

yra pusėtinas būrys, bet jie 
nieko neveikia ant visuome
niškos dirvos. Tiesa, yra šv. 
Juozapo draugystė, bet ir ta 
silpnai gyvuoja. Daugelis 
prie jos nepriguTi, nes ją val
do davatkos. Kas nori prigu
lėti, tai turi su davatkų tvar
ka sutikti.

Man rodosi, kad čia susi
tvertų laisva draugija, tai 
galėtu neblogai gyvuoti, bet 
nėra kam pradėti tą darbą.

Akron ietis.

'7 d. rugsėjo, 7:^0 vai. va
kare, socijalistų svetainėj 
376 Broadwav, — diskusijos 
iant temos: “Kokią naudą at
neš darbininkams “vyčiai”?

8 d. rūgs., 7:30 vai. vakare, 
I toj pačioj svetainėj paskaita 
ant temos: “Socijalizmas, 
kunigija ir laisvamanybė”. 
Skaitys drg. P. Kurkulis.

9 d. rugs., 7:30 vai. vakare, 
toj pačioj svetainėj—prakal
bos. Kalbės F. J. Bagočius.

10 d rugs. 7:30 vai. vakare, 
toj pačioj svetainėj—paskai- 
4n ir kitoki pamarginimai. 
Skaitys drg. P. Kurkulis.

11 d. rugs., 7:30 vai. vaka
re, toj pačioj svetainėj, —pa
skaita ir prakalbos. Skaitys 
drg. J. A. Bekampis.

12—13 rugs.. 7:30 vai. va
kare, toj pačioj svetainėj,— 
noskaita ir prakalbos.
liks vietiniai draugai.

Laike “Raudonosios Sa
vaitės” užrašoma “Kova” už 
pusę kainos.

L.S.S. 60 kuopos
Rengimo Komisija.

L.S.S. VII rajon. prakalbos.
L.S.S. VIII rajonas paren

gė prakalbų maršrutą. Kal- 
bėtojum bus drg. St. Michel- 
sonas, “Keleivio” redakto
rius iš So. Bostono. Mass. 
Prakalbos atsibus sekančiai:

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

10 d. rugs. — Luzerne,Pa., 
F. Sternsi svetainėj, 103

Main St. Pradžia 7 yąl. va
kare. Įžanga už dyką. >

11 d. rugs. — Edwards
ville, Pa., ant gatvės.

12 d. rugs—Rhone, Pa.,A. 
Vaičiulio svetainėj, ant Rail
road St. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga vyrams 10 c.

13 d. rugs.—Plymouth, 
Pa., A. Stranicko ssvetainėj, 
40 Ferry St. Praclžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga dykai.

13 d. rugs.—Wilkes Barre, 
Pa., F. Kanolencko svetai
nėj, 57 Bank St. Pradžia 7 
vai. vakare.

H. J. Eržvilkiete.

ITALŲ MAIŠTAS. 
Providence, R. I.

29 d. rugpjūčio italai dar
bininkai, negalėdami įpirkti 
sau pragyvenimui maisto, 
pradėjo bombarduoti, jų ap
gyventose vietose, marke- 
tus. Keturiu mėsos ir kitu 
produktų pardavyklų išdau
žė langus ir duris. Policija 
buvo pašaukta nuraminti 
“maištininkus”, ir tie “maiš- 
tininkai”-italai policijai at
sakė didvyriškai: buvo pa
leisti į darbą revolveriai ir 
akmenis, ką liūdyja “The 
Providence Daily Journal”. 
Sužeistų išviso yra 18, tarp 
jų 3 yra sunkiai sužeisti ir, 
turbūt, mirs. Iš abiejų pu
sių buvo sužeistų po lygią 
dalį: 9 policmanai ir 9 italai. 
Visi sužeistieji nugabenti į 
Rhode Island ligonbutį.

Italai sako, kad jie dar ne- 
pasiganėdins tuom, jie darįs 
protesto demonstraciją 
prieš policijos žiaurų elgi
mąsi su jais ir prieš pakėli
mą kainu ant makaronu.

Kaip matome, italai-dar- 
bininkai pirmi pradeda ko
voti prieš pakėlimą kainų 
ant produktų; gi tuo tarpu 
męs, darbininkai kitų tautų, 
tik juokiamės, ži rėdami iš 
šalies, kaip italus darbinin
kus šaudo, teisia ir kemša į 
kalėjimus, kurie nori pada
ryti visiems darbininkams 
pigesnėmis ir prieinamesnė
mis kainomis pragyvenimo 
reikmenis.

vietoj muštynių ir nesuskal
dytų kam nors galvą. Ne
gana to, kad smaugiasi patįs 
tarp savęs ir skaldo vieni 
kitiems galvas, bet jau pra
deda užpuldinėti ir ant 
tų žmonių, kurie nei kuo
met jiems nėra jokio blogo 
padarę. Taip ve naktyje iš 
28 d. rugpjūčio į 30-tą, už
puolė ant lenko saliūninko S. 
Chmelewskio, po num. 242 
Wayne St., bet vargšams už
puolimas nenusisekė, nes 
prisiėjo patiems skaudžiai 
nukentėti. Buvo taip: 12 
vai. vakare, kuomet Chme- 
lewskis rengėsi uždaryti sa- 
liūną, staiga įsiveržė gauja 
lietuviškų “karžygių” ir pa
reikalavo po stiklą alaus.Sa- 
liūninkui padavus alų, vie
ton užmokėti, pareikalavo 
tuoj po antrą stiklą alaus ir 
cigare tu. Kuomet saliūnin- 
kas išpildė jų reikalavimą, 
tuomet vienas iš “karžygių” 
parodė špygą ir pasakė,kad 
jie nemokėsią. Saliūninkas. 
netekęs kantrybės, liepė 
jiems išsinešdinti iš saliūno 
ir viena iš ju pastūmėjo nuo 
baro šalin. Mušeikoms to tik 
ir reikėjo: tuojau puolė, it 
vilkai, ant saliūninko ir pra
dėjo su “skūneriais” tą 
žmogų mušti- Gal būtų ir 
pusėtinai apdaužė, jei ant 
riksmo nebūtu atbėgę du sa
liūninko burdingieriai, kurie 
su guminėmis lazdomis už
puolikus anmalšino ir pusė- 
t;nai jų kuoras aplygino. 
Daugiausia šioj karėj kliu
vo M. M-ui: tasai žmogelis, 
kol gvvas bus. atmins, kad 
nereikia užkabinėti nekaltų 
žmonių. Jeigu tie gaivalai 
neprigulėtų prie parapijos 
ir, pagaliau s. prie šv. Jurgio 
draugijos, tai neverta bū-

LAIS/Vfi
tų apie juos ir rašyti, bet ka
dangi jie yra ištikimais na
riais abiejų viršm^nėtų or
ganizacijų, tai ir \ pranešu. 
Lai visuomenė math, kokius 
sūnus išauklėja parapijos 
ir joms prielankios draugi
jos .

Norwood, Mass.
23 d. rugpjūčio Keistučio 

draugystės atsibuvo prakal
bos. Žmonių susirinko apie 
400. Pirmiausia kalbėjo J. 
Pakarklis apie draugysčių 
reikalingumą ir jų naudą. 
Paskui kalbėjo F. J. Bago- 
čius apie Europos kares ir jų 
blėdingumą. Taipgi ragino 
dalyvauti bepartyviam suva
žiavime sušelpimui lietuvių, 
nukentėjusių laike karės 
Lietuvoj. Naujų narių prie 
draugystės prisirašė 33.

Prakalbos visiems patiko. 
Auku surinkta 15 doleriu su 
centais.

22 d. rugpjūčio atsibuvo 
L.S.S. VI Mass, rajono pik
nikas. Nors ir labai buvo iš
garsinta, bet žmonių buvo 
neperdaugiausia. Piknikas 
pavyko gana puikiai. Pelno 
irgi paliks keliatas dolerių.

Revoliucijonierius.

23
L.S.S. 77 kuopos prakalbos. 
Kalbėjo T. J. Kučinskas. 
Kalbėtojas aiškiai nupiešė 
priežastis dabartinių Euro
poj kilusių karių ir kokią 
naudą jos atneš darbinin
kams. Žmonių buvo virš 
šimto, bet jų tarpe du treč
daliai moterų. Kuomet kal
bėtojas prade i o nu rodinėti, 

tai daugelis vyrų apleido 
svetainę. Moteris gi klau
sėsi ramiai. Abelnai, publi
ka užsilaikė ramiai. Gal bū
tų ir daugiau buvę žmonių, 
bet tą pačią dieną vienas 
karčiamninkas parengė ba
lių, tai dauguma neatėjo 
prakalbų pasiklausyti, bet 
patraukė į karčiamninko pa
rengtą balių . Literatūros 
parduota apie už septynis 
dolerius.

Šios prakalbos aiškiai pa
rodė, kad mūsų moteris dau
giau apsišvietę, negu vyrai. 
Kuomet vyrai praleidžia lai
ką saliūnuose prie kazyrių ir 
tam panašiose vietose, mote
ris lankosi ant prakalbų ir 
ten pavyzdingai užsilaiko. 
Dar nebuvo girdėtis,kad mo
teris būtų buvę patrauktos 
teisman, tuom tarpu vyrai 
visuomet tampa areštuojami 
ir patraukiami teisman už 
peštynes ir tam panašius 
darbelius.

Ar ne gėda jums, vyrai,

Fitchburg, Mass.
d. rugpjūčio atsibuvo 

Jaunimo Draugystės pa
rengtas piknikas su prakal
bomis. Kalbėjo drg. Akelai
tis iš Norwood, Mass. Kal
bėtojas savo užduotį atliko ' 
gerai ir prakalbos visiems 
patiko, išskiriant trijų tam- 
sūnėlių. Mat, jie įsižeidė 
kad kalbėtojas lie^ė rašytis 
prie organizacijų ir būti ci
vilizuotais žmonėmis.

Po prakalbų buvo sulošta 
tris monologai. Ypač gerai 
išėjo “Sudmv tėveli”. Pas
kui prasidėjo įvairus pasi
linksminimai. Malonu buvo 
žiūrėti, kaio jaunimas dai
liai linksminosi.

M. J. Vaitekus.

Livingston, Ill.
Šis miestelis nedidelis, 

randasi 40 mylių nuo St. 
Louis ir turi apie 1800 gy
ventojų, tarp kurių randasi 
35 šeimynos ir dusyk tiek 
pavienių lietuvių.

23 d. rugpjūčio L. S S. 74 
kuopa buvo parengus pra
kalbas. Kalbėjo drg. J. Ku
činskas. Kalbėtojas aiškino, 
iš kur atsirado turtuoliai, 
valdžia, kodėl kįla karės ir 
kokią naudą jos atneša. Pra
kalba žmonėms labai patiko. 
Paskui buvo deklamacijų ir 
dainų . Deklamavo A. Biliu- 
niutė ir Anelė, 7 metų mer

gaitė; paskui trįs moterįs 
padainavo keliatą dainelių. 
Viskas išėjo gerai.

Nors lietuvių mažas skai
čius, vienok turime kunigą 
ir savo bažnyčią, kurią nese
niai pasistatėm. Bet viena 
nelaimė, kad mažai kas į ją 
lankosi ir kunigui prisieina 
jieškoti paramos tarp slavo- 
kų.

Mat, kada jis tvėrė para
piją ir statė bažnyčią, tai sa
kė, jog apšvietą platinsiąs, 
bet dabar visai kitaip elgia
si: uždraudžia parapi jo
nams net tuos vyrus lai
kyti, kurie skaito “Keleivį”, 
“Šakę” ir kitus laikraščius.

V. Pishiel.

Worcester, Mass.
27 ir 28 d. rugpjūčio S. L. 

R. K. moksleivių atsibuvo 
seimas. Vakarais gi rengė 
teatrus ir prakalbas. Iš ša
lies skamba moksleivių var
das labai gražiai, bet tik 
tuom ir galima užsiganė
dinti.

Pirmą vakarą buvo suloš
ta vieno veiksmo komedija 
“Visa gyvybė iš kiaušinio”, 
o paskui buvo prakalbos. 
Apie lošimą nei neminėsiu. 
Bet štai mūsų “moksleiviai”, 
mūsų apšvietos platintojai, 
tuojaus pradeda kovoti su 
socijalistais, pradeda plūsti 
socijalistus tais pačiais žo
džiais, kokiais plūsta ir dva- 
siškija. Iš to galima aiškiai 
suprasti, kad mūsų tie mok
sleiviai yra apšviesti kunigo 
gaspadinių mokslu ir dai> 
giau jie nieko nesupranta, 
kaip tik socijalistus plūsti.

Antrą vakara lošė 4 veiks- 
•“ų dramą “Litvomanai”. 

Kur.!Drama labai puiki ir aiškiai 
AlXCAkJ • JI LVl UĮJJĮVHUl JI A Vt KJ X Į J 1 1 Į # ’■ #
ko kapines ir negali su joms pąj’°do lietuvių ^gyvenimą tų 
taip elgtis, kaip jie nori, 
bet taip, kaip “Draugo” re-

IR ČIA CENZŪRA.
x M t. Greenwood, Ill.

Čia randasi Šv. Kazimiero 
kapinės. Pirmiau kiekvienas 
galėdavo ant paminklo dėti 
tokį parašą, kokis jam patik
davo, bet dabar jau yra įves
ta cenzūra. Mat, “užteršė” 
kapinės tuomet, kuomet bu
vo Chicago j didysis kriaučių 
streikas. Žuvusiems tame 
streike yra sekantis užra
šas: “Draugai, žuvusieji di
džiajam 
Chicago] 
rankas”.
rašas kunigui labai nepatin
ka ir jisai įvedė cenzūrą. 
Dabar kas nori padėti užra
šą ant paminklo, tai turi pa
rašyti ant popieros, nusiųsti 
“Draugo” redakcijai dėl per- 
cenzūravimo. Sykiu reikia 
pasiųsti ir 10c. Tankiai cen
zūra sugrąžina užbrauktus 
žodžius raudonu 
Cenzūrą įvedė tik 
tais.

Ar tai nekeistas 
mas? Parapijonai nusipir-j

Saginaw, Mich.
Kaip daugely vietų, taip ir 

pas mus “naikinami” svaigi
nanti gėrymai. Kad pasek- 
mingiau juos išnaikinus, tai 
susitvėrė lietuvių ir lenkų 
kliubas, kurie išvien “kovo
ja” su svaiginančiais gėry- 
mais.Kovos būdas štai koks: 
kas subatvakaris atsineša po 
keliolika bačkučių alaus, nu
sisamdo muziką, šoka ir nai-l 
kiną tą prakeiktą skystimą.) 
Kaip kada 
pratimų.

22 d. rugpjūčio, prie naiki-, Yorko. Kalba buvo viduti
nio gėrynių, buvo iškilus netiniška. Tarp kitko kvietė ir 
karė. Mat, lenkų buvo dide-i spliūninkus^su kunigias pri- 
snis skaitlius, 1 _ . . .
narsesni ir daugiau už len-Imas, kada darbininkai už-i 

į diena, .Tai tokis musų gyvenimas 
garbės, pradėjo juos šluoti, daugiau pelnyti, o kunigai ir apšvietimas. Cik-Cik.

t

FIELD ARTILLERY 2. GERMAN CATERPILLAR GUN

1. Francūzų lengvoji artilerija.
2. Vokiečių didžioji kanuolė Caterpillaro sistemos.

Vienam lietuviui buvo tiek 
stiklų privaryta į galvą, kad 
daktaras čielą pusdienį lupi
nėjo. Kitą gi lietuvį gal ir 
visai būtų nugalabinę, bet 
moterims pavyko išgelbėti. 
Dabar lietuviai pradėjo mo
bilizuotis ir laukiama dides
nės karės, negu po Žalgiriu.

** *

28 d. rugp. pas V. T. susi
rinko keliatas vyrukų ir mo
terėlių, parsinešė alaus ir 
pradėjo linksmintis. Paskui 
vyrukai sumanė “pažaisti” 
ir pradėjo vienas kitam bu-; 
teliais į galvas kalinėti. 
Abiejų sprogo galvos.

Ar tai ne puikus tautiškas 
žaislas? ' A. Vergas.

laikų, kuomet buvo spauda 
uždrausta. Bet pats loši
mas, tai jau vėl ne mokslei
viškas. Geriau galima pava
dinti, jog dramą darkė, o ne 
lošė. Nei gabumų, nei nuda- 
vimų, nei kalbos. Spręsti 
pagal vakarus, tai kiekvie
nas pasakys, kad ne mokslei
vių vakarai, bet davatkų.

L. S. S. 49 kuopa stengėsi' 
kiek galėdama užlaikyti 

;m. —v uu.uv.^,'knygyną ir jos nariai mokė-
kuHps tun ilgus liežuvius n • |)Q į mėnesi, bet mažai 
išlieta visa tulžies kartumą , . . , . .. ,
ant savo priešų. ‘ < toknJ huvo lr J,e Pal,so

Gaila tik vardo “mokslei-'moke<k>n1’’ Mūsų gi katah- 
kai, vieton palaikyti knygy
ną ir semti iš jo mokslą, ne
ša savo sunkiai uždirbtus 
centus į saliūną ir ten juos 

į palieka, o jeigu dar kiek at
lieka, tai policijai užmoka.

Yra dar ir tokių, kurie 
skaito už didžiausią garbę, 
jeigu gali visą savo uždarbį

* — 
daugiau gaus ant mišių. To- 
liaus kalbėtojas pasakė: 
“Jūs galvos tik tam, kad 
raumenįs nenupultų nuo ka
klo, nes daugiau niekam ne
reikalingos”. Kasžin, ar tas 
dėl visų tiktų? Šiuom kar
tu kalbėtojas visiem davė pi
pirų. Buvo taip gi ir dekla
macijų.

Ne prošalj paminėti, kad 
kaip visada, taip ir dabar at
sirado sorkininkų nuskus
tom makaulėm ir kitokių 
gaivalų. Mikasku.

Hartford, Conn.
Pas mus randasi gatvė po 

vardu Sheldon, kuri yra pa
garsėjus, kaipo lietuvių gir
tuoklių ir peštukų gatvė. Ge
ria vyrai ir vaikinai, moterįs 
ir merginos. Suprantama, 
ne visi ir visos, bet didžiuma. 
Subatvakariais tempia alų 
viedrukais, o ant nedėldie- 
nio užsisako bačkutes. Tie
sa, yra ir “bedievių”, kurie 
neatsisako nuo “stiklelio”, 
bet nors tokių orgijų neke
lia, kaip katalikai.

Šventadieny, dar subatoj 
apsvaigintu protu, eina baž
nyčion ir ten visą laiką pras- 
naudžia. Sugrįžę j namus, 
pasiima armoniką, atsisėda 
ant bačkutės ir pradeda 
tampyti, o kiti visa gerkle 
šaukti, kaip vilkai rujoj. 
Paskui prieina prie to, kad 
atvažiuoja dėdės, įsisodina į 
automobilių ir pavežioja po 
miestą, o ant rytojaus turi 
už tai užsimokėti. 20 d. rug
pjūčio taipgi vieną “poną” ir 
vieną “ponią” palicmanai ve
žiojo po miestą.

Minėta gatvė turi į my
lios ilgio, o randasi net 9 sa- 
liūnai, kurie 
užsilaiko ir, 
lietuviu. €
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JUOKŲ KĄSNELIAI.

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

Rymas. Ponas dievas per 
dvasią šventą apreiškė, jo- 
gei katalikų popiežium turi 
pasilikti kardinolas Della 
Chiesa, kuris apsikrikštino 
Benediktu XV. Della Chie
sa pereitais metais atsižy
mėjo bekovodamas su “pek
lišku” šokiu tango, už ką ga
vo nuo traicės šventos meda
lį “za chrabrost”.

Užėmęs popiežiaus troną, 
Della Chiesa padarė kont
raktą su peklos načalninku 
Liucipierium X. Sulyg to 
kontrakto visi katalikai, ku
rie šoks tango, su kūnu ir 
dūšia bus pasiųsti į peklą 
smalą šinkuot.

Taigi, apsisaugokite, ka
talikai !

Berlynas. Kaizeris pa
siuntė ultimatumą ir peklai. 
Jisai reikalauja, kad peklon 
pakliuvusiems vokiškiems 
kareiviams būtų duodama 
mėsos ir pėtnyčioj. Jeigu šio 
reikalavimo Liucipierius ne- 
išpildys, tai bus jam apskelb
ta karė.

Mat ligšiol pekloje buvo 
didžiuma katalikų, tat jie 
pėtnyčiomis pasnykaudavo. 
Vienok pastaromis dienomis 
pribuvo daug ir liuteronų. O 
šie pėtnyčios pasknyko ne
pripažįsta.

Dangus. Iš priežasties di
delės ateivystės čionai labai 
pabrango maistas. Bedar
biai pradeda kelti maištą. 
Kad apsisaugojus nuo revo
liucijos, ponas dievas prisa
kė šventam Petrui įleisti į 
dangaus karalystę tik tuos, 
kūne turės su savim bent 
5000 dolerių.

Taigi visi, kurie manote 
keliauti danguosna, anart 
šifkortės, pasizopastinkite 
5000 dol., nes neturinčius to
kios sumos grąžina atgal.

landa praeina, kol išpasakoji 
savo griekus, tai kas bus, 
kaip asiženysi?

— Aš ne griekus taip ilgai 
pasakojau, bet kunigėlis ma
ne mokino, kaip reikia elg- 
ties ženotai. Po šliubui lie
pė užeit pas jį, tai, sakė, dar 
daugiau pamokins, — teisi
nosi jaunoji.

Gudrus vaikas.
Kunigas (mokindamas 

vaikus): — Klausykit, vai
kai, jeigu jumis kas paklaus
tų, koks tikėjimas yra ge
riausias, tai sakykit, kad ka
talikų, nes katalikų tikėji
mas paeina nuo Kristaus.

Vienas iš vaikų: — Tai to
kiu būdu žydų tikėjimas dar 
geresnis, nes Kristus paeina 
iš žydų.

Ji ir jis.
Ji: — Mielas Joneli, aš ta

ve taip myliu, kad apsiim
čiau su tavim gyvent tik ant 
duonos ir vandens.

Jis: — Labai gerai, mano 
brangi! Tu uždirbk ant 
duonos, o vandenį aš parū
pinsiu .

Nedėiioj nevalia vogt.
Sūdžia į apkaltintąjį: — 

Už tai, ką nedėiioj pavogei 
nuo to pono pinigus, turėsi 
atsėdėt vieną mėnesį kalėji
me.

Apkaltintasis: — Atleisk, 
ponas sūdžia, aš visai neži
nojau, kad nedėlioję nevalia 
vogt. Kitą kartą vogsiu pa- 
nedėlyje.

-■ . ----------- ---------

Teisme.
Teisėjas: — Už ką, tamis- 

ta, sumušei poną McCarty?
Apskūstatsis: — Jeigu aš 

jį nebūčiau sumušęs, tai bū
čiau prabečinęs bačkutę a- 
laus.

Teisėjas: — Kaip tai?
Apskųstasis: — Matai, po

nas sūdžia, Džianas tvirtino, 
kad ponas McCarty yra stip
riausias kandidatas ir nie
kas jį negalėsiąs sumušti. Aš 
gi sakiau, kad lengvai galė
čiau jį sumušti. Subečinom 
ir išlošiau. Svirplys.

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

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

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

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

Kas nusipirks šiąs visas tris knygeles, tas turės daug gražių skaitymų, 
o kaštuos tik 4ŠJceriteii.

Reikalaukite “Laisvės” ir kitose redakcijose.

SCHNEIDER BROLIAI

KRIAUCIAI
Klausyk mano žodžio!

Ateik pirkti vyrišky aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras geras ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

Akušerka
Pabaigusi kurčių Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodaa ir 
pagelbų invniriose moterų ligose.

6 Loring st..
J arti V Ir 7th utį§ F. Stropsene

* SO. BOSTON

Laisves” advokatas

Morris HILLQUITH
30 Church St.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway

South Boston, Mass.

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

pietų.

Perdidelė griešnykė.
Jauna pora prieš šliubą 

nuėjo išpažintin. Jaunasis 
išpažintį atliko greit, bet 
jaunoji spaviedojosi visą va
landą. Tas jaunąjį išvedė iš 
kantrumo. Kada jaunoji pa
baigė, jisai priėjo prie jos ir 
sako:

— Jeigu tu neženota tiek 
daug sugriešyji, kad visa va

, Nonsensas.
Mano brolis, besiskusda- 

•mas barzdą, iš netyčių nusi- 
pjovė nosį; metė britvą į že
mę, ta pataikė į koją ir nu
kirto kojos didįjį pirštą. Jis 
buvo taip persigandęs, kad 
ant greitųjų nei nepatėmyjo, 
kaip nosį pridėjo prie kojos, 
vieton piršto, o kojos pirštą 
prie nosies. Taip ir prigijo. 
Paskui, kada tik jam reikda
vo nusišnypšti nosį, tai turė
davo nusiauti batą ir nu-
trauti pančiaką. Vieną kar
tą jis taip smarkiai nusi
čiaudėjo, kad batas nulėkė 
nuo kojos ir pataikė moterei 
į veidą.

JES5 • WILLARD
P—» ........... ........................... .......................  ..................

• Photo bv American Picks Association.

Jess Willard—garsus kumštininkas kuris tikisi su
mušti negrą Johnsoną. Už Willardą milijonierius Cur- 
ley stato 30,000 dolerių. -----

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

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

pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinkit jų! “Laisves” 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, išplatinki t “LAISVĘ” taip, 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdieni© grin- 
telėj.

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

Telefonas[885 Greenpo’nt

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

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

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

^VESTUVES^,
Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 

1914. Kas prisius *3 ciol<5riLi«, 
tas gaus didelę knygą “Vestu
ves” su gaidomis cho
rams, įvairių balsy solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės” apleis spaudą apie 
15 d. Lakričio ir užsirašę ją tuo
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderiais

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas 

F>. DRAUGELI.
Skanus alus, •' 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, Ir . 
puikus 
džiai. Salė 
mitingų Nepa- .
mlrškit šioi 
asakančiausios ' 
vietos, o busit 
užganėdinti.

73 Grand St., Brooklyn, N. Y. j 
Palei Wythe Ave. I

9 C ftAft Katalogų Dykai 
mv*vvv Užlaikau grama- 
fonus su lietuviškoms dainoms. 
Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c 
Jeigu nori mano katalogo, tai priRiuak už 
3c pačtinę štampo, o aptartai dideli ir 
puiku katalogų, kuriame rasi visokiu ge
riausiu! Armonikų,‘.'Skripku. Triubu ir 
daugybą kitokiu Muzikaližku Instrumen
tu. latorišku irlmaldu knygų, .kokiu tik 
randasi lletuviftkoj kalboj. Reikalaukite 
visokio.tavoro pas tikrą’lietuvi, o gausite 
teisingus tavorusT^iRafiykit toW adresų:

DELIS 
112 ORAN D ST. ‘

BROOKLYN, JIN.’ V.
B

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

Turime daug pavasarinio 
ir vasarinio tavoro dideliam 
pasirinkime; todėl reikale 
kreipkitės prie mūs. Mūsų 
darbas pats už save atsako, 
nes esame Kriaučiai Pirmos 
K’iasos. 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 į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St.
.IUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINIS LIE I UVISK AS[NEW. YOk K E

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dobs svieto.
Rusiškos linijos garlaivis 

“DVINSK” išeina 10 Seb- 
tember, 2 vai. po piety. No
rintieji važiuoti nepraleiskit 
geros progos.

Kreipkitės pas:

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASI1JAUCKAS
498 Washington St.

Corner Spring .Street 
NEW YORK CHY, N. Y.

* 820 Bank Street, Waterbury, Conn.

261 W. Broadway *
SOUTH BOSTON, MASS

Telefonas 652 Newtown

FOTOGRAFISTAS
Padarau 
jausią

paveikslus pagal nau- 
meda ir pigiausią kainų.

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

kampas Clermont’St.

degiausia Lietuviška

Mandagiausia patarnaujaĮ'kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis ^nuo S^iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN 
Brooklyn,[N. V.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE K A NT- 

RYBfiS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

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

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

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

26 Siegel St.,

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik 12.00 metama.
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r "TelefonasISpring 411.
£ Darbą atlieku geriausiai ir už pri-
0 einamiausią kainą. Parandavoju 

automobilius, karietas dėl veselijų,
0 krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi-
♦ si mano patarnavimu yra užganė- 

dinti. Aš randuosi tokioj vietoj,
o kur nei vienas lietuvis negali pa- 
f klysti, nes yra matoma nuo LIE-
X TUVIŠKOS BAŽNYČIOS.
| O’SLLUVAN DUGAN
f GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS
? 249 HUDSON STREET, NEW YORK CITY. Z
000000000^000000000000000000000000000000000000000000

ATS1SAUKIMAS
Į CARNEGIE, MORGAN 
IR TREVESKYN DRAU

GIJAS IR KUOPAS.
(Reikale Lietuvos šelpimo).

Męs> Bridgevillės lietu
viai, susirinkime, kurį atlai
kam po vadovyste S. L. A. 90 
kuopos 30 d. rugp., perskaitę 
Susivienyjimo Lietuvių A- 
merikoj Kankinių Komiteto 
ir Pildomosios Tarybos atsi
šaukimą, kad reik gelbėt 
Lietuvą, nukentėjusią nuo 
karės, priėmėm vienbalsiai 
rezoliuciją, kad šaukti į dar
bą visus lietuvius šios apie- 
linkės gelbėti Lietuvą, pa
duodant brolišką ranką nu- 
kentė j tįsiems nuo karės bai
senybių. Męs manome, kad 
reikia surengti Lietuvos gel
bėjimo dieną ir kiekvienas 
lietuvis be skirtumo tikybos 
ir politiškų pažiūrų, turėtų 
prisidėt prie savo šalies gel
bėjimo.

Tat męs kreipiamės į mū
sų apygardos draugijas ir 
kuopas, o ypač į tas, kurios 
mums yra žinomos: Carne
gie S. L. A. kuopą, Šv. Anta
no dr-stę,L.S.S. 108 kuopą,A. 
P. L. A. kuopą, Morgane — 
Šv. Antano dr-tę, Treveskyn

kp. Meldžiame šaukti vie
šus susirinkimus ir paskirti 
iš savo tarpo rengėjus ligi 
20 d. rugsėjo. Malonėkite ir 
pavieniai atsišaukti, kas tik 
prijaučiat šiam sumanymui 
šiuo adresu: S. Bakanas,

Kada ir kur reikės rengė
jams susieiti paskelbsim vė
liau.

Bridgevillės lietuvių 
lietoji komisija.

S. Bakanas,
K. Urmonas, 

Jonas Leonaitis.
P. S. Ant šio susirinkimo 

rinkta ir aukos, kurios pa
siųsta “Tėv.” adr. Surinkta 
$18.70. Aukavusiųjų vardai 
bus pagarsinta laikraščiuo
se. *

Nuo “Laisvės” redakcijos. 
Bridgevilliečių sumanymas 
rupinties Lietuvos šelpimu 
pagirtinas. Mums reikia tas 
klausimas gvildenti ir šaukti 
viešus susirinkimus.

Tik mums gaila, kad Brid- 
gevilliečiai . nieko nesako 
apie Bepartyviškąjį Lietu
vos Gelbėjimo Fondą. Tok
sai fondas įsikurs būsiančia
me bepartyviškame seime, 
kuris atsibus daug maž už 
30 — 45 dienų. Tiktai tasai 
bepartyviškai sutvarkytas 
fondas — suspies visus lie
tuvius. Męs patartume su
sirinkimuose svarstyt ir 
apie aną būsiantį seimą. Juo 
geriau, juo daugiau viską 
apgalvosime — juo daugiau 
aukų bus surinkta.

iga-

Redakcijos Atsakymai.
Pasaulio Vargšui.—Apie 

nuskendimą jau buvo rašy
ta.

Valmužėj.— Apie diskusi
jas jau buvo rašyta.

Prakalbas girdėjusiam.— 
Ačiū už korespondenciją,bet 
sunaudoti negalima, nes tal
piname anksčiau gautą.

Keliems Kenoshos žmo
nėms.—Jeigu tie Jurgiai ne
nusiramins ir kabinėsis prie 
nekaltų žmonių, tai bus pro
ga dar kartą padėti jų “pik- 
Čerius”, kad būtų gėda ant 
visos Amerikos. Męs turime 
tų “pikčerių” ikvaliai.

K. K. — Apie tas laido
tuvių peštynes jau buvo ra
šyta. Antrą korespondenci
ją sunaudojom.

Gamtos Dalis (Campello). 
—Eilutės, nors ir širdinga 
parašytos, visgi negalės būt 
patalpintos.

(Cam-A. Abromavičiui 
bridge).—Meldžiame Jūsų
lavinties daugiau. Išpra- 
džių rašinėkite korespon
dencijas. O, vėliau, kaip 
prasilavinsit, mažu ir eilės 
galėsit rašyt.

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI.....
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

Ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S 
GOTHARD OIL

(Severos Gothardiškas Aliejus)
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už, 
degimą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun

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

Qoi/omC Tah I Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams
duVulud I du LuA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Aptlekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorlus negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

‘LAISVĖS’ KELIAUJANTI 
AGENTAI.

IB

P

2-.
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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.
“Laisvė” paduoda naujau

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėl apsivedimo merginos 

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

P. Kazunas
445 Laurel 1 St., Scranton, Pa.

(68—72)

Pajieškau “Darbininkų Vilties” lei
dėjo. Aš pasiunčiau Money Orderį 
vertės $1.50, kaipo prenumeratos Fe
bruary 2, 1914 m. ir potam gavau 1 
numerį laikraščio, (reiškia, mano laiš
ką su pinigais gavo,) bet daugiaus 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
Cle Elum, Wash. 

(68—70)
Box 593,

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

Mokina dienomis ir vaka
rais, kurie negali lankytiesi 
į mokyklą ypatiškai, moki- 
nam per laiškus (korespon
dencijas). Dėl platesnių ži
nių rašykite pas

Waitches Bros.,
1741 W. 47th st., Chicago, III.

Labai svarbi naujiena!
Pranešu lietuviams ir lietuvaitėms, 

kad uždėjau
KRAUTUVŲ KNYGŲ IR KITOKIŲ 

DAIKTŲ.
Aš, kaipo nuo seniai lietuviams žiT 

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 niekas nebuvo nuskriau
stas, taip ir dabar gerai ir greitai at
liksiu jūsų reikalavimus. Todėl neuž
mirškite manęs ir dabar.

JONAS JANUSAS
723 W. 21st PI

Puikiausia MaHkaipgi geras
maudymuisi ir uvVvld o 1 IvUILcalvII skutimuisi ir
toiletinis Cnnn galvos
muilas yra jjKlil įjOap plovimui.

(Sevoros Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Pirmininkas S. Yankus, 850 Newark 
St., Hoboken, N. J.

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

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

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

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

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

Centro Iždininkas K. Varažis, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 Mar-
2 kuopos, J. Parcevskis, P. O. Box 

ket St., N. S. Pittsburgh, Pa.
225, McKees Rocks, Pa.

3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 
St., Carnegie, Pa.

4 kuopos, Fr. Pikšrus General Deli
very, Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 
Canddy, Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

VOKISZKAS LEOALISZKAS
BIURAS

(Vokiečių Advokatų Ofisas) 
Telefonas 3847 Worth

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

ii- Vokietijoje.
51 Chambers St. Ruimas 325

Vakarais nuo pus6 septintos ir NedSldienitvis
488 E. 139 St. Tel. Melrose 7453

Ar skaitai

‘.‘Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tnojaus išsirašyk. 

“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Soči jalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakos, eilės, žinios iŠ viso 
pasaulio* ir kitur.

Išsirašydamas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, atliksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savaiti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi;

metams 1 dol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

AT Y D A! į
DRAUGYSTĖMS,

KUOPOMS ir KL1UBAMS! J
Išdirbu visokias 5

KUKARDAS, “BADGES”, CiUZIKUS IR X 
ŽENKLELIUS. S

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

spaudas draugystėms, 9
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius. ?
A. STRUPAS »:

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

MUZIKAL'ŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

“Laisves Knygos
SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JI 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
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5AAO UZ a įl . TH1 s! * Reikalaudami katalogo pri-
• vVV siųskite dvicentinę štampą ir

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

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares 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, Chicagoje 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.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartusu pinigais.

1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiu $------------- už "NAUJIENAS”------------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

L. io

Del Radonosios Savaites

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 

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 

i purvyne. Kas myli skaityti gražias 
r 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

Parašė Senas Vincas?^
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 1 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, < 
lai užsisako ją. Kaina tik....... 10c J

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO’ 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek- * 

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

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

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

GYVAS GRABE. 
U.

It

*

Platinkit

“Socijalizmo Trupinius
Brušuraitė trumpai ir aiškiai parašy
ta su atsakymais ant užmetimų’ pa- 
: : : daromų socijalistams. : : :

Agentams geras pelnas.
KAINA 20 centu.

Adresuokite: M. M. R1CE-HERMAN
140 East 19-th Street, New York City.

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 i 
PAMATAI, kaina.........

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

MEILĖS KARŠTLIGE, 
kaina

DARBAS, kaina..................................
AUDĖJAI, kaina...............................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina.........

15c

75c

10c

20c

25c

20c 
75c 
50c 
10c

Išpra-

Chicago, Hk
SKAITYKIT “LAISVĘ” 

PAVIENIS NUM. 3c.

NICHOLAS ALEIN1KOFF
ADVOKATAS IR NOTARIJUŠAS

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

] I



teisybės žodžių.

TEI5IM00J

&

jnoxcyi

Ar žinai, kaip dvasiškija

VIETINĖS ŽINIOS

AR NORI GRAŽIAI RAŠYTI?

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokj jV8 tik norėsite.

$2.00, antras—$1.50,

25c. kiekvienai ypatai. 
Davažiuoti galima se-

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

' SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

. f

‘"V^-GUFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už .................... čj? 1 9.50

- Tą grafafoną gvsrantu<.jame ant 10 metų.

». r A * *» »Aft, .y* £ .

į 10HO3 IV 
todXJ-HIW.

■ SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

I avė., kampas 24tos gatvės, 
i Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 
i vai. vakare. Kalbės 9 rugsė
jo L. Pruseika, 11 rugsėjo — 

prane- j Neviackas. Įžanga vi
sa, kad didžiai gerbiama pas sįems dykai.
rusus “Počajevskają” dievo, Todėl, visi atsilankykit 
motyna iš Vohnijos paimta ant “Raudonosios Savaites” 
rusų kariumenen ir bus ap- prakalbu, kur išgirsite daug 
sauga tai kariumenei.

Rusai vis, mat, tiki, kad 
abrozai padeda laimėti.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
“Počajevskaja” dievo 

motyna.
Novoje Vremia”

L. S. S. 19-tos kuopos susi
rinkimas, išpuoląs ant rug- 

—- • ✓ i \ -« ZA 1 VPadėjimas Prūsų Lietuvoj. mĖ> nef^‘
Rusai dar nei ne atakavo 

Karaliaučių. Matomai, ;• 
užpuolamoji akcija yra su
trukdyta.

. Ligišiol rusai užėmė šias ketvergo vakarą, t. y. rugsė- 
vietas: Gumbinę, Tilžę; pie- j0 1914, anį įurį0 privalo 
tuose jie pasiekė gerai ap-.p^i^į kiekvienas kuopos 
saugotą liniją ties upe Lei-.naryS įr atsivest po naują 
me. Taip-pat užėmę Prie- narį kaipo Raudonosios Sa- 
gulos (Pregel) pakraščius ir 
Šias vietas: Tapjava, AUeng- 
burg, Gerdanen ir Angen- 
burg.

Gelžkelius Mozūrų ežerų 
krašte dar vis kontroliuoja 
vokiečiai.

Olandijoj sugauta bevieli- 
niu telegrafu pasiųsta žinia 
iš kurios paaiškėjo, kad vo
kiečiai prašyte prašo pagel- 
bos iš kaizerio prieš rusus.

sibus iš priežasties Raudo-
■ nosios Savaitės apvaikščioji- 

JU mo.
Susirinkimas gi atsibus 

sekantį po apvaikščibjimui

Nuskandintas anglų karės 
laivas.

Britanijos kreizeris 
(skraiduolis) Pathfinder už
ėjo ant minos šiaurės jūroje: 
ir išsprogo. Taip praneša 
pati Britanija. Kiek žmonių 
žuvo — nėra žinios. ;

LAIS

Telephone 6053 Spring

Thomas A. McCoy
GERIAUSIAS GRABORIUS

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

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

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

vaitės vaisių.
Draugų atydai! Šiame su

sirinkime bus vienas iš svar
biausių klausimų mūsų or
ganizacijoj apkalbamas ir 
balsuojamas, t. y. link L. S. 
S. suvažiavimo.

Susirinkimas prasidės nuo 
8 vai. vakare, tautiškam na
me, 101 Grand St.

Reikia paragint Didžiojo 
New Yorko draugijų Sąjun
ga, kad imtųsi darbo reikale 
visuotino bepartyviškojo A- 
merikos lietuvių suvažiavi
mo reikale Lietuvos gelbėji
mo.

Tik ką atspauainom daugybę pui
kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais kiekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

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

1)1 DŽIAUSI AS 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- 
bcjcen, N. J. Prasidės 4 vai. po pietų 
ir trauksis iki rytui. Visos draugijos 
iš Jersey City dalyvaus j korpore,kaip 
vyrai, taip ir moterįs. Taipgi bus 
duodamos dovanos už ritimą bolių. 
Kas daugiausia išris, tas gaus pirmą 
dovaną vertės 
trečias—50c.
Įžanga į parką

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

Širdingai užkviečia atsilankyti
SĄRYŠIO KOMITETAS.

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

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGIJENOS* KNINGELĖ
Ši kningelė svarbu perskaityti kiek- 

vicnaiik VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems ligiai naudingairžingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai Ir gausiai 
paveiksluota. Pnsiųsk 25c krasos ženk
leliais, o tuojaus anlaikysi tą žingeidžią 
kningelę. Adresuok:

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

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

ANCHOR, .
PAIN 

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

F. A D. 
RICHTER

& CO.
74—80 

Washington 
St„

New York,N. Y.

VmiJRAMZINI VYRAI
Vyrai kurie žadai apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budatnS 

neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusil{5nei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnąi nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena lė tu® knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur UžnuodiJIma kraujo, arba eyfill. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Apei
na

50,000

DYKAI fflSEL VYRU

arba eyfill, 

pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė Ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitieti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galutinai tsigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aifkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

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

Vardas ir pavardė.......

Adresas

Stej tas

/

Šiomis dienomis daugelis 
• Brooklyniečių gavo laiškų iš 
i Lietuvos. Laiškai rašyti dau- 
' giausia prieš pat karės kili
mą (iš liepos pabaigos). Ne- 
kuriuose laiškuose yra iš
brauktų vietų. Matomai, pe
rėjo per rusišką cenzūrą.

Jeigu kas gavo kokį įdo- 
: mesni laiška, teikitės atnešti 
“Laisvei” ir tuomet iš to bus 

j nauda platesnei visuome
nei.

Nauja malda.
Vokietijos kaizeris palie

pė augščiausiai valdybai 
protestonų bažnyčios, šalę 
paprastų maldų pridėti dar 
prie liturgijos naują maldą, 
kurioj prašo dievo duoti lai-1 
mojimą. - “Vesk mus prie 
laimėjimo, — sakoma toj 
maldoj, — ir duokie mums _ . .. „ .
malonę, kad męs galėtume Raudonoji Savaite, kurią
pasirodyti krikščionimis!Paren&e. .V. S. S. 19 kuopa, 
prieš mūsų priešus”. įJau prasidėjo pereitą su batų.

Tai,smat, ko prašo. Rusų | prakalbomis tautiškame na- 
popai vėl savo litanijas va-1 me- 
ro.

Pasitraukimas nėra pra
laimėjimas.

Anglų karės viršininkai 
sako, kad francūzų ir anglų 
pasitraukimas nuo Belgijos 
rubežiaus anaiptol nėra pra
laimėjimas.

Francijon greitu laiku 
pribus nauja anglų armija, 
susidedanti iš 300,000 žmo
nių. Tuomet manoma smar
kiai užatakuoti vokiečius.

Publikos susirinko apš- 
čiai. Kalbėjo J. Šukys ir L. 
Pruseika. Pasekmės, kaip 
dėl pradžios, yra gana geros. 
Išparduota gana daug lite
ratūros. Prie 19 kp. L. S. S. 
prisirašė 5 nauji nariai.

Sekantis parengimas atsi
bus utarninke. J. Perkūnas 
atsakinės ant užduodamų 
klausimų. Geistina, kad pu
blika koskaitlingiausia su
sirinktu.

Užėmė ir Tarnopolį.
Petrograd, 7 d. rugs.—Ru

sai jau užėmė ir Tarnopolį, 
Galicijos miestą. 7,000 Aus
trijos belaisvių tapo paimta.

Dabar apie rusų kariume- 
nės judėjimą rytų Galicijoj 
nieko negirdėt. Mažu, aus- 
trijiečiai turės tiek spėkų, 
kad atsispirti, juo labiau, 
kad jiems atėjo pagelba iš 
Vokietijos.

Keturiuose miesto “mar
mėtuose” biznis eina labai 
gerai, kaip praneša Ralph 
Folks, Manhattand sekreto
rius. Daug farmerių iš New 
Jersey valstijos privežė ta- 
vorų ir dar daugiau žada 
privežt.

Ponia Julian Heath, pir
mininkė gaspadinių draugi
jos, uoliai seka kainas. Ji 
patėmyjo, kad šalę miesto 
“marketų” ir štorninkai tu
rėjo numušt kainas ant par
duodamų produktų.

Dabar panašius marketus 
ikurs Bronxe, o vėliau, rasit, 
ir Brooklyne.

TEISINGIAUSIA a mPini/ A 
IR GERIAUSIA | H IC A

LIETUVIŠKA * 1JU1VZ1.
•

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptiek;- " une ir 
Massachusetts valstija gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

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

» .. .tonikai
su 21 periu klevišiu, 8 basais 

Vertės $18.00, tik už $7.BO

/ Drūti muskulai neatneša naudos, 
o jei Jus Romatizmas kankina. Su 
L PAIN EXPELERIU
3 jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj
< palengvinimą ir prašalins priežastį 
J? skausmų, fiinnuun/ <i// IrlMj* na l’/fe Ir SOt

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

Teinikil ant Ankero 
ženklo apsaugoimo

6 d. rugsėjo “Aido” choras 
buvo išvažiavęs į Glendale 
girią. Šis išvažiavimas bu
vo privatiškas. Todėl paša
linių žmonių buvo visai ma
žai. Jame dalyvavo veik vie
ni aidiečiai vaikinai ir mer
ginos (viso apie 50 ypatų).

Nuvažiavus į girią, apsi
rinkta vieta, kur buvo žai
džiama, juokaujama ir dai
nuojama. Sudainuota per 
“Aido” chorą apie 10 daine
lių, po vadovyste p. Eremi- 
no.

Nuo 3 vai. Jki 7 vai. vaka
ro aidiečiai linksminos ge
riausiame ūpe.

Tokis išvažiavimas yra 
naudingas, nes per jį drau
giškumas pasilaiko tarpe na
rių. :

V. A. Zapenackas.

9 ir 11 rugsėjo atsibus L. 
S. S. 20 kuopos, prakalbos 
Columbia Hall, 736 Thirt

Lietuvių Kelionei Pašel- 
pos Dr-jos pirmoji kuopa 
nutarė įsteigt knygyną, ku
ris, narių nuomone, yra bū
tinai reikalingas. Kadangi 
draugija gana smarkiai au
ga, tai atsiranda ir daugiau 
veikimo ir reikalų.

Draugija meldžia gerų ir 
tam dalykui prijaučiančių 
žmonių paaukauti knygelių. 
Iškalno tokiems geriems 
žmonėms tariama ačiū .

Knygynas bus viešas ir 
juomi visi galės naudoties.

Kaip visuomenei žinoma, 
ši draugija darbuojasi ne tik 
pašelpos srytyje, bet ir ap- 
švietoje, parengdama pre- 
lekcijas, teatrus ir tt. Drau
gija paremta progresyviš- 
kais pamatais.

Knygas galite siųsti šiuo 
adresu: V. Žilinskas, 183 
Roebling st., Brooklyn, N. Y.

Knygyno reikalais rūpina 
ties išrinkta komisija iš šių 
narių: F. Deveikio, P. Tikai- 
zos ir V. Žilinsko.

i*--. W

Toks pat Armonikas
21 plieniniu klapany, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

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

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o utarnin
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8,

buvo “kankinama“?

LIETUVIŠKA

APT1BKA

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

“IS DVASIŠKŲ 
TEVELIU GYVENIMO’

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

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

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

Išgydau Vyrus Greitai

Q Joje atrasi dvasiški jos visus “smutkus Imk 
į smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir
I kainuoja 25c.; turi 80 puslapių.
& Pinigus galite siusti ir stampomis.

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

i

Žemiau paminėtas gyduoles gal ina 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas...............................$1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka...........................25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

VADlPflFFl P Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, V rVIviUV vLiLIj. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėjęimai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; Šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PDOQTATI1 Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 1 Pk 1 1 1 ID • tampymo. Mano gydymas prašalina viaus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QYPH Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- DiriljlD« rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blčdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas Įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaikl- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
Q? A PTOQ T 1/70^ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję.kaip 
DLi/Am 1 Vm L1uvu< 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.
C’T'M I CT*l 112 A *š>O'<iau pas tuo«, kuriuos daktarai jau buvo atsisakė iSarydytl. Gy- 

* 'V1'-/ 1 dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bisnta.
Tuojaus duodame Palengvinimu. Aš neapsiimu išgydyti tu. kuriu negalima. Mano gydy- 

| mo -°ūdas chronišku ligų yra vienas iŠ geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneta geras. 
A pasekmes. Gydau Ausu, Galvos, širdies’ Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu. Kepenų. Pilvo. 
S Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Sme“enu, Nervu,, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 
gL Aš netikiu Į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
r® atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt, 

I DR RVRNF 208 W. 42nd St., arti Broadway i UR. DinniL, NEW YORK CITY, N. Y.

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

tiktai gražiai. Siųsk Money Order’iu 85 centus, o gavęs Stylografą rašysi kaip iki šiol gal negalėjai.
JONAS PERKŪNAS, 78 W. 124-th New York




