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AUSTRIJA NESUTARIA SU VOKIETIJA. PIRMOS ŽINIOS APIE TAIKĄ.

Vokiečiai atmušti visoj ženklas, kad karėje pradeda [ 
nesisekti. Kaizeris Villius

Vokietijos kariumenei 
pradeda nesisekti Francijoj.

Francijos karės ofisas iš
leido sekantį pranešimą: 
“generališkame mūšyje vo
kiečiai atmušti visoj linijoj. 
Vokiečiai buvo padarę smar
kia ataka ant francūzu de- fc- v v
šiniojo sparno tarpe Nancy 
ir Saline, bet tapo atmušti su 
dideliais nuostoliais. Fran
cūzams sekasi Vogezuose. 
Francūzai sumušė vokiečius 
ties Vitry”.

Mūšyje netoli Paryžiaus 
vokiečiai atstumti ant kelių 
dešimčių mylių. Francūzai 
ir anglai paėmė daug belais- 
vim . •

Paryžiečiai, išgirdę apie1 
Francijos kariumenės pasi-t 
sekimus, didžiai nusidžiau
gė. Dabar francūzai jau ne
prisilaiko apsigynimo takti
škos, bet užpuolimo. Vokie
čiai nuilsinti ir jiems trūks
ta spėkų.

Upės Mamos pakraščiais 
francūzai vijosi vokiečius 
net 18 mylių ir paėmė 5,000 
belaisviu. €

kaltina savo ministerius, o 
ministerial jį. Kaizeris kal
tina ministerius tame, jog 
jie buvo tokie blogi diplio- 
matai, kad sukurstė.visą Eu
ropą prieš Vokietiją. Mi
nisterial kaltina jį patį.

Ir kaipo pasekmė to ginčo, 
sako, kad kancleris Beath- 
mann - Hollvveg padavė re
zignaciją.

Sako, kaizeris baisiai susi
rūpinęs . Jo veidas — žemės 
spalvos.

“London Financial News” 
praneša, jog sumušus Vokie
ti ją,kaizeris arba bus nužu
dytas, ar pabėgs į Ameriką. 
Kaizeris turi padėjęs Ameri-1 

.kos bankose milijonus dole-' 
Jisai, suprantama, po 

svetimais vardais, turi labai 
didelius plotus žemes Ameri
kos vakaruose ir Canadoj.

Jeigu taip, tai Vokiečių 
caras galės sau gyvent 
Fifth Ave., New Yorke.

ant

(RUSSIAN INFANTRY OH THE. MARCHpOW

Rusijos pėstininkai, kurie sumušė austrijiečius Galicijoj.

mūšiuose su rusais, jau žuvo 
4,000 italų. Mat, Triesto a- 
pygardos, daugiausia apgy
ventos italais, priklauso Au-

y

l

prie Rumunijos ir Bulgari
jos.

Kad Turkija 
Austrijai taip-pat nesigirdi 
jau.

Serbijos kariumenė jau įė
jo į Bosniją ir Hercogoviną 
ir nori išvyti iš ten Austri
jos kariu menę ir užimti tuo- 
dvi šalis.

Užmuštas socijalistas.
“Vorwaerts” — vokiečių 

pagelbėtų socijalistų dienraštis skel- 
“ bia, jog mūšyje ties Lune- 

ville, Francijoj, užmuštas 
Dr. Liudvikas Frank, žino
mas socijalistų atstovas.

Jisai buvo organizatorium 
jaunųjų socijalistų.

Lille—$140,000; Amiens — 
$200,000: Rube—$200,000.

Ant daugybės mažesnių 
miesteliu uždėta mažesnės 
sumos.

Generolo Joffre taktika.
Prancūzų generolas Joff

re sako, kad tik dabar atėjo 
laikas užpulti vokiečius. Li- 
gišiol reikėjo traukties at-i 
gal, kad galutinai paalsinus 
vokiečius, kad suerzinus 
juos mažais mūšiais. Ir iš
ties, francūzai, traukdamie
si iš Belgijos, mažuose mū
šiuose nors ir nelaimėjo, bet 
užmušė labai daug vokiečių.

Dabar, sako Joffre, reikia 
jau užpult. Jisai dėkavoja 
Anglijos kariumenei, kuri 
labai daug francūzams pa
dedanti.

Rusai Austrijoje.
Užėmę Lvovą—rusai tuo- 

mi pačiu užėmė ir visą ryti
nę Galiciją. Caras išleido 
ukazą, kuriuo Galiciją pris
kiriama prie Rusijos ir ten 
įvedama rusų valdžia.

Dabar rusai eina toliau. 
■Jie jau užėmė Nikolajevą, 
1 dvidešimts mylių nuo Lvovo. 
Nikolajevas esanti gana 
stambi tvirtovė . Nikolajeve 
rusai paėmė ir 40 kanuolių.

Rusai užėmė taip-pat ir 
Mikolajevo tvirtovę.

Didelis mūšys tarpe aus- 
trijiečių ir rusų eina ties Ra
va Ruską.

Tvirtovę Przemysl — ru
sai dar nepaėmė. Jeigu ja 
paims — tuomet Austrijai 
bus visai blogai.

Šnekos apie taiką.
Šnekos apie taiką vis tan

kiau atsikartoja (žiūrėk šia
me “Laisvės” N-ry ant 2 pu
slapio).

London, 10 d. rugsėjo. — 
“North German Gazette”, 
oficijališkas Vokietijos laik
raštis, praneša, kad kaizeris 
Villius pasiuntė svarbų laiš* 
ką Amerikos prezidentui 
Wilsonui.

Manoma, kad ten kalbama 
apie taikos derybas.

Wilsonas atsisako net va
žiuoti su prakalbom dėl agi
tacijos už demokratų parti
jos kandidatus į kongresą, 
sakydamas, kad jisai turi 
būti namie, Washingtone, 
kadangi Amerikai išpuls 
garbė sutaikinti kariaujan
čias valstybes.

Laukiama didžiausio 
pasauly mūšio.

Dabar, kada atsigavę ang
lai ir francūzai pradeda im
ti viršų, laukiama didžiausio 
pasaulio istorijoj mūšio ties 
Chalons. Dabar anglai ir 
francūzai turi nemažiau, 
kaip 3,000,000 kareivių. 
Daug maž, tokios jau spėkos 
ir vokiečių.

Vokiečiai peranksti pasi
gyrė, jog jie užims Paryžių. 
Jie nuvargę ir išbadėję. Jų 
visa viltis dabar, jog ateis 
pagelba iš rytų. Jeigu ta pa- 
gelba pribūtų į laiką, tai, 
mažu dar vokiečiai atsigau- 
ty.

Francijos kariumenėn sto
jo ir tie jauni vyrai, kuriems 
išpuola stoti tik sekančiais 
metais.

Austrija sako laimėjusi.
Per Berlyną pranešama, 

jog Austrijos generolui 
Danki pavyko atmušt Rusi
jos kareivių ataką. Šiuomi 
laiku eina didelis mūšys tarp 
Lublino ir Cholmo. Nors ru
sai gauna daug pagelbos, 
betgi • austriejiečiai sakosi 
paėmę 600 rusų belaisvių.

Nebūt kariavęs, jeigu 
būtų žinojęs.

Vokiečių kaizeris sako ne
būtų kariavęs, jeigu būtų ži
nojęs, kad Italija neparems 
jį ir jog Anglija parems ru
sus ir Prancūzus.

Oi, daug dalykų dar kaize
ris nežino, bet sužinos, kada 
kabos ant sausos šakos.

Kiek rusai paėmė belaisvių?
Mūšiuose su Austrija ru

sai paėmė ligišiol apie 82,000 
belaisvių. Visi tie belaisviai 
nugabenti į vidurines Rusi
jos gubernijas. ,

Šveicarijoj vargas.
Šveicarija, nors nekariau

ja, bet daug kenčia nuo ka
rės. Uždengimui mobiliza
cijos iškaščių turėjo skolint 
$30.000,000 frankų.

Susimažino įeigos iš mui
tų. Maistas pabrango, <’ 
Šveicarijoj randasi daug 
pabėgėlių.

Sako, sunaikinta imperato- 
. riška gvardija.

Vienas Londono laikraštis 
spauzdina pranešimą, jog 
mūšyje, atstu 25 mylias nuo 
Paryžiaus, generolo Po ar
mija sunaikino vokiečių im
peratorišką gvardiją, kuria 
vadovavo patsai kronprin- 
cas.

VOKIETIJOS KAIZERIO 
NELAIMES.

Vokietijos valdžioje jau 
prasideda nesutikimai. <Tai

Nesutikimai tarpe Austrijos 
ir Vokietijos.

Juo labiau nesiseka Aus
trijai, juo labiau kivirčijasi 
ta šalis su Vokietija.

Vokietija atsisako pagel
bėti Austrijai pinigiškai.i 
Taip-pat Vokietija negalinti 
pristatyt Austrijai užtenka
mai pagelbos kareiviais. To
dėl, sakoma, Austrija žada 
pamest Vokietiją ir pati vie
na taikinties su Rusija.

Austrijos kariumenė nu
vargus; joje tankiai kįla 
maištai.

Prie viso to, Austrija mė-l 
gino patrautk savo pusėn

šnekos apie Franco-Juozo 
mirtį. J

Anglų dienraščiai skelbia, 
būk Austrijos nususęs impe
ratorius Francas-Juozas jau 
12 dienų kaip mirė.

Kiti vėl sako, kad jį pakir
to paralyžius.

Keizeris/apleido Alzasą.
Basei o Šveicarija. — Čia 

gauta žinia, jog vokiečiai ga
lutinai apleidžia Alzasą, ka
dangi visus savo kareivius 
išvežė iš ten į Rytų Prūsiją, 
kad kovoti su rusais.

Išviso iš Alzaso išgabenta 
penki armijos korpusai. Iš
viso palikta tik 30,000 karei
vių Alzase.

Dabar jau ten francūzai 
pilnai galės šeimininkauti. <

Kaizeris protestuoja.
Vokiečių kaizeris protes

tuoja prieš anglus ir Belgi
jos žmones. Prieš Angliją 
jisai protestuoja todėl, kad 
anglų kariumenė vartojanti Į 
kulkas “dum-dum”, o Dries' 
belgus todėl, kad jie, ginda-' 
miesi nuo vokiečių, šaudo į1 
juos.

Tą savo protestą Villius Rytuose sumobilizuota 
buvo pasiuntęs ir Amerikos jau gabenama karės laukan, 
prezidentui Wilsonui, bet ta- Tokia žinia gauta iš Charbi- 
sai to protesto, sakosi, ne- no, Visas Liberijos gelžke- 

. lis '^naudojamas kareivių
Vokietija protestuoja^ ir

iže Chinijos neutralitetą.
Bet pati Vokietija kaipgi 

pasielgė su Belgija?

ieš iSiberijos kariumenč sumobi- 
-1- 1 lizuota.

Rusai atakuoja Kara
liaučių.

Petrogradas (St. Peter-1 
burg), 9 d. rugsėjo.—Po ke- vtv 
litj dienų pert/SMkos rusai • - T.,n„ni1į kam * vėl pradėjo smarkiau veikti 7^:fLS„U'aU
Prūsų Lietuvoj. Jie jau ata
kuoja Karaliaučių ir tikisi 
paimt į kelias dienas tą Prū
sijos drūtvietę.

Austrija atsišaukia į žydus.
Austrija išleido atsišauki

mą į Lenkijos žydus:
“Karžygiška Austrijos ir 

Vokietijos armija įsiveržė 
Lenkijon. Mūsų vėliavos ne
ša teisingumą, laisvę ir ly
gias visiems piliečiams tei
ses, religijos laisVę ir laisvę 
gyventi ekonomiškai ir kul
tūriškai be jokių kliūčių. 
Per ilgai jūs jau kentėt po 
Maskvos jungu. Męs atei
name, kaip draugai. Sveti
mos Jiarbarijos jungas pasi
baigė. Nauja gadynė išauš
ta Lenkijai. Męs dėsime vi
sas pastangas, kad žydai 
gautų lygias tiesas. Nesi
duokite susi vedžioti caro 
prižadams, kuriuos jau ne
kartą girdėjot. Ar caras 
nežadėjo jums visko 1905 
metais? O ar išpildė?”

Toliau s primenamos sker
dynės, kurias caras įtaisė

Kanada siunčia kareivius.
Kanados transportai, ve

žanti karės laukan 30,000,1 J

d'kareivių, kad pagelbėti Ang
lijai, sulaikyti šv. Laurenti- 
jaus upėje, kadangi. ant jų 
tykoja vokiečių kreizeriai.

1 Rusų kareivių nėra Fran- 
. .. cijoj.

Pasklidęs plačiai gandas, 
kad šimtas tūkstančių rusų 
kareivių atgabenta Franci- 
jon—nepasitvirtina.

Neduoda prūsams gert 
‘ alaus.

Užėmusi Prūsų Lietuvą, 
Rusija įvedė ten savo admi
nistraciją. Telegramos iš 
Petrogrado (Peterburgo) 
skelbia, jog ta rusiška admi
nistracija būk tai esanti la
bai jau gera.

Rusija platinanti blaivy-

Wilsonas paskyrė maldos

Pagaliaus prezidentas Wil
sonas paskyrė taip vadina
mą maldos dieną. Tą dieną, 
kas norės, galės melsties 
ir prašyti dievo sustabdyti

Caro kariumenč Siberijo- 
je ir, apskritai,Tolymuose 

~ ‘ ........... , ir

5 milijonai rusų ant rubežių.
Menama, kad jau dabar 

penki milijonai rusų kariau
ja su vokiečiais ir austrijie- 
čiais. Dalis jų saugoja Pe
terburgą.

^naudojamas kareivių 
gabenimo reikalui.

Paeme Mobego tvirtovę.
Vokiečiai, pat Belgijos pa- 

rubežv.naeme francūzu tvir-|kas”. 
tovę Mobeg. Sako, jog jiems

( f

Caro žodžiai.
Petrograd, 10 d. rugsėjo.

— Caras išsitarė šitaipos:
“Aš nutariau eiti Berly

nan, nors tai man kaštuotų 
mano paskutinysis muži-

Tikisi, kad austrijiečiai 
aiduos. *

Austirjos ka- 
riumenės, v kuri po vado-^ 
vyste generolo Auffenberg/ 
įsiveržė j Rusijos Lenkiją, 
dar vis laikosi. Dalis jų ran
das šalę Liublino, kita dalis 
šalę Kielcų.

Rusai sako, kad jie ir tą 
kariumenę stumia atgal ir 
greitai privers pasiduoti.

I

tovę Mobeg. Sako, jog jiems Reiškia, caras mano, kad 
pavyko paimt 40,000 belais-1 visų “mužikų” gyvastis yra 
vių, tarpe jų keturis genero
lus ir 400 kanuolių.

jo rankose.

Tarpe sočijalistų.
Japonai eina gelbėti carą.

Petrograd, 9 d. rugsėjo.—
Vokiečių socijalistų dięn- Atėjo gandas, jog trans - Si-

rastis “Vorwaerts” sako, 
kad dabar, kada francūzai 
nutarė ginties iš paskutinio
sios, karė gali ilgai užsitęsti, 
o iš to Vokietijai ir Franci- 
jai, abiem lygiai,bus didžiau
sios nelaimės. “Vorwaerts” 
todėl agituoja už greičiausią 
karės pabaigą..

Kareivį Fisherį militariš-; su’tuo’sutinkąs, 
ka valdžia nuteisė trims me
tams kalėjimai! tik už tai,kad 
jisai agitavo, jog vokiečiai 
kareiviai, prideranti socija
listų partijai, neturi kariau
ti su Francija, bet šaudyt 
saviškius aficierius.

berišku gelžkeliu bus gabe^- 
narna japonų kariumenė, 
kuri turės gelbėti carui.

Caras šnekėjosi su Japoni
jos ambasadorium ir tasai 
pasakęs, jog japonai labai 
norėtų pakariauti išvien su 
rusais prieš vokiečius.

13 kareivių buvo užėmę 
Reimsą.

Vokiečių ambasada Wash
ingtone gavo žinią, jog 
Francijos miestą Reimsą bu
vo užėmę tik 13 vokiečių ka
reivių.

Caras atsakęs, jog mielai

Italijoj.
Visiems vyrams, turin

tiems nuo 27 iki 32 metų am
žiaus^ uždrausta važiuoti už
sienin.

Rumuniją ir Serbiją, bet jai bę, kas prūsams labai nemie
las nesiseka. Rusijos diplo- la, nes jie labai pripratę prie 
mafijai pavyko prisigerint alaus.

Wilsonas išleido net tam 
tikrą atsišaukimą.;

Maldos diena bus 4 d. spa
lio mėn. .Kaip tai jie nedasi- 
protėjo išmelsti dievo, kad 
karės visai nebūtų buvę.

j. .du.

Žinomas žydu . rašytojas 
Anglijoj,Israel Zangwill, ga
vo užtikrinimą nuo Anglijos 
ministerio Edwardo Grey, 
jog Anglija rūpinsis, idant 
caro valdžia tikrai išpildytų 
tą viską, ką ji yra pažadėju
si žydams.

242 nuskendo.
Užėjęs ant minos 

kariškas laivas“Pathfinder” 
—nuskendo, o sykiu su juo ir 
242 žmonės. -

Francūzai taip-pat pa
skandino du vokiečių laivu 
ant Atlantiško okeano.

anglu

Karės mokesčiai.
Vokietija, užimdama 

gijos ir Francijos miestus be 
jokio pasigailėjimo, uždeda 
mokesčių naštas ant kiekvie
no miesto.

Ant Brusselio uždėjo kon
tribucijos—$40,000,000; Lje- 
žo — $10,000,000; Louveno— 
$20,000,000; ant Brabanto 
provincijos $90,000,000; ant

Bel

Indijos kunigaikščiai.
Lonodnas, 9 d. rugsėjo. — 

Atstovų name perskaityta 
laiškas nuo Indijos vice-ka- 
raliaus, kuriame pranešama, 
kad 700 Indijos kunigaikščių 
ypatiškai siūlosi į kariume- 
nę ir mielu noru suteikia 
Anglijai pagelba iš savo iž
do.

Anglijos karalius dėkavoja 
kolionijoms.

Londonas, 9 d. rugsėjo. — 
Šiandien apskelbtas laiškas 
karaliaus Jurgio, kuriame 
jisai taria ačiū visoms kolio
nijoms taip veikliai prisidė- 
jusiems su pagelba Anglijai.

“Jeigu aš. bučiau stojęs 
nuošaliai, kuomet Belgijos 
neutralitetas tapo sulaužy
tas, aš bučiau paaukojęs 
garbę ir atidavęs sunaikinti 
liouysbę Imperijos ir žmoni
jos”.

4.000 italų žuvo.
Rymas, 9 d. rugsėjo. — 

Čia gauta telegrama iš Trie
sto (Austrijos), jog Galicijoj,

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS.

\ okiečiai atmušti ant
25 mylių.

Vokiečiai priversti pasi
traukti ant visos linijos — 
sako pranešimas Francijos - 
karės ofiso. Strategiškas 
padėjimas francūzu žymiai 
pasigerino, bet dar jokių ži
nių nėra apie mūšį, kuris tę
siasi ant linijos 60 mylių il
gio.

Vokiečių pasikėsinimas 
sulaužyt francūzu liniją ties 
upe Ourcq — nepavyko.

Abelnai, vokiečių karių- 
menė atmušta ant 25 mylių.

Rusija išvijo austrijiečius.
Petrograd, 10 d. rugsėjo.

— Rusams pasisekė išvyti iš 
Rusijos rubežių tą austrijie- 
čių ir vokiečių armiją, kuri 
operavo ties Liublinu ir Ža
rnose.

Austrijiečiai turėjo bėgti. 
Rusai laimėjo didelį mūšį 
ties Rava Ruska, kuris tęsė
si apie 4 dienas.

Generolas Suchomlinov 
sako, kad Austrija faktiškai 
jau neturi jokio bazio Rusi
joj.

VISOS TAUTOS TURI BŪ- 
TI UŽGANĖDINTOS.

Petrograd, 10 d. rugsėjo.
— Rusų pirmeivių dienraš
tis “Rieč” talpiną ilgą straip
snį apie tai, kai| 
baigus, reikėtų

(Tąsa ant 3-to pusk)
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žalumynu, sušaudymo ir persergėjo li-

vokiečiai i

Che-
visi

kusįus, kad ir juos laukia 
toksai pat likimas, jeigu ne
paklausys.

Kartais, man rodėsi,'kad 
aš esu teatre...

nuo- 
nuo 
dar- 
trįs 
kita

ji pamatė, kad tai buvo jų 
prieteliai, draugai, pažįsta
mi.

Vokiečių aficieris ramiai 
pranešė, kad juos veda ant

sis draugų, kurie jieškos 
bendro kelio ateities veiki
me. ’

Ar pirmoji kregždute 
taikos?

LOUVENO 
k( Vertimas).

“TĖVYNĖ”.
Pastaruoju laiku,

H HHHI •w.te

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
ORIGINALIŠKOS NEKU
RIU SOCIJALISTŲ NUO

MONĖS APIE KARĘ. 
Mėnesiniame socijalistų 

laikrašty “The New Re
view” yra patalpinta ištrau
kų iš straipsnių, kuriuos pa
rašė du žymus Anglijos soci- 
jalistai.

Wells sako:
“Sumušimas Germanijos 

atidarys kelią prie nusigink
lavimo ir taikos visame pa
sauly. Tiems, kurie myli tai
ką, negali būti kito išėjimo iš 
dabartinio konflikto, kaip 
jos, Vokietijos, sumušimas, 
diskreditavimas tos vokiš
kos legendos apie kraują ir 
geležį ir viršenybę Kruppo... 
Vienok, nereikia užmiršti 
kad ginčas yra su Vokietija, 
kaipo su valstybe, bet ne 
kaipo su tauta. Senosios 
Vokietijos ^tradicijos yra 
taikos, civilizacijos tradici
jos”.

Vokietijos žmonių būdas 
yra draugiškas būdas, sako 
toliau Wells. Po karei Vo
kietija taps revoliucijoniš- 
ka, taip lyginais, kaip savo 
laiku (1871 m.) tapo Franci- 
ja. Rusijos gi spėkos bus iš
semtos ir jos militaristiš- 
kiems pasistengimams bus 
užduotas smūgis.

Reiškia, — daro išvedimą 
Wells, — kiekvienas kardas,

sako jis, — bet aš dar dau
giau neapkenčiu tūlų rųšių 
ramybę. Aš būčiau norėjęs", 
kad tos karės nebūtų buvę, 
bet, jeigu jau yra, aš no
riu, kad ji tęstųsi tol, kol jos 
(tos karės) priežastįs būtų 
išrautos iš gyvenimo... Be 
kapitalizmo tos karės nebūt 
buvę. Ji yra pasekmė kapi
talizmo su' dadėčku tos mili- 
taristiškos dvasios, kuri įsi- 
kūnyjo Vokietijos imperato
riuje. Taigi, tąją baisią mi- 
litarišką dvasią, kuri gręsia 
žmonijai ir jos civilizacijai, 
reikia užmušt”,—išveęla A. 
Benson ir todėl jisai sako, 
jog reikia kariaut su -tais, 
kurie palaiko tą karingąją, 
dvasią, būtent su Vokietija 
Kuomet ta karingoji dvasia 
bus užmušta — pasauly bus 
ramybė.

Tų trijų socijalistų 
monės stovi nuošaliai 
nuomonių organizuotų 
bininkų partijų. Tos 
nuomonės ir viena su
nesusitaiko. Suprantama, 
kai karė kilo jau — męs no
rime, kad ji privestų prie re
voliucijos. Bet yra kelias 
prie revoliucijos ir be tos 
baisios skerdynės — tai or
ganizavimas pasaulio prole- 
tarijato į tokią galybę, kuri 
savo spėka sutrenktų kapi
talizmo spėką.Jeigu jau dar
bininkui žūti, tai geriau, kad 
jisai žūsta dėl darbininkų 
revoliucijos reikalo, bet ne 
kaipo mėsa dėl kapitalistiš
ku kanuoliu. v v

Manome, kad sekančiame 
“Laisvės” N-ry jau galėsime 
padaryt Raudonosios Sa
vaitės pasekmių apžvalgą.

Meldžiame draugų pri
duoti mums kodaugiausia 
faktų apie atsibuvusius pa
rengimus, apie skaičių hau- 
jų narių, apie skaičių išpla
tintų laikraščių ir tt.

Lauksime.
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yra kardas, kovojantis už 
taiką. “Štai kodėl aš, nors 
ir baisiuosi kare, nenoriu pa
sirašyt po tais šauksmais už 
taiką“ — užbaigia Wells.

Bet jeigu taip, tai Wells 
perbrangiai nori pirkt ra
mybę. Tai yra jau anarchis- 
tiška pažvalga — juo blo
giau, juo geriau’. Juo dau
giau kraujo — juo greičiau 
taika. Bet keno tas krau
jas? Wells apie tai nepami- 
slija. Jisai nepamislija ir 
apie tai, jog geriausias bū
das užlaikyt ramybę — tai 
auginimas darbininkų spė
kų. Karė gi — naikina dar
bininkų organizacijas. Wells 
nieko nesako ir apie Angli
ją, kurios kapitalizmas nori 
viršininkauti pasauly. Jisai 
tyli ir apie carizmo pavojų. 
Jo pažiūra, pertai, yra vie
našalė ir todėl Anglijos so
cijalistų partija nešneka

Daug maž, tokių jau pa- 
žvalgų prisilaiko ir kitas žy
mus Anglijos socijalistas 
Bernard Shaw. Laiške į 
redakciją “Daily Citizen”, 
parašytame prieš pat karę, 
Shaw kritikuoja Vokietijos 
militarizmą, bet jisai pripa
žįsta, kad Rusijos carizmas 
vra pavojingesnis Europos 
kultūrai. “Sandora tarpe 

f revoliucijoniškos (!? Red.) 
Franci jos valdžios ir reakci- 
joniškos Rusijos valdžios 
yra nenaturališkas, keistas 
produktas kosmopolitiškų 
finansų. Ir viena iš pasek
mių, kuri mums’ gręsia da
bar, yra papuolimas Angli
jos j Rusijos despotizmo glė
bius”.

Nors Vokietijai, teisin
giau jos militarizmui, ir rei
kia aplaužyti ragus, bet ne
reikia užmiršt,kad Vokietija 
yra perdaug didelis fakto
rius civilizacijoj ir todėl rei
kia padėt jai ansisaugnt nuo 
carizmo pavojaus. Su Vo
kietija Bismarkio — reikia 
kariaut, bet su Vokietija fi
losofų, dainių ir kompozito
rių — pasaulis neturi jokio 

. ginčo. Vokietiją nereikia 
persmarkiai sumušti — 
idant ji turėtų spėką atsi
gauti ir įsteigti respubliką.

Tokios yra nuomonės B. 
, Shaw ir jisai rekomenduoja 

darbininkams, syki jau ka
rė kilo, rūpinties įsikišti j on, 
kad sudavus kūju Vokietijos 
militarizmui per galvą, už- 
tikrint ant ateities ramybę.

Originališkiausia kalba A- 
merikos socijalistas drg. Al
lan L, Benson, autorius kny
gos “Teisybė apie socijaliz- 
mą”.

“Aš neapkenčiu karės, —

ŠUSIVIENYJIMAS LIE
TUVIŲ ARGENTINOJ.
Męs gavome iš Boenos Ai

res trumpą žinutę, jog 12 d. 
liepos ten susitvėrė Susivie- 
nyjimas Lietuvių Argenti
noj.

26 d. liepos buvo jau ant
ras susirinkimas ir visi mie
lai apsirinko “Laisvę” orga
nu.

Apie tai mums praneša se
kretorius P. Stalioraitis.

Lauksime daugiau, ir tai 
platesnių žinių, apie Susivie- 
nyjimą Lietuvių Argentinoj.

HENRIKAS SIENKIE
WICZ Už RUSIJĄ.

Kas iš lietuvių nebus gir
dėjęs vardo Henriko Sien- 
kiewicz’iaus, autoriaus 
“Tvano” ir “Quo Vadis?”

H. Sienkiewicz skaitomas 
dideliu autoritetu lenkų pa- 
trijotų tarpe ir jisai, dabar
tiniame Europos konflikte, 
pasakė, kad lenkai turi eiti1 
išvien su Rusija.

Męs manome, kad rasis 
lietuvių, kurie noriai popu- 
liarizuos tarpe mūsų žmonių 
ta Sienkiewicz’iaus nuomo
nę.

Męs pasakysime, kad tar
pe demokratiškų lenkų 
Sienkiewicz niekad nebuvo 
dideliu autoritetu ir su jo 
nuomone ten niekas nesi
skaito. Sienkiewicz yra tik 
kanklininkas, bardas Len
kijos aristokratų ir daugiau 
nieko.

Šiame atsitikime jisai yra 
toks jau politikierius, kokių 
gana daug yra Peterburge 
tarpe Dūmos atstovų.

AMERIKA — SOCIJALIZ- 
MO VILTIS.

Cornelius Lehane savo 
prakalboj Jersey City pasa
kė, jog visų Europos socija
listų akįs šiuomi laiku yra 
atkreiptos Amerikon ir to
dėl Amerikos socijalistų 
priedermės linkui viso dar
bininkiško Internacionalo 
yra labai didelės.

Internacionale reikia šis- 
tas pataisyti, reikia priduot 
jo nutarimams didesnę 
praktišką galę, negu dabar 
kad yra.

Šiuo kartu karės dievai
čiai' neleido socijalistams su
sirinkt kongresan ir ap
skelbt visasvietinį streiką. 
Reikia rūpinties, kad ateity
je taip neatsikartotų ir kad 
socijalistai būtų išanksto 
prisirengę prie to, kas jiems 
reikia daryt.

armija neįjiegs atbudavoti 
Louveną, visu savo gyveni
mu panaujinti tą, ką išgrio
vė per vieną tik dieną.
* **

Kuomet mūsų traukinys 
pribuvo Louvenan, miesto 
vidurys jau baigė degti. Va
karas buvo tylutėlis, jokio 
vėjalio. Ugningi liežuviai 
beblėstančio jau gaisro, ta
rytum maldoje, kilo dangun, 
į padebesius,bet jie, begaliai, 
vėl slūgo žemėn, ton juodon 
surūkusion žemėn.

Nuo gatvės ant gatvės, iš 
namo į namą bėgiojo kuopos 
vokiškų kareivių. Jie skubė
jo dabaigti savo žvėrišką 
darbą. Kiekvieną namą jie 
padeginėjo atskyrium ir, kai 
gaisras išsiplėsdavo, tai bė- 
go prie kito namo. Jokis na
mas nebuvo praleistas. Pri
vatiniai namai, krautuvės, 
bažnyčios—viskas bdvo pa
vesta gaisrui ar išsprogdin
ta dinamitu.

Pirm, negu išvyti žmones 
iš miesto, jie paliepė jiems 
pamesti savo klumšius ir ry
šulius su daiktais ir pasinau
dojo tuomi, kaipo medega 
dėl padegimo.

O gyventojus, kaip avinų 
bandą, nuvijo į lagerį.

Mums neleido net su jais 
pasišnekėti. Męs bailiai 
vaikščiojom iš vagono į va
goną ir liūdnai žiūrėjom į 
gaisre skęstantį miestą.

A. J. Karalius,

Apie maistą
(Pagal prof. Ritchie).

gybę Įvairių - įvairiausių są
jungų, bet dabar jsftr ir žmo
nės — chemikai — padaro

PRADŽIA SANTAIKOS 
SĄJUNGOJE.

Smagu mums pažymėti 
kelis faktus, kurie rodo, kad 
Sąjungoje pradeda įsi
gyventi rami dvasia, taip to- 
lyma nuo anuometinių erge
liu. c

Dviejų kuopų sistema ta
me pačiame mieste — vai-

da nykti gyvenime ir nėra 
reikalo apraudot to nykimo.

Pirmutiniai, kurie susitai
kė, buvo bostoniškiai. Ne
perseniai suėjo vienon krū
von Philadelphijos draugai, 
nes pamatė, kad tarpe jų nė
ra" principialių skirtumų. 
Vaidai, kurie jau buvo beki
lę Rochestery, kaip buvo ra
šyta “Laisvėje”, ne tik nesi
plečia, bet pavirsta vis dides
niu solidarumu, vienybe ir 
Rochesterio kuopa kįla.

Detroito abidvi kuopos 
Raudonosios Savaitės metu 
nutarė veikti išvien. “Lais
vė”, laikydamos neutrališkai 
sulyg Detroito ginčo, kartais 
gaudavo pipirų, tai iš vienos, 
tai iš kitos pusės, bet męs 
nrimygtinai jiems nurody- 
davom, kad Sąjunga velyja 
matyt detroitiškius bendrai 
veikiant ir, jeigu tas bend
ras veikimas jau prasidėjo, 
męs linkim, kad jis nepasi
baigtų.

Męs nežinome nieko apie 
Wilkes Barre’iečių ginčus, 
bet tikime, kad ir tenais ra-

HOOSICK FALLS FANA
TIKŲ IR “VYČIŲ” 

SEIMAS.
Męs nenorime Lietuvą 

gelbėt kitaip, kaip tik būda
mi po skraiste juodosios 
gaujos! Nurodymai, kaip 
gelbėt Lietuvą — turi būt 
duodami iš klebonijų!

Taip pasakė ponas Gabrys 
“Drauge”.

Laimingos kelionės, ponai 
juodvarniai!

Susirinkite patįs vieni į 
savo seimą. Tame jūsų sei
me galės dalyvaut Hoosick 
Falls fanatikai, Chicagos 
klioštoriaus davatkos ir da- 
vatkinai ir iš kiekvienos lie
tuviškos inulkinyčios po vie
ną piemenį ir po vieną avį.

Jūs visi būsite ten vienos 
gaujos žmonės. Visi jūs ne
sipiktinate karėmis ir žmo
nių žudymas yra jums mie
las. Jums vra nemiela tik 
žmonių sukilimas ir revoliu
cija.

Laimingos kelionės, ponai 
fanatikai!

Nei bepartyviski, nei tau
tiški, nei laisvamaniški, nei 
socijalistiški žmonės su ju
mis nebus ir jūs, juodieji, ga
lėsit varyt savo juodą darbą.

Pastaruoju laiku, kada 
“Tėvynė“ padidėjo, ji tuo 
pačiu laiku ir pagerėjo.

Turinys pasidarė įdomes
nis. “Tėvynės” turiniui ta
nus įvairesniu, tūliems tau
tiškiems laikraštėliams, 
kaip, padėkime, “Ateitis”, 
visai nesilieka dirvos dėl eg- 
zistayimo.

Išties, reikia stebėtis,kam 
reikalingi toki gyvi nabaš- 
ninkai, kaip tas Bostono lai
kraštis !

Vaikai, ša! Dėdė atva
žiuoja! Ant tos temos da
bar rašo “Lietuva” ir jos re
daktorius vaikščioja ant ga
lų pirštų.

Tyla prieš audrą.

Gėda darosi už šių dienų 
žmoniją; kaip senovės lauki
niai žmonės, ji apsvaigo nuo 
kraujo ir nustojo proto. 
Kiekvieną savo žingsnį ji pa
lydi nereikalingu, laukiniu 
žvėriškumu. • >

Štai ką rašo žipomas Ame
rikos žurnalistas Dawis, ko
respondentas anglų spaudos, 
kuris šiuomi tarpu randasi 
karės lauke.

Londonas, 30 d. rugpjūčio. 
Iš Brusselio aš išvažiavau 
četverge ir tiktai šiandien 
pribuvau į Londoną. Vėlai 
vakare (četverge) mūsų 
traukinys buvo sulaikytas 
Louvene (Belgijoj), _ kur 
mums reikėjo prastovėt dvi 
valandi.

Tai buvo kaip tik tuomet, 
kada* vokiečių kareiviai grio
vė tą puikų Belgijos miestą. 
Mus neišleido iš traukinio ir 
laikė uždarę, — matomai, 
bijojo, kad svetimų šalių ko
respondentai 
“karžygiškų” darbų Vokie
tijos armijos. Bet baisus 
gaisras, kuris buvo nušvie
tęs padangę, ir be žodžių pa
pasakojo mums, kame daly
kas.

Męs matėme blizgančius, 
išgąstingus žvilgsnius mote
rų ir vaiku, kurie bėgo čia 
jau, šalę mūsų .

Į lagerius, kurie buvo už 
miesto, vedė piliečius ant su
šaudymo. Jų veidai buvo 
mirtinai išbalę, pilni neapsa
komo pasibaisėjimo. Dar se- 
r'edoj vokiečiai buvo nutarę 
išgriaut Louveną, o četver
ge. kai męs pribuvom tenais, 
aplinkui buvo matyties tik 
griuvėsiai ir pūstynės.

Brussely man teko pakal
bėti su generolu von Lutvitz 
apie priežastis, kurių dėlei 
vokiečiai nutarė sunaikint 
Louveną.

štai ka aš sužinojau iš io 
žodžiu >XSeredoj. laike de
rybų tarpe vokiečių generolo 
ir majoro Louveno miesto, 
sūnus majoro ant vietos nu
dėjo vokiečių aficierį. Tuo
met, tarytum, sulyg signalo, 
prasidėjo šaudymas. Mies
to gyventojai kulkų lietumi 
pradėjo apiberti vokiečius. 
Šaudė iš namų, nuo stogu, 
per langus. Rezultate jie 
užmušė ir sužeidė apie 50 
vokiečiu kareivių.

Už tai. — nasakė genero
las von Lutvitz. — mes turė
jome sunaikint, sugriaut tą 
miestą. Man tik gaila, — 
pridūrė jisai. — vieno pui
kaus viešbučio!”...

Aš buvau buvęs Louvene 
prieš dešimti dienu. Tm- _ . . .
met miestas knibždėte knib- 'ant sušaudymo. Sustojusie- 
ždėio Bei ei jos kareiviais./

Visur buvo smagu, malo
nu. ramu. Tvliai traukėsi 
ilgos gatvės. »Namai, resto
ranai ir krautuvės skendo

*

Daug mūšių aš mačiau: 
vyrai šaudė vyrus, daugelis 
buvo užmuštų ir sužeistų,bet 
mano matytuose mūšiuose 
nebuvo nei vaiku, nei mote- 
rų.

Čionais gi, Louvene, karei
viai mušėsi su beginkliais 
vaikais ir moterimis, čia jų 
kulkos buvo skiriamos uni
versitetam, namam fr krau
tuvėm. Netoli nuo trauki
nio stovėjo kuopa belaisvių 
Anglijos, kareivių ir jų vei
dai buvo liūdni, nes jie matė 
baisų ardymo paveikslą.

Jie bus liudininkais, kurie 
ilgai atsimins tą, ką matė.

Naktį męs matėme aficie- 
rių figūras, kurios išrodė 
mums šėtono pasiuntiniais. 
Jų buvo pilna stacija.

Tyliai, ilgiausiomis eilė
mis, ėjo pro mus Louveno 
miestelėnai. Moteris neap
dengtomis galvomis verkė- 
dejavo, vyrai nešė ant rankų 
mažučius vaikelius, o aplink 
jų, tarytum, kaiminė alkanų 
vilkų, ėjo ilga eilė vokiškų 
kareivių. Sykį juos sustab
dė šalę traukinio ir praleido 
kuopą vyrų, kuriuos vedė

Męs kas dieną vartojame, 
maistą. Męs praleidžiame 
savo gyvenimą maisto jieš- 
kojiniui, nes jei tik neturime 
ką pavalgyt, tuo jaus pajun
tame badą. Jei negyvenant 
dėlto, kad valgyt, tai esame 
priversti valgyt, dėlto, kad 
gyventi.

Vienok kodėl , negalime be 
maisto apsieiti? Kalbėdami 
apie celes, esame pasakę, 
kad celės reikalauja maisto. 
Taigi, mums reikia valgyt 
dėlto, kad celės be maisto 
miršta ir kūnas negali egzis
tuoti.

Celių protopliazma nuola
tos eikvojasi. Tūlose kūno 
vietose celės nuolatos miršta 
— jų vietą užima naujos ce
lės. Augant kūnui, celės da
linasi, gimsta taip sakant. 
Tokiu būdu nuolatos darosi 
nauja protopliazma celių pa
taisymui arba pasidaugini
mui. Žinoma, medega imasi 
tiktai iš maisto. Be maisto, 
atkartoju, celės negalėtų gy
vuoti, neturėtų medegos 
naujai protopliazmai sutver
ti. Iš maisto celės gauna 
energiją — šilumą ir pajiegą 
darbui. Kaip inžinas gauna 
savo spėką iš kuro, taip celės 
gauna pajiegą iš maisto. Be 
kuro inžinas nesisuka. Be 
mąisto celės žūva. Visokios 
rūšies mūsų energija paeina 
iš maisto. Vienas vokiečių 
galvočius teisingai pasakė: 
“Žmogus yra tuomi, ką jis 
valgo”.

Dauguma nanm buvo balti, 
žaliom langenyčiom ir rau
donais stogais. Gausiai ap
lipusios vaisiais grūšios bu
vo perkerusios savo šakas 
per tvoras.

Pačiame miesto vidury 
stovėjo miesto rotušės na
mas. Tašai namas turi jau 
500 metu senumo ir buvo pa
sigrožėjimas viso Louveno. 
Dar visai neseniai miestas 
buvo išleidęs daug pinigų jo 
remontui.

Priešais miesto rotuše kilo 
dangun bokštai senoviškos 
bažnyčios, pastatytos dar 
penkioliktame amžy. Greti
mais radosi namas miesto 
knygyno, kuriame buvo su
dėta 15.000 egzemnliorių 
knygų, taip-pat muzėjus ir 
visuomeniški namai.

Visuose tuose namuose ant 
sienų kabojo paveikslai gar
siausių, pasauly dailininkų.

Visa tai dabar sunaikinta, 
sugriauta, sudeginta.

Jokie pasaulio turtai neį
stengs sugrąžinti pasauliui 
se'nojo Louveno.

Seniai mirusieji didus dai
lininkai ii\architektoriai pa
dovanojo jam spėką ir grožę 
savo geniiąliškumo,bet atėio 

savo ugnim ir

Washingtono korespon
dentas dienraščio “Tfye Chi
cago Herald” muša sekančią 
telegramą savo dienraštin:

“Vokietija, manydama, 
kad ji galutinai sumušė 
Franci ją, nori pradėti tary
bas reikale užbaigimo di
džiausio pasauly konflikto. 
Austrija, kuri baisiai nuken
tėjo Serbijoj ir Galicijoj, pa
remia Vokietijos norą tai- 
kinties”*

Toliaus tasai pats dienraš
tis praneša, kad Oscaras 
Straus, buvęs darbo ir pre
kybos sekretorius, skubiai 
pribuvo Washingtonan. Ji
sai šnekėjosi su Bryanu, o 
pastarasis su * prezidentu. 
Paskui buvo tartasi su dau
gelio šalių ambasadoriais, o 
tarpe jų ir Vokietijos.

Straus, atvykęs New Yor- 
kan, pasakė, kad taikos viltis 
turi pamato.

Maisto chemija.
Molekulai ir atomai, 

mija ‘pripažįsta, kad 
daiktai (kūnai) .susideda iš 
labai mažų dalelių, moleku- 
lais vadinamų. Molekulai 
yra taip maži, kad mažiau
siam daiktely, kurį galima 
per mikroskopą matyti, jų 
yra milijonai. Jie yra taip 
maži, kad sunku ir įsivaiz
dinti. Vienok chemikai juos 
tyrinėja ir apie jų ypatybes 
daugybę stebėtinų dalykų 
yra patyrę. Pv. patirta, kad 
molekulai susideda da iš ma
žesnių dalelių, atomais vadi
namų. Yra žinoma apie 80 
įvairių atomų rūšių.

Elementai ir sąjungos. E- 
lementais vadinasi kūnai, 
kurių molekulai susideda 
tiktai iš vienos atomų rųšies. 
Kūnai, kuriu molekulai susi
deda iš dviejų ar daugiau 
atomų rūšių, vadinasi sąjun
gomis. Jei jums tas neaiš
ku, tai bandykim aiškiau pa
sakyti.

Paimkim krūvą raudonų, 
geltonų ir juodų plytų ir pa
vadinkim jas atomais, iš ku
rių norime pabudavoti mole- 
kulus. Jei vartosime tiktai 
raudonas plytas, tai pabuda- 
vosim ką: elementą, ar są
jungą f Žinoma, kad ele
mentą, nes jame bus tiktai 
vienokios rųšies plytos, bū
tent raudonos. Jei vartosim 
raudonas, ir juodas plytas, 
tai padarysim sąjungą, nes 
ten bus dviejų rųšių plytos. 
Jei vartosim trijų rusių ply
tas, tai jau, be abejonės, ne- 
nadarysim elementą. Da 
kitaip pasakius, elementu 
vadinasi tokis kūnas, kurį 
negalima į jokius kitus kū
nus išskirstyti, o sąjungą — 
kūnas, kurį galima į du ar 
kelis kūhus (žinoma skirtin
gus^ išskįrstvti. Pv. gele
žis, auksas, sidabras, švinas, 
siera, zinkas, degis. vanden- 
daris ir tt. yra elementai. 
Medis, vanduo, akmuo, uo
los, žemė, duona, pienas ii; 
tt. yra sąjungos. Kadangi 
yra tiktai apie 80 elementų, 
tai lengva’suprasti, kad di
deli dauguma daiktų yra są
jungos.

Sąjungos skiriasi nuo ele
mentų, iš kurių jos yra pa
darytos. Pv. vanduo yra su
dėtas iš dviejų elementų: de- 
gio ir vandendario. Abudu 
elementai (degis ir vanden- 
jdaris) yra gazai, bet iš Jų 
padaryta sąjungą — vanduo 
— vra skystimas. Gamta 
padirbo nesuskaitomą dau-
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neš — chemikai — padaro 
gana komplėtiškas sąjungas.

Maisto skyriai. Visokį 
maistą žmonės gauna iš au
galų ir gyvūnų.. Maistą vie
nok galima padalinti į tris 
skyrius: angliavandeniai, 
riebalai ir baltymai

Angliavandeniai. Prie an
gliavandenių priklauso skro- 
bylai ir cukrus. Veik visi 
paeina iš augalų. Veik kiek
vienas augalas turi savo 
skrobylą (krakmolą).

Cukrus yra svarbus mais
tas. Didesnė ji dalis vartoja
mo cukraus gaunama iš cu
krinių nendrių ir cukrinių 
burokų. Apart vartojimo 
cukraus prie arbatos bei kį- 
Vos, męs gauname pusętįa'ą 

 

cukraus kiekybę iš visokių, 
sirupų, medaus, vaisių, pie
no ir tt. Chemikai surado 
daugybę rųšių cukraus.

Riebalai. Riebalus gau
nam iš įvairių riebių daiktų: 
mėsos, sviesto, aliejų ir t. t. 
Riebalai suteikia būtinai rei
kalingą maisto aalį.

Baltymai. Veik visas mai
stas, kurį gaunam iš gyvū
nų, turi baltymų. Mėsa, žu
vis, kiaušiniai, sviestas ir 
tt. turi baltymų. Baltymų 
turi ir augalai, ypač pupos ir 
žirniai. ’

Chemiškas sudėjimas. 
Angliavandeniai užturi tris 
elementus — karboną (ang
lį), vandendarį ir degį. Ang- 
liavandens molekulas papra
stai užturi dusyk daugiau 
vandendario atomų, neoru 
degio atomų. Pv. paprasto 
cukraus molekulas turi 12 
atomų karbono, 22—vanden
dario ir 11 — degio. Rieba
lai užturi tuos pačius ele
mentus, kn cukrus ir skroby- 
lai, tiktai kitokiose proporci
jose; jucci yra daug mažiau 
degio. Baltymai užturi,vi
sus elementus, kurie randasi 
kituose maistuose (karboną, 
vandendarį ir degi) ir apart 
to jie užturi azotą ir papras
tai truputį sieros, fosforo, 
geležies bei kitų elementų.

Visas maistas paeina iš 
gyvų daiktų. Principaliai 
maisto elementai gamtoje 
užeinami labai gausiai. Veik 
visas oras susideda iš degio 
ir azoto. Vandeny yra du 
trečdaliai vandendario. Kar
bono yra labai daug me
džiuose ; anglis susideda 
veik iš vieno karbono.

Bet negalima maitintis 
vandeniu, -anglimi ir oru. 
Nors tie kūnai turi visus 
maistui reikalingus elemen
tus. bet tiktai atsakančiose 
sąjungose tie elementai tam
pa tinkami maistui. Tokias 
sąjungas randame ^kūnuose 
gyvų daiktų; tokiu būdu vi
sas mūsų maistas paeina iš 
augalų bei gyvunu kūnų, ar
ba tarus poeto žodžiais: “gy
vas tiktai gyvą ėda”.

^Naudingumas maisto sky
rių. Protopliazma yra gyva 
baltymo medega; ji visuo
met susideda iš dalies iš azo
to, ir kiekvienas maistas, ku
ris yra vartojamas, taip sa
kant, celių budavojimui, tu
ri turėti azoto. Tokiu būdu 
baltymas vra budavojantis 
maistas. Riebalai ir anglia
vandeniai neturi azoto, celių 
budavojimui negali būti var
tojami. Jie suteikia kurą, 
šilumą ir energiją. Sudegę 
bajtvmai taipgi energiją, bet 
svarbiausia jų rolė yra—su
teikti medega naujai proto
pliazmai.

Mineralai, kūnas — rei
kalauja kelių mineralinių 
substancijų, iš kurių svar
biausią vietą užima druska. 
Augantis kūnas reikalauja 
kalkių kaulams, geležis rei
kalinga sutvėrimui raudo
nųjų kraujo skritulėlių. A- 
part to, kūnas reikalauja ke
lių kitų mineralų. Minera
lus gaunam iš vandens ir iš 
maisto.

Iš skaitlingų bandymų pa 
sirodė, kad gyvūnai, maiti
nami neturinčiu jokių mine 
ralų maistu, greičiau miršta, 
negu gyvūnai, negaunanti 
jokio maisto.

(Toliaus bus).
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Lietuvai gręsia badas
• < J

Ęžerėnų paviete (Kauno sčiuje, sudegė Antano 
gub.) baisiai šilta. Kartais wiedomskio namai. Nuosto- 
siekia net 30 laipsnių. Lie- lio apie 3200 rublių.
taus visai nėra. Mūsų apie- 
linkei gręsia tikras badas. 
(Iš priv. laiško).
Apie Šeduvą (Šiaulių pav.), 

kaip rašo “Liet. Ūkininkas”, 
žmonės jau bėdavoja dėl blo
go derliaus ir labai blogų 
metų.

Apie didelius karščius ra
šo ir “Liet. Žin.”

“Nuo pavasario ligi dabar 
nėra visai lietaus, vientik 
dideli karščiai, siekianti ne-, 
toli 40 laipsnių šilumos. Kai- 
kuriomis vietomis išdžiūvo 
vanduo, pirmadaiko nudžiū
vo rugiai. Jie jau nupjauti 
ir namo parvežti. Paprastai ’ 
kitais metais būdavo pjau-! 
narni vėliau .bent dviem sa-i 
vaitėm.
ti miežiai, avižos ir vikiai.Jie i šimtinių”, 
irgi jau pjaunami ir daugi 
jau parvežta namo. Be to; 
dar pradėjo sirgti gyvuliai 
dėlei didelių karščių.xB°igia j 
džiūti visas vasarojusi r dar- 
žovės. Žmonės kalba, jeigu 
būtų ilgiau toki dideli karš
čiai, greitu laiku būtų dide-

Ne-

Pumpėnai. Užsidegė Mit- 
kavo miškas, kuris yra An
tano Mitkevičiaus nuosavy
bė. Ugnies apimta per 20 
dešimtinių. Tas gaisras už
kliudė savininko jaują, kuri 
ir sudegė.

Gadanavo miest, (Telšių 
apskr.), Laukščynų dvarelyj 
sudegė Stepo P alksniu o na
mai. Nuostolio per 2000 r.

Okristo valsčiuje dega 
grafo Pšezdeckio Lalapurų 
tarpinės.Ugnies apimta apie 
200 dešimtinių.

Rokiškio valsčiuje dega'to 
oaties grafo Pšezdeckio Vi- 
žunkos miškai. Išdegė per 
30 dešimtinių.

Ties Kovalsko ežeru dega 
Taipgi baigia džiū- turpinės

mirolas turi būti sušaudy
tas.

Tokie įstatymai, ir jeigu 
Villių pagautų, tai turėtų 
sušaudyti.

Bet negeriau būtų ir su 
caru. '

Caras Mikė yra pulkinin
ku JPrūsų grenadierų pulko 
ir admirolu Vokietijos laivy
no. O kadangi ant paliepi
mo būti savo vietoje karės 
laike,Mikė nestojo ir net pri
sidėjo prie priešingos Vokie
tijai katiumenės, tai pagal 
vokiškus karės įstatus caras 
turi būti sušaudytas.

Juokai juokais, bet taip ir 
gali būti!

gu jai pasirodys, kąd kalbė
tojo kalba sukelia publikos 
jausmus ar įžeidžia valdžią. 
Vadinasi, jokia kritįka nelei
džiama.

Po mitingui nevalia taisy
ti jokių demonstracijų ir visi 
dalyvavusieji mitinge, turi 
tuoj aus išsiskirstyti.

Jeigu kas nors peržengtų 
kokį nors policijos įsakymą, 
tai tas bus pasodintas kalėji- 
man trims mėnesiams. Vy
riausia gi atsako už viską 
mitingo pirmininkas ir kal
bėtojai.

Raudonas Juokas
Turinys. Pasišnekėjimas dviejų brolių. 

Tasai iš juodviejų, kuris nebuvo karėje, pa
sakoja, kokį baisų įspūdį daro karė ant jojo. 
Jam jau rodosi, kad ir jisai stovi ant slenks
čio prie papildymo žmogžudystės.

Išsimaudęs, sužeistasis brolis sėdas ra
šyti, Jisąi pamato, kad jau nebegali rašyt.

(Tąsa).

Linai ir semens. Dėl ne
girdėtų kaitrų, kurios jau 
antras mėnuo tebesitęsia, 
Kauno .gubernijos linai ap
verktini. Ankstyvieji išau
gę apie 5—7 verškus susto
jo augti; vėlyvieji gi visai 
sunyko. Visur dabar lauki
mo ūpas. Tie, kas turi par-' 
duoti, vis laukia pabrangs- 
tant. Todėl paskutiniu lai
ku linų prekyba apmirusi. 
Paskutinės telegramos iš 
Pskovo ir Vitebsko guberni
jų irgi skundžiasi dėl neuž- 
derėjimo ir vietomis dėl vi
siško išdžiūvimo. f ADMIRAL BARON S. D£YYA

Žinios delei kares ir

šaukia į kovą buerus.
Gal nekurie “Laisvės” 

skaitytojai dar atsimena a- 
pie karę Didžiosios Britani
jos su pietų Afrikos buerais.

Taigi, tūli žmonės dar ir 
dabar mano atgaivinti bue- 
rų nepriklausomybę.

(generolas E. Vilzoen, bu
vęs adjutantas prezidento 
Kruegerio, o dabar gyve
nantis El Paso, Texas, atsi
šaukia į visus buerus, šauk
damas juos pasinaudoti pro
ga ir sukilti prieš anglus.

Tasai generolas, turbūt, 
svajoja. Mat, jisai ilgą lai
ką gyveno Mexikoj ir ten 
priprato prie nuolatinių re
voliucijų.

...Aš sėdėjau vanoję su karštu vande
niu, o brolis neramiai sukinėjosi mažam 
kambarėly, tai atsisėsdamas, tai vėl pakil
damas, griebdamas į rankas muilą, drobulę, 
prinešdamas juos prie savo negerai įmatan- 
čių akių ir vėla dėdamas atgal. Paskui, at
sigrįžęs-į sieną, pradėjo karštai kalbėti:

— Patsai spręskie: juk negi galima de
šimtis ir šimtus metų mokinti liogikos, pro
tavimo, gailėjimos. Suteikti žmogui sąmo
ningumą. Vyriausią sąmoningumą. Gali
ma būti begailestingu, nustoti jauslumo, 
priprasti prie kraujo, ašarų ir kentėjimų — 
kaip tai pripranta mėsininkai, tūli daktarai

kius tai keistus užmušimus. Tai tuščias 
daiktas, kad daug žmonių ir daug protų 
žinojai ja tik vieną protą teturi, o ir tasai 
pats jau pradeda aptemti. Pačiupinėk ma
no galvą — kokia ji karšta. Joje ugnis. 
Tarpais ji tampa visai šalta ir viskas joje 
užšąla, sustįya ir pavirsta į baisų, šaltą ledą. 
Aš turiu išeiti iš proto, nesijuok broli: aš tu
riu pamiršti...—Jau bertainys valandos — 
tau jau metas apleisti vaną. J

— Dar valandžiukę. Minutą! Man 
taip smagu buvo sėdėti vanoję, taip, kaip se
niau, ir kiaušy ties pažįstamo balso, neįsigi
linant į tariamų žodžių prasmę ir matyti 
viską, kas taip miela, artima ir paprasta: 
tą vario kraną ,truputį apiplėkusį, sienas su 
pažįstamais padabinimais,fotografijos Įran
kius, tvarkoje sudėtus ant lentynaitės. Aš 
vėl užsiimsiu fotografijų traukimu. Trauk
siu tylius gamtos vaizdus ir savo sūnų: kaip 
jisai žaidžia, juokiasi, išdykauja. Tuomi 
galima užsiimti ir be kojų. Ir vėl imsiuos 
plunksnos — ii' rašysiu apie išmintingas 
knygas, naujus žmonijos laimėjimus, apie

® RaMDIM TRQOP5:in TO

Canados kareiviai pasi
rengę keliauti Francūzijon, 
kad pagelbėti anglams.

Gaisrai Lietuvoje.
Netik apie nepaprastus 

karščius, bet ir apie nepa
prastai didelį skaičių gaisrų 
rašo “Liet.'Žin.”:

“Panevėžio ispraunykas 
praneša, kad daugelyje vietų 
Panevėžio apskrities• degan
čios girios. Daugiausia de- 

• ganei os vyri ausy binės gi
rios.

Vabalnyke sudegė Onos ir 
Paulinos Vaitiekūnaičiu na
mai. Nuostolio apie tūks
tanti m bliu. Nuo Vaitiekū- 
naičin namu ugnis krito ant 
Apolinaro Žitkevičiaus na
mu. Tie namai irgi sudegė. 
Nuostolio per 1800 rublių.

Meldinių sodžiuje. Rozali
mo valsčiaus sudegė Prano 
K aspa ravičiaus, Kastan tino 
Mickevičiaus ir Jono Tamo
šaičio kiemai. Nuostolio apie 
3,500 rublių.
*Vildūnu sodžiuje. Malda- 

čionių valsčiaus, sudegė An
tano Jarašiūno troba ir dar
žinė. Nuostolio apie tūkstan
tį rublių.

Aukštiniuose, Čipėnų val-

Admirolas S.Dewa, po ku
rio komanda Japonijos lai
vynas bombarduoja Kiau- 
chau.

CARAS IR KAIZERIS.
Vokietijos kaizeris turi 

“ciną” pulkininko palydovų 
jo didenybės Mikalojaus an
trojo. Viliius taip-pat yra 
dar ir admirolu rusų laivy
no. . v* •-

Caro valdžia išsigandusi so
či j alistų.

Tiktai ką atėjo Amerikon 
švedų -.dienraštis iš Finlian- 
dijos “Hufvuds-bladet”. 
Dienraštis “Milwaukee Lea
der” ima iš minėto švedų 
dienraščio kelias ištraukas 
ir tos ištraukos puikiai paro
do, kaip'baisiai bijosi caro 
valdžia kiekvienos laisves
nės tautos: f

Kaip tik kilo karė, tuojaus 
Fi nl i a nd i j os gene r ai -gube r- 
matorius išleido įsakymą,ku-

“Galicija — Rusijos provin
cija!” — sušuko caras.
Rusijos caras taip pasiju

to galingu, kad dar neuž- 
ėmęs šalies, jau pradeda 
skelbti, kad ta šalis esanti 
jau jo. Dar visai nežinia, 
kaip gali dalykų stovis per
simainyti, b jau caras ap
skelbė, kad Galicija — tai 
esanti Rusijos provincija. 
Kad tik nebūtu taip, kaip su 
Japonija. Juk ir tuomet 
šaukė, kad viskas jų, bet pa
sirodė visai atbulai.

Dabar žiūrėkit, kas iš to riuo uždraudžiama visokie 
išeis. Caj’as išleidžia palie-; žmonių susirinkimai. Ant 
rūmą visiems pulkininkams, į tyro oro visiškai negali atsi- 
generolams ir aficieriams i būt susirinkimai, o svetainė- 
stoti kariumenėn ten, kur jie i se tik su raštišku leidimu po-
yra paskirtu Na, o Viliius, 
vokiečiu keizeris, kuris yra 
pulkininku ir admirolu, ne
pribuvo.

Pagal kariškus įstatymus 
pulkininkas ir admirolas 
Vilhelmas yra paliuosuo ja
mas nuo vietos ir turi būti 
pasodintas kalėjiman ant 10 
metu.

Bet tai dar neviskas.
Vilhelmas ne tik kad ne

itojo kariumenėn, bet prisi
dėjo prie Rusijos priešų— 
todėl anas pulkininkas ir ad-

licijųs viršininko. Policijos 
viršininkui smulkmeniškai 
turi būti perstatyta net pro
grama susirinkimo. Jeigu 
ant susirinkimo manoma sa
kyti prakalbos, tai policijai, 
prašant leidimo, turi būti 
priduota ir prakalbų turi
nys. Taip-pat turi būti įvar
dinti visi kalbėtojai.

■ Policija dalyvauja visuose 
susirinkimuose—viešuose ir 
privatiškuose.

Policija turi tiesą uždary
ti kiekvieną susirinkimą, jei-
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Vokietijos kancleris baro
ną s Suo n B e t h m a n n - H oi 1 w eg, 
kuris pastaruoju laiku pra
dėjo pyktis su kaizeriu.
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Anglijos kareiviai, kurie 
asirengę vykti karėn, mar- 

šuoja pro karališką palocių.

sybę, atsisakyti nuo jos? Mano nuomone, 
taip negalima pasielgt. Nuo pat mažumens 
mane mokino neskriaus! net gyvulius, būti 
mielaširdingu; taip elgties mokino mane vi
sos knygos, kokias tik aš perskaičiau, ir 
man baisiai gaila tų visų, kurie kenčia karė
je, toje prakeiktoje karėje. Bet štai, laikui 
bėgant, aš pradedu priprasti prie tų visų 
mirčių, prie tų kentėjimų, prie kraujo; jau
čiu, jog ir kasdieniniame gyvenime darausi 
nejautrus,negailestingas ir susijudinu tiktai 
esant ypatingai smarkiems įspūdžiams, — 
bet prie paties karės fakto negaliu pripras
ti, mano protas nebegali sumalti to visko, 
kas pačiuose savo pamatuose yra beprotiš
ka . Milijonas žmonių, susirinkusių krūvon, 
stengdamies suteikti savo judėjimams tiks
lingumą, užmušinėja vienas kitą ir visiems 
lygiai skaudu, visi lygiai nelaimingi — kas 
gi tai, jeigu ne pamišimas?

Brolis atsigręžė-ir klausančiai įbedė į 
mane savo akis, savo naives akis.

— Raudonas Juokas, — linksmai atsa
kiau aš, žaizdamas karštam vahdeny.

— Pasakysiu tau teisybę,—brolis drau
giškai padėjo savo šaltą ranką ant mano pe
ties ir, išsigandęs kad mano kūnas 
nuogas ir šlapias, skubiai atitraukė ją,— 
pasakysiu tau teisybę: aš labai bijausi ne
tekti proto. Aš negaliu suprasti, kas gi de
dasi. Negaliu suprasti ir tame visas baisu
mas. Kad tai kas galėti] man išaiškinti tą 
— bet niekas negali. Tu buvai ant karės 
viską matei savo akimis — paaiškink man.

— Eikie sau po šimts velniu ! — juokda- 
mos atkirtau jam, nesiliaudamas žaisti 
vandeny.

— Na, matai, ir pats nieko nesakai, — 
liūdnai pasakė brolis: — niekas neturi spė
kų man padėti. Tai baisu. Ir aš liaujuosi 
suprasti kas valia, kas ne, kas protinga ir 
kas beprotiški. Jeigu aš, padėkim, nutver
siu tave už gerklės, išn radžiu tyliai, tary
tum, prisimeilindamas, o paskui imsiu ir pa
smaugsiu t&ve — kas gi bus?

— Tuscrtis niekus šneki. Niekas taip 
nesielgia.—Brolis, patrynė šaltas rankas,ty
liai nusišypsojo ir tęsė savo kalbą:

— Kuomet dar tu buvai ten, toj karėj, 
būdavo nakčių, kad aš negalėjau užmigti ir 
tuomet mano galvon skverbėsi keistos min
tįs: paimti, rodos, kirvį'ir imti ir užmušti vi
sus: motyną, seserį, tarnaites, šunį. Su
prantama, tai buvo tik pablūdusios mintįs ir 
aš niekuomet taip nepasielgsiu.

— Turiu viltį, — atsakiau aš.
— Aš bijausi peilių ir visų daiktų, kurie 

aštrus ir blizga: man rodosi, kad paėmęs 
- rankon peilį, aš ką nors papjausiu. Ar gi ne 
tiesa—kodėl ne papjaut, jeigu peilis aštrus?

— Pamato užtenkamai. Kokis gi tu. 
brolyti, juokdarys! Prileiskie daugiau karš
to vandens.

Brolis atsuko kranją, įleido vandens ir 
šnekėjo toliau:

— Aš bijausi minios ir daugelio žmonių, 
jeigu kur susirenka. Kuomet vakarais aš 
išgirstu gatvėj triukšmą, smarkų riksmą, 
tai aš sudrebu ir pamisliju, kad jau prasi
dėjo pjovynės, skerdynės. Kuomet keli žmo
nės, vieni pri^š kitus sustoję, šnekasi, o aš 
negirdžiu jų šnekos, tai man rodosi, kad jie 
tuojau^suriks, pulsis vieni ant kitų ir prasi
dės skerdynės. Ir tu žinai, — slaptingai su
šnibždėjo jisai man į ausį, — laikraščiuose 
pilna pranešimų apie užmušimus, apie ko-

— Ho-ho-ho — sugaudžiau aš, apsipil
damas vandeniu.

— Kas su tavim? — išsigando brolis ir 
pabalo.

— Smagu man, kad esu namie. — Jisai 
nusišypsojo, žiūrėdamas į mane, kaip į vai
ką, kaip vyresnis į jaunesnį, nors aš buvau 
trim metais senesnis, negu jis ir užsimąstė.

Užsimąstė, kaip senelis, kurį slegia gi
lios, sunkios mintįs.

— Kur eiti?— pasakė jis, patraukęs 
pečiais. — Kiekvieną dieną laikraščiai, daug 
maž, tuom pačiu laiku užtvenkia tekėjimą ir 
visa žmonija sudreba. Tasai vienlaikinu- 
mas pajautimų, ašarų, minčių, kentėjimų ir 
baisumo atima man atsparos ramstį ir aš 
jaučiuosi esąs, kaip skiedra ant bangos, 
kaip dulkelė viesuloj. Mane nepaprasta 
spėka atstumia nuo kasdieniškumo ir kiek
vieną rytą būna baisus momentas, kuomet 
aš kybau ore ties baisia prarytim pražuvi
mo. Ir aš įpūlsiu ton pražūtin, aš turiu jon 
įpulti. Tu dar ne viską, broli, žinai. Tu ne
skaitai laikraščių, daug ką nuo tavęs pasle
pia — tu dar neviską, broli, žinai. >'

Ir tą, ką jis pasakė, aš palaikiau tru
putį juodai nudažytu juoku, — toksai jau 
buvo likimas tų visų, kurie savo pasibaisėji
me buvo panašus karės baisenybėms ir per
sergėjo mus. Man išsirėdė, kad tai tik juo
kas ir aš tame momente buvau kaip ir už
miršęs tą viską, ką pats savo akimis mačiau.

— Na ir lai sau slepia, — o man reikia 
lipti iš vanos, — nieko neatbodamas pasa
kiau aš, o brolis pašaukė tarną ir juodu du 
išėmė mane iš vanos. Paskui aš gėriau kve
piančią arbatą iš savo paprasto stiklo ir gal
vojau, jog gyventi galima ir be kojų. Pa
valgius, mane nuvežė kabinetan, prie stalo, 
ir aš pasirengiau dirbti.

Iki karei aš rašydavau žurnale apžval
gą užsienio literatūros ir dabar čia jau gre
ta manęs, tik ranka pasiekti, gulėjo krūva tų 
mielų, tų puikių knygų geltonuose, mėly
nuose ir kitokiuose apdaruose. Mano 
džiaugsmas buvo taip didelis, pasitenkini
mas taip pilnas, jog aš nenorėjau pradėti 
skaityt, o tik verčiau tas mielas knygas 
glosčiau jas ranka. Aš jaučiau, kad mano 
veidą nušvietė, atgaivino šypsą, veikiausia, 
labai kvaila, bet aš negalėjau jos užlaikyti, 
besigrožėdamas piešinio paprastumu. Kaip 
daug tame viskame proto ir skonio pajauti
mo. Kiek tai žmonių turėjo darbuoties, 
jieškot, kaip į tą darbą reikėjo įdėt talento, 
gabumų nors štai ir dėl tos vienos raidės, 
kuri taip paprasta, taip protinga, taip har- 
moniška ir taip reiškianti įvairiausiuose sa
vo brūkšneliuose.

—O dabar reikia dirbt, — rimtai, di
dele dėl darbo paguoda, pasakiau pats sau.

Ir aš paėmiau plunksną, kad parašyt 
antgalvį — ir, kaip varlė, pririšta ant siūlo, 
pradėjo šokinėti mano ranka. Plunksna at
simušė popieron, čirškėjo, šokinėjo ir brai
žė keistas linijas, kokias tai’ nutrūkusias, 
kreivas, be jokios prasmės. Ir aš nesušu
kau, aš nepasijudinau — aš sustirau ir ap
miriau, nujausdamas, jog ateina baisios tie
sos valanda; — o ranka šokinėjo ant aiškiai 
šviečiančios popieros ir kiekvienas jos pirš* 
tas drebėjo tokiam bevilčiame, gyvam, bai
siam išsigandime, tarytum, tie pirštai būtų, 
dar buvę ant karės ir matę kraują, girdėję 
dejavimus ir krykštavimus neapsakomų so-, 
pūlių. Tie pirštai, tarytum, atsiskyrė nuo 
manęs. Jie atgijo, jie pavirto ausimis ir aki
mis. Ir, nustodamas žado, neturėdamas spė- 
kos sušukti ir pasijudinti, aš sekinu jų pašė
lusį šokį ant balto popieros lapo.,

(Tolinus bus)
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Karės Baisenybes
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Iš barcnfems Perta ven Suttner “Šalin ginklus 
Laiškai alkieriaus iš karės lauko.

(Pabaiga).
Baigdama savo pasakojimą, mergina 

Simon klausia: — “Kas tame visame užvis 
labiau stebėtina, ar amžinoji gyvybės <jiega 
žmoguje, kuris įstengia tą viską perkęst ir 
vis dar kvėpuot, ar trūkurųas apsakančios 
pagelbės?”

Austri/oką atsitraukimas.
Vienas kariškas gydytojas štai'kaip ap

rašo austrijokų atsitraukimą iš mūšio 
vietas*

— Buvo apie ketvirtą valandų, karia 
mūsų kariumenė pradėjo trauktis atgal. 
Męs gydytojai buvom labai užimti raišioji- 
mu žaizdų sužeistiemsiems, kurių buvo ke
letas šimtų, skaitant tik taus, kurie gailėjo 
atlaikyt persikraustymą.

— Urnai raitariįa užgriuvo i ii t maišų ir 
išsisklaidė šalimis ir užpakaly po laukus ir 
kalnus; jąją sekė artilerija ir btgamhio ve
žimai. Visi skubinosi link KoriiggraTzo. *

sumindžioti. Daug vežimų apvirto ir su
traškino nemažai pėstininkų, kurie‘tarp jų 
grūdosi. Mus išblaškė nuo ligonių svarsty
mo .stovyklos, kuri tuoj aus dingo žmonių 
vilnįse.

—Raiiteriaj šaukė ®iums:: “Gelbėkit pa
tįs save f’ Greit męs išgirdome kanuolių 
griausmą ir bombų skeveldros pradėjo mai
šytis mūsų minioje.

— Toji žmonių minia pagavu mus ir 
stūmė sykiu su savim nežinia kur ir kam.

— Aš nustojau vilties išlikt gyvu. Ma
no biedna sena motina, mano brangi mylima 
panti, paliksiu juodvi ant amžių! Urnai męs 
atsidūrėme prieš v 
augšta gelžkelio sanpyla, po kairės buvo 
dauba p liguista dideliais lagomino ir ligo
nių vežimais, užpakaly gi mūsų nesuskaito
ma raitelių minia.

— Męs pradėjom bristi per vandenį. 
Dabar atėjo įsakymas nupjaustyti kinky
mus ir gelbėti tik arklius, o vežimus palikt 
užpakaly. Ar ir sužeistųjų vežimas palikt? 
Taip, ir tuos palikt. Męs pėstieji galutinai 
nusiminėm; męs bridome vandeny augščiau 
kelių visą laiką bijodami, jog štai tuoj mus 
sušaudys arba męs nuskęsime.

— Galop męs dasigavome gelžkelio sto
ti n, kuri buvo aptverta augšta Worn. Dau-

irandenį, po dešines buvo

šų. Aš su tūkstančiais pėstininkų kareivių 
'nčgome tolyn.

— Męs priėjome upę, perbridome ją, 
perlipom per keletą augštų tvorų, vėl per- 
b ridom antrą upę, kur jau buvo iki kaklui 
vandens, lipome ant kažkokios kalvos, šoki
nėjom per suverstus medžius ir apie 1 va
landą nakties patekom į mažą giraitę, kur ir 
sugulėme kaip papuolė, neturėdami spėkų 
toliaus keliauti.

— Apie 3-ią valandą męs vėl pasikėlė
me — tai yra nekurie mūsų pasikėlė, kiti gi 
turėjo tenai pasilikti ir numirti — ir marša- 
vom tolyn visi šlapi ir drebėdami nuo šalčio. 
Visi kaimai buvo tušti — nei žmonių, nei 
maisto, net nei lašo vandenio gėrimui. Oras 
buvo užnuodintas pūvančių lavonų tvaiku. 
Lavonai dengė visus laukus ir dirvas; bjau
rus, pajuodę, lyg anglis, su išpuolusiomis iš 
kaktos akimis“...

Vertė J. Stropus.

KORTAVIMAS.
Jau nuo seniai ir lietuviai pradėjo lošti 

kortomis. Bet dabar vis juo tolyn, juo la
byn platinasi tas niekam vertas užsiėmimas. 
Ypač gi blogai, kad vis daugiau lošiama iš 
pinigų. Ir dar blogiau, kad tais, kaip sako
ma, ‘‘Velnio abrczdėliais” užsiima daugiau
sia jaunimas, ir kas jau visai nebedovanoti- 
na, net tokie, kurie jau skaitos apsišvietę, 
laikraščių skaitytojai.

Taigi, nekalbant jau apie tai, kad kor
tomis lošdami leidžia niekams taip brangų 
laiką, pykstasi tarp savęs, kad pralošia kar
tais visus sunkiai gautus ar užtarnautus pi
nigus. Bet man matos, dar lošti kortomis iš 
pinigų ,pagalvojus, išeina kuo nelygu kaip 
vogti. Tai toli gražu nėra niekam neken
kiąs žaislas, kaip kitų manoma.

Tik pamanykime: labai negerai sunkiai 
paimtus savo pinigus pralošti. Bet taip gi 
labai nedoras ir biaurus yra daiktas — no
rėti iš kito gudrumu, visai už dyką išlošt,iš
vilioti pinigus. Juk galvodami, ar šiaip ar 
taip versime, tokio darbo niekaip kitaip ne-

gagėsime -pavadinti, kaįp Tiktai vogimu pef 
akis.

Tiksttlan regis, kaS^ia ką tik neigiau. 
Tikrąjį *vagį Ijuk visi niekina, 'neapkečia,dr 
jis kai 'vagia, tai visuomet tuomi slepiasi, 
nesigiria savo amatu. Gudrus gi kortų lo
šėjai net didžiuojasi savo gudrumu, ir lošia 
iš pinigų (t! y, vagia) viešai tarp ’visų. ‘Ir- 
tuomi vis daugiau traukia to užsiėmimo mo-ii 
kinties. Visi jį, gudriai beapvagižiėjantį ka-.i 
tus, mato, ir net įdomauja, stębiso tuomi.

Žiūrėk, žiemos vakarais didieji susėufrę 
§ lošia iš pinigų,ir tai vienas, tai kitas seiarią 
į i kapeikas, ma&ji apstoję žiūri,, ir net Ays

žiba visų iš godumo. Paskui 'ir jie, nuUčerę 
kur kapeiką, ^mokinasi lošti, ir kapeiką ’pra- 
lošus veikia, pyksta, graužias, išMušisi 
taipgi nori kuo daugiu išlošti. Išloštuosius 
mnigus per nieką nedoru būdu;aikvoja, pra- godosi, kad doras žmogus 
losusis taipgi kartais nedorti įbudu mofk su-i ne ŠTOtiineiimu nega-
rasti pinigų ir tt. Ir taip Jau jaunieji iš ma-; >: w turi šalintis
žumes auklėja savyje blogų godumo, pavy- nu0j<0 vardo. Betlkur tau!
do, kerštu Jausmų. Gaišina jaunų dienų Kur tik iškila koks nors vi- 

, taip brangų laiką, kuri gdli sunaudoti savo suomeniškas^judėjimas, 
. tobūlhiiniui-švieitimui.

Taigi, visa tai žinodami ir dar matyda
mi, kaip'.visdar Ta liga platinasi, ’męs^apšvie- 
įsi e.snipji, turėtume,'man rodos, ir prieš kor
ytų lošimą smarkiai kovoti, kovoti taip, kaip 
(kovojame prieš girtuoklybę, rūkymą ir ki
ūtins žmonių gyvenimo ’blogumus.
j Kovoti, man mittosi, turėtume taip, 
ip'irimausiai męs patys turėtume nuo tolo 
k-R-ngii'lošti kortomis netiktai iš pinigų, bet 

paprastai, turime visur niekinti tą užsiė- 
hnimą’ir nepamiršti visuomet jam duoti tik- 
rrojo vogimo, apgaudinėjimo vardą. Antrą,

l i i r tsva r bi aa i si a, Tu ri m e m pu ■ v i su o m e t r ū - 
' unties, kad, prašalindami kdkį-nors blogą' 
riižrieniimą, turime surasti jo vietoj ką-nors šimtmečio anglų su francū- 
;gerą, kas pavaduotų ;tą blogąjį. Rengkime žais karė, 'tai paprasta kai- 
Skaitymų, vakarėlių, pasikalbėjimų, geguži- mo mergaitėj pajuto savyje

Įkalbėkime jiems patiems skaityti. Ži- 
Smdkime kad jmirii ’be (darbo me rimsta, taigi, 
V'ei norime pašalinti’blogą,'pamainykime jį 
taxmii darbu. (“Jaunimas“).

---------------- 1) j------------------------- 

PALANGOJE. 
(Fajetonas. Iš “L. Ž.)

JVilaEgoje dabar pats tas maudymosi
■ sezonas.

' 'karjo visas pajūris nuo Prūsų dienos ligi di-įrvo mergaitę, kuri juos veda 
‘ '.dživjo įūiw “tiltui“ ir dar už Wtilto pakraš-'per laukus, pati nieko neži- 
’ R-iu iLiepojauis linikui apibertas-ibešimaudan-1 nodama. Jinai, kaip ta pa
ikiais arba šiaip sau besibastančiais, besišne- n davatka, pasakoja• .a .v . .. . .. . . r .. ... . apie kokius tai sapnus, apiekuduojanc.ais, smėlyje besivoliojančiais va-;kį,Mus tai aprej1kim[ts ir 
sarntnkais. Vistas gydosi], ilsisi .arba tiesiog jtt žodžiu, pamišus kaime 
tingi, į jūrą vepso, patys Tkitus žiūri ir save : mergaite vedė visa Angli jos 
kitiems rodo. įkariumenę.\ Pag'ūpus. An

tį Jūra, ir dangus, ir oras, Šiuos įvai- i Elijo^ generolai dasiurete jo 
j raus plauko svečius — šiemet labai užjautė, kvailai daro ir sude

; dai-gi užjautė su skriauda laukams, pie- Y
voms, miškams, daržams. Jau, rodos, visas 
mėnuo, kaip ilietaus neii lašo nei žmonės, nei 
augmens, nei gyvuliai, nPi kiti gyvi sutvėri
mai nebuvo matę. Visą laiką pūtė iš jūros 
ramus vė j alls,kartais, tik šiek tiek bėsikeiz- 
damas. Ir dieną ir naktį giedra, dailu, sma
gu... sveteliams ligončliams ir sveteliams- 
tinginėliams. Tečiau paskutiniu laiku/, vi
siems toji nesikenčianti giedra nusibodo — 
šen ten net ir pirklės - panelės pradėjo pu
siau lūpomis melsti lietaus... taip sau ne
daug, dėl įvairumo, tiek, kad kurortinių 
smagumų nesugadintų. Na, ig išklausė 
dangus jų maldavimų: liepos 11 d. naktį pa
sigirdo perkūnija, pasipylė lietus...

---------- o-----------
KAI SAULĖ TEKĖJO.

Juos rytą nužudė visus, 
Juos rytą, kai saulė tekėjo, 
Kai budo gamta, kai šypsojos dangus, 
Į lauką toli nulydėjo 
Ir ten juos nužudė visus, 
Kai saulė auksinė tekėjo
Išlengvo jie ėjo keliu 
Ir žvalgės aplink tylomis 
Ir medžiai žali, ir pulkeliai gėlių 
Lingavo tyliai galvomis .
Jie žvalgės ir ėjo keliu,
Lyg dvasios laukų ,tylomis...
Ant kalno sustatė visus, 
Ir jie lyg numirę stovėjo... 
Tik trenkė šautuvai ir dūmas rainus 
Nuskrido į mišką pavėjui.
Paskui juos, lyg brolius-tikrus, 
Suguldė šalymais duobėj...
O saulė tekėjo linksmai, 
Linksmučiai paukšteliai lekiojo 
Ir dangus šypsojosi meiliai, tyliai 
Ir ničnieko jie nežinojo, 
Kas daros, kas kenčia čionai, 
Čionai, toj šaljj bėdinoj. /

Kazys Binkis.
(Iš “Lietuvos Žinių“),

MOTERIMS 
NAUJIENOS

ŠNIPAI IR KARŽYGĖS.
Nėra bjauresnio vardo, 

kaip šnipas; nėra didesnės 
paniekos, kaip dėl šnipo ir. 
nėra šnipui joksio pasigailė
jimo. Į kokias rankas šni-j 
pas nepakliūną, ar tai į re- 
voliucįjonierių.ar tai J karei-

į — visur jam gręsia mir-

džią, tuomet vėl atsirado detė smarkiai užsipuola ant 
moteris, kuri vadovavo ^vi
sais revoliucijonieriais ir 
galėjo juos tai į vieną, tai į 
kitą, pusę pakreipti.

Dabartinėse Europos ka-i iyvauti lygiai 
rėse męs vėl randame .šim
tus moterų, kurios lošia įvai
riausias roles. Bet vieną iš 
tų bjauriausių, viena iš bai
siausių relių, tai šnipų, ro
lė. Vienok atsiranda dau- 
'gybė moterų, kurios eina ka
riškais šnipais.

Ką tai reiškia kariškas
• — įen i šnipas ir ką jis turi atlikti? .

ir šnipai' werziaki ’ir veržiasi' šnipas turi įsi-
iš liueso noro.

Bet kas keisčiausia, kad 
šnipų .roles įlosią .moterįs! 
Mat, moteris geriau gali pri
eiti, geriau gali apgauti, nes 
moteriai daugiau užsitikėji- 
mo, 'daugiau 'pąguodonės, 
visur jai užleidžiamą pirmo
ji viela. ‘

Rodosi daugelis žino apie 
Orleano mergelę, apie kurią 
yra daugybe rašoma ir kuri 
suteikė medegos viso pasau
lio rasė j a ms.

Kas gi jinai per viena bu
vo? ,

Kada iškilo pradžioj XIV 
________ _ glų su francū-

toki finą, kad jinai gali išgel
bėti Franci] ą nuo Anglijos. 
Jiirai'pašiduoda anglų kariu- 
menėn kaipo šninas ir papa
sakoja, būk žinanti visa 
Francijos kariumenės stovį 
ir galinti nuvesti.

Afieieriams to tik ir reikė
jo. Jie tuojaus liepė jai ves- 

i ti. Ir štai, žili generolai, ap- 
... x jsikarstę krūtinę visokiais

I odei nuo pat rytodigi vėlaus.va-( blizgučiais, eina paskui kal

Amerikns istorijoj randa
me, kad laike karės buvo mo
terų - kareivių pulkas, kuris 
narsiai mušėsi nrie upės 
Amazona Brazilijoj. Apie' 
tas moteris vėl buvo kalba
ma ir rašoma, kaipo apie di
džiausias karžyges, kaip 
apie išganytojas.

Kuomet Kuboj buvo suki
limas prieš Ispanijos

i Kariškas šnipas turi įsi- 
I skverbti į priešo kariumenę, 
! apžiūrėti jos "Visą stovį ir 
pranešti savo kar’iumenei. 
Kariškas šnipas turi įsis
kverbti į priešą tvirtovę, nu
imti jos pienus 'ir pristatyti 
siavo kariunwiKei. Kariškas 

• arpas turi Įsiskverbti Į prie
šo miestą ir suteikti visas ži
nąs, ką priešo valdžia vei
kia. žodžiu, kariškas šni- 
oas visur eina sutikti sau 
nirtį. Bet atsiranda daugy

bė moterų, kurios apsiima 
tokias roles lošti . Belgija ir 
■?rancija apimta vokiškais 
šnipais ir daugiausia mote
te rįs.

Vienas Amerikos laikraš
čiu korespondentas aprašo, 
kaip kariški šnipai, vyrai ir 
moterįs, eina ant mirties, 
k u o m e t j u oš p ągaun a.

‘ ‘ Pa gau tie j i .šnipai ' tuo
jaus būna pririšami prie me
džio ir sušaudomi. Vyrai ei- 

- na ant sušaudymo ramiai, 
sukandę dantis ir neišduoda 
jokio balso. Moteris gi pa
sidaro isterikės: pradeda 
baisiai spiegti, draskyties, 
pradeda nuo galvos plaukus 
rauti... Nelaimingosios, ma
nomai nori tuomi išsigelbėti. 
Bet tas nieko negelbsti: jas 
pritempia prie medžio, priri
šę ir sušaudo“ .

Dabar kila klausimas, kas 
jas varo prie tos mirties?

Dauguma iš jų, prisiskaitę 
’isoki°^ literatūros, kaip tai 

apie Orleano mergelę ir tam 
nanašias karžyges, nori tap
'd pačios tokiomis karžygė
mis ir bėga ant mirties. Ki
tos gi pasiukvatija ant dide- 
'ės sumos pinigu ir vėl pasi
duoda šnipais. Bet kaip vie
nos, taip ir antros tankiau
sia sutinka mirtį.

VVRAI NEKALTI, KAD 
MOTERIS NENORI 

APŠVIETOS.
“Laisvės“ N. 67 H. Eržvil-

ŽINIOS

powAdecou c e.N a m el if,*
Buvusi Portugalijos karalienė Amelie dabar dirba 

prie “Raudonojo Kryžiaus” anglų armijoj.

j

vy rų, būk tai jie esą kalti, 
kad moterįs šeimyniškam 
gyvenime negali tapti .ap
šviestom ir negali visur da- 

su vyrais.
Tarp kitko H. Eržvilkietė 
sako: “Moteris turi nešti 
ant savo sprando šeimyniš
ką naštą“.

Man rodosi, jeigu vyras 
neprisidėtų prie nešimo šei
myniškos naštos, tai viena 
moteris netoli ją galėtų neš
ti. Visai neteisingai H. EĮ. 
nurodo, būk moteris viena 
rūpinasi šeimyniškomis pa
reigomis.

Męs visos žinom, kad vy
ras turi rūpinties suteikti 
savo šeimynai kambarį ir 
duoną, o moteris turi rūpin
tis, kad tas kambarys būtų 
švarus ir šeimyna pavalgy
dinta. Man rodosi, kad tas 

, jau nėra taip sunku atlikti, 
nes. ir mažam vaikui paduo- 

, kie pinigų, tai jis irgi atneš 
iš krautuvės reikalingų 
daiktu. Apie kitus nami
nius darbus jau neminėsiu, 
nes daug sykiu buvo nurodo
ma gana teisingai toj pačioj 
“Laisvėj” Benesevičiūtės.

Toliaus H.E. sako, kad vy
rai priverčia moteris sėdėti 
už lopšio, o patįs visur lan
kosi.

Argi męs galime reikalau
ti, kad vyras, dirbęs visą die
ną tvankipi dirbtuvėj arba 
anglių kasykloj, vieton to, 
kad galėtųx pasiskaityti laik
rašti arba kur nors išeiti ant 
tyro oro, sėstųsi už lopšio, o 
męs pačios eitume į teatrus, 
prakalbas arba į parkus pa
sėdėti? Reikia pripažinti, 
jeigu męs neskaitysime pir
meiviškų laikraščių ir kny
gų, o tik teatrus ir kitokias 
visuomeniškas įstaigas lan
kysime, tai mažai ir apsi- 
šviesime. Pagaliaus argi 
jau visą amžį mums reikia 
už lopšelio sėdėti? Man ro
dosi, kad paaugus kūdi
kiams ir męs galime lankvtis 
sykiu su vyrais. Bet jeigu 
męs turim maža kūdiki, tai 
nenorėkim, kad vyrai jį 
mums užaugintų!

Su mažais kūdikiais męs 
irgi turim užtektinai nau
dingo darbo. Jeigu norim 
save ašpviestomis parodyti, 
tai neduokim kunigams iš 
savo kūdikių tyčiotis, ne- 
Tiskime savo kūdikių į 
tokias mokyklas, kur kunigų 
gaspadinės visokiais būdais 
juos nmlkina. Prikalbinkim 
savo drauges ir pažystamas 
merginas nrie civyliškų’šliu- 
bu ir tt. Jeieu męs panašiai 
pradėsime elgtis, tai. man 
rodos, eisime prie apšvietos 
ir atnešime nemažą naudą 
visuolnenei. Man rodosi, 
jeigu męs visur atvirai 
skelbsime savo naująją dva
sią, tai ir kitos moterįs ne
bus tokios fanatikės, kaip 
dabar ir nesišalins nuo mū
sų.

Męs galime tik tokius vy
rus kaltinti, kurie draudžia 
mums laikraščius ir knygas 
skaityti, neduoda pinigų 
juos įgyti ir tt. Su tokiais 
vyrais męs privalome kovo
ti. Bet norėti, kad vyrai ap
rūpintų mus kambariu, duo
na ir ašauklėtų kūdikius, tai 
jau perdaug męs nuo jų no
rime.

P. Mikolainienė.

bai patiko. Paskui mažų 
mergaičių choras sudainavo 
kelias daineles; buvo Rožy
tes su motina pasikalbėjimas 
ir daug monologų ir dekla
macijų, kas publiką labai už
ganėdino. Ž

Publikos buvo susirinkę 
pusėtinai ir vakaras pavyko 
labai puikiai.

Šventakupris.

Chicagos sufražistės stato 
savo kandidates.

Chicagos sufragistės iš
statė tris savo kandidates i 

j pavietinę tarybą. Jos nu- 
I sprendė, kad toj vietoj daug 
atsakantesnės moterįs, negu 
vyrai. Jų nuomone, nariai 
pavieto tarybos tur gerai su
prasti žmogaus Įpročius, už
tektini turėti sveiko proto 
ir gerai mokėti vaikus auk
lėti. Galima tikėtis, kad vie
na iš kandidačių bus išrink
ta.

Pasirodo, kad moteris sa
ve daug augščiau už vyrus 
visame kame ir net sveiku
me proto stato!

Carienė.
Rusijos carienė Aleksan

dra ir jos duktė 01 ga atlan
kė ligonius kareivius Cars- 
koje Selo ligonbučiuose. Jos 
klausinėjo apie ligas, teira
vosi, ramino.

Bet ar nuo veidmainingu 
žodžių lengviau kentėti mili
jonams žmonių?

Ratrelbos namas moterims.
Washingtonas. Liaudies 

apšvietos biuras nusprendė 
na statyti nuosava narna dėl 
sušelpimo moterų ir jų kūdi
kių. Tame ramp bus tinki
nami vaikai, kurių tėvai ne
išgali leisti Į mokyklas.

S^rbiibs moteris kariauja.
Londonas, 7 d. rugsėjo. 

Gauta telegrama kad nagai 
nranešimo iš Nish’o, Belgra
das dar vis tebėga didžiau- 
ria nnsigvnimo vieta, kurią 
nuolatos atakuoja Austrijos 
kariumenė. Belgradą kar- 
žvp-iškai gina kareiviai, ci
viliški žmonės ir moterįs, 
kurios narsiai kovoja su sa
vo priešais.

Klaidu atitaisymas.
“Laisvės“ N. 62, korespon

dencijoj iš Lawrence, Mass., 
tilnusioj “Moterų Nau jieno
se“ yra įsiskverbusi klaida, 
kurią čia atitaisau. Ten pa
sakyta, būk tautiečiai nori, 
kad “Birutės“ kliubas pūstų 
i vieną Ramanauskų dū
da. Tas netiesa. “Birutės“ 
kliubas nieko bendro neturi 
su Ramanauskais ir Ramau- 
nauskienė priguli nrie kliu- 
bo, kaipo paprasta nare. 
\Reikia pripažinti, kad jinai 
((augiau už kitas apsišvietus 
ir daug padeda mūsų kliubui 
darbuotis, už ką prisieina jai 
ištarti ačiū.

G. Pušiniutė..

v/

f

New Britain, Conn.
6 d. rugsėjo Birutės drau

gystė statė ant scenoą Jan
kių aktų dramą ‘‘žmogžu
džiai”. Lošimas išėjo gana 
gerai. Apart to, buvo Įvai
rių pamarginimų. Pirmiau
sia Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų darugystės jaunuomenės 
choras sudainavo keliatą 
dainelių, kurjos publikai la-

• > W

. RūSgHErifer o r• prusžiaJ
Kaizerio brolis princas 

Henry, kuris dar tikisi su 
mušt anglus ant jūrių. .
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*padengi-

Darbai

CAPTA1M DREYFUS Į

Abraomo sūnus

kad čia 
lietuviš-

ir 
už
a-

prašalinti jį iš savo 
Žiles Vaikas.

asus ]U 
įie grįžo

Reikia
mėjimu.

Hartford, Conn. Darbai 
eina vidutiniškai, bet ir be
darbių yra daugybė. Pasta-

■■ ■■■

atgavę Lietuvoj spaudą, gytų, tai visgi būtų šioks- 
* 1 - toks veikimas.

A į
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ŠVENTABLYVOJI NEW- 
ARKQ, >N. J. ISTORIJA.
Jau seniai aš galvoju,! 

džiovinu savo smegenis, ne
miegu naktimis,bet jokiu bū
du negaliu iiįgalvoti, kodėl 
pas mus negali gyventi geri 
žmonės? Aš vis maniau, kad 
nugalvosiu ir tuomet pasilik- 
riu lietuvišku Saliamonu,bet 
vieton sugalvojimo, mano 

• galva išsipūtė it tas arbūzas 
ir jau nieko negaliu išgalvo
ti. Per tai kreipiuosi į laik
raštį, gal atsiras razumnes- 
nių žmonių, kurie man tą 
klausimą išaiškins. Turiu 
priminti,kad kiekvienas dur
nius nesigriebtų aiškinti, nes 
aš ir pats esu razumnas vy
ras ir turiu ant pečių galvą, 
o ne puodą.

1 Pirmiausia aš jums paaiš
kinsiu, kokie yra geri žmo
nės, nes jūs galite paskaityti 
gerais žmonėmis kokį nors 
grinorių, muzikantą, chamą, 
šliuptarnį ar bedievį “cicili- 
ką”.

Aš skaitau gerais žmonė
mis šventablyvus katalikus 
ir nekalbu apie tokius kata
likus, kurie gyvena toli nuo 
bažnyčios ir tik tuomet atei
ną į bažnyčią, kada jiems no
ras užeina. Jeigu jūs norit 
žinoti, tai aš kalbu apie tuos, 
kurie vien tik pasišventę gy
venti ir, su pagelba stebuklų, 
viską atlieka dievulėliui ant 
garbės.

Dabar išpūskite akis, iš
plėskite ausis, sučiaupkite 
lūpas ir klausykite, nes aš 
pradėsiu pasakoti apie daly- 

; ką.
Iš mūs jau pabėgo trįs* 

šventablyvi ir geri žmonės, o’ 
dabar aš esu jau ketvirtas 
kandidatas i bėgėjus ir grei
tu laiku trlrėšiu bėgti,nors ir 
pats teisingai nežinau, kodėl 
aš bėgsiu? Mat, jeigu visi 
bėga, o aš pasiliksiu, tai ne
galėsiu skaitytis prie gerų
jų, per tai ir bėgsiu.

Aš jums dabar papasako
siu, kokie jie buvo geri. O 
kad geriau supratus jų nuo
pelnus, reikalinga panasako- 
ti jų gyvenimo istorija, nes 
be to nieko gero nesuprasi
te.

Kada pasibaigė devynio
liktas šimtmetis po Kristaus 
užgimimo ir užstojo dvide
šimtas. tuomet męs. šventa
blyvi žmonės ir geri katali
kai, pasistatėm sau bažnytė
lę ir parsikvietėm už klebo
ną irgi šventablyvą žmogų 
Atulaitį. Išsyk pasirodė 
žmogus labai geros širdies ir 
griebėsi už biznio, kaip išal
kęs italas už makaronu.Kaip 
bematant, visus neištikimus 
parapijos komitetus išvijo, o 
pats paskyrė iš šventablyvų 
ir geni kataliku naujus ko
mitetus ir užvedė visą nauja 
tvarką. Bet per priežastį 
tų mužikų, jam biznis pradė
jo nesisekti ir jis tuojaus tu
rėjo pabėgti, arba, kaip be
dieviai sako, išrunyti.

Po pabėgimui klebono A- 
tulaičio, pasklydo gandas, 
kad jis neturėjęs pašaukimo 
ant kunigiško stono, nes ne- 
r^nkėjes nėr pamokslus be
dievių keikti. O gal ir teisy
bė nes aš ir pats negirdėjau, 
kad jis keiktų tuos prakeik
tus bedievius.

Na, ir pasilikom be dva
siško biznieriaus. Laukiam 
dieną, kitą, mėnesį, o io kaip 
nėra. tain nėra. Taip be

kaukdami ir pavasario su
laukėm. Dvasiškos avįs ap
žėlė bulloms,laikas jau kirp
ti. Užstoio vidurvasaris, 
dienos baisiai karštos, o avjs 
vaikščioja anžėle ir bliauja 
visa gerkle, kad jų niekas 
Bekerpa-

Viena gražią dieną pama
tom, kad atsirado tarp mu
su kun. Taknevičius ir p a si* 
vadino save mūsų klebonu. 
Męs neansakomai nudžiu- 
gom. Bet kaipgi nesidžiaug
ti? Jaunas, dailus, nuskus
tais ūsais Ir net praskustu 
pakaušiu, tartum aukso o- 
buolys 1 O koks meilus, koks 
lipšnus, o ypač prie jaunų 

moterėlių. Nekurios uiet a- 
niuolu Gabrijėlium pavadi
no, tuo pačiu aniuolu, kuris 
Marijai beibę apreiškė. Ir 
aš jau mainiau, kad dievas iš 
dangaus atsiuntė aniuolėlį, 
kuris dabar gyvena vyriška
me kūne. Apart to, jis ir gas-l 
padoriauti mokėjo. Turit’ 
atsiminti, kad atvažiavęs 
nieko nerado, apart bažny
tėlės šventos ir ta panaši bu
vo į ūkininko kluoną gegu
žės mėnesį. Daugiau nic nie
ko nebuvo.

Pater Noster.. 
(Toliaus bus).

BAISI ŠEIMYNIŠKA 
DRAMA.

Montello, Mass.
Neseniai buvo “Laisvėj”* 

rašyta, kad Waterbury lie
tuviai pradėjo peiliais bady
tis. Štai vėl prisiunčia ang
liškų laikraščių iš Montello, 
Mass., kur lietuviškoj šei
mynoj iškilo baisi drama.

Juozas Jakavonis, dvi sa- 
vaiti atgal, neteko darbo ir 
pradėjo girtuokliauti. Vieną 
dieną atėjo prisfgėręs ir pra
dėjo savo žmoną mušti. 
Žmona leidosi bėgti, o vyras, 
pagriebęs prosą paleido mo
teriai ir pataikė į antakį. 
Moteris krito koridoriui ir 
apalpo. Iškilus tokiam triuk
šmui, kaimynka išbėgo iš sa
vo kambario pažiūrėti, bet ir 
jai kliuvo nuo įšalusio Jaka- 
vonio.

Palikęs kraujuose begu- 
’incią moterį, įėjo į kambarį, 
pasiėmė britvą ir “apsipjau- 
stė”. Nors laikraščiai ne
praneša jo žaizdų, vienok 
galima suprasti, kad Jaka
vonis apsipjaustė sau vyriš
kumą.

Pribuvusi policija abudu 
nugabeno ligonbutin. Abie
jų gyvastis randasi pavojuj.

Jakavoniai turėjo tris kū
dikius, kurie pasiliko be jo
kios prieglaudos. Apie tuos 
kūdikius policija pranešė 
miesto prieglaudos namui, 
kuris ir paėmė nelaiminguo
sius.

Tai matot, prie ko priveda 
girtuokliavimas.

W. Hazleton, Pa.
16 d. rugpjūčio atsibuvo 

S. L. A. 114 kuopos prakal
bos ant tyro oro. Kalbėjo F. 
Živatkauskas. Kalbėjo dau
giausia apie kares, aiškinda
mas jų blėdingumą darbi
ninkų klesai. Kaipo pirmi
ninkas S. L. A., tai ragino 
prie jo ir rašytis, nurodinė- 
mas silpnumą S. L. R. K. A.

Reikia pažymėti, kad F. Ž. 
kada tik pas mus kalba, tai 
visada ragina rašytis ir prie 
L. S. S. A., nenaisa/it į tai, 
kad kunigėliai ir niekina so
cijalistus. Abelnai, jo kalba 
buvo ne patrijotiška. bet 
daugiau darbininkiškai 
Žmonių buvo gana daug ir 
visi ramiai užsilaikė, išski
riant vieną saliūninką, kuris 
buvo pradėjęs bliauti, bet 
subarus kitiems nutilo.

Burdingonas,

Kewanee, Ill.
Lietuvių .randasi nevisai 

mažai, bet apšvieta stovi ant 
z.emiausio laipsnio. Visas jų 
užsiėmimas, tai lankymas 
oažnyčios ir karčiamų, o pa
skui peštynės ir policijos 
nuovados. Kur tik nepasi- 

. klausyk, tai išgirsi besigi
riant, kiek kuris iš jų išgėrė, 
Kuris daugiau pragėrė, kuris 
Kurį sumušė ir tt. Apie skai
tymą laikraščių ir knygų nei 
neužsimink. Kada jie pra
dės protauti — supku pasa
kyti. Abraomo sūnus.

Racine, Wis. ’
30 d. rugpjūčio visos vie

tos draugystės suvienytomis 
jiegomis parengė prakalbas 
paminėjimui 10 metų sukak
tuvių atgavimo Lietuvoj 
spaudos. Kalbėtojų buvo 
net čieli keturi ir visi iš Chi- 
cagos. Pirmas kalbėjo St. 
Tananevičia apie spaudos 
atgavimą ir jos vertę. Kal
ba buvo silpna. Antras kai-

—----- ;——

bėjo Gugis, “Naujienų” ad
ministratorius;; įkalbėjo apie 
karę ir Lietuvą. Aiškiai nu
rodė karės nemkalingumą 
ir kaip skaudžiai nukentės 
Lietuva ir visa Europa. Jo 
kalba buvo gera. Trečias 
kalbėtojas — ponia Jurgelio- 
nienė. Jinai kalbėjo apie vi
so pasaulio moterų judėjimą 
ir ragino moteris organizuo
tis. Jos kalba irgi publikai 
patiko. Ketvirtas kalbėjo J.1 
Ilgaudas. Pastarasis sten
gėsi tą pasakyti, ką pirmieji 
kalbėtojai praleido. Kalbė
jo gerai. Pertraukomis bu
vo deklamacijų. Nemažą 
įspūdį padarė 10 metų mer
gaitė P. Mockaitė, kuri pui
kiai padeklamavo K. M-tė ir 
gerai dekliamavo K. M-tė ir 
O. Sadulaitė. Buvo suloštas 
dialogas “šeimynos tėvas”, 
kurį atliko J. Minatas ir B. 
Beleckienė. Lošimas išėjo 
gana gerai. Publikos buvo 
pilna svetainė ir visi ramiai 
užsilaikė.

Paskui buvo išdalinta pu
blikai už dyką keli šimtai eg
zempliorių “Naujienų” 
“Kataliko”. Kalbėtojai 
prakalbas nieko neemė, 
part kelionės lėšų.

Aukų surinkta 
mui lėšų $7.46.

Reikia pažymėti, 
randasi net šešios 
kos draugystės. Pirmą vie
ta užima savo veikimu Soci
alist Party lietuvių skvrius; 
antrą — Lietuvos Brolių 
draugystė; toliaus seka: S. 
L. A. 100 kuopa, T. M. D. 
kuopa, Lietuvių Mokslo kliu
bas ir šv. Kazimiero draugv- 
stė, bet pastaroji absoliutiš
kai nieko neveikia.

Lietuvių išviso randasi 
apie 1000 ypatų, bet prie pa
rapijos priklauso apie 150.

Racino Perkūnas.

DeL LEWISTONO KO
OPERACIJOS. 
Lewiston, Me.

Męs gavome bent kelias 
korespondencijas apie tūlas 
ydas Lewistono Lietuvių ko
operatyviškoj krautuvėj. 
Męs ištyrėm tą viską per sa
vo ištikimą žmogų ir tuo tar
pu nutarėm tą koresponden
ciją negarsint.

Lauksime, mažu pasitai
sys. Sako, kad prie naujo 
knygvedžio reikalai eina ge
ryn ir laukiama atskaitos. 
Senas knvgvedis prašalintas 
ir kaip direktoriai suvoks vi
sas rokundas —tuomet pil
nai viskas'paaiškės.

Taip-nat turime nurodyt, 
jog mūsų korespondentai 
nu rodo,kad gaspadorius turi 
pasitaisyt ir atsisakyt nuo 
tūlos ydos. • Tai jam pačiam 
išeis ant naudos, nes nuo ga- 
snadoriaus darbštumo ir 
blaivumo priguli viso biznio 
vedimas.

Tikėsime, kad antru sykiu 
nereikės apie tai rašvt.

Krautuvėj turi būt man
dagumas, apsukrumas.

-Taip-pat reikia atkreipt 
akį ant produktų.

30 d. rugpjūčio vietinė an
glų socijalistų kuopa paren
gė Rensel sode prakalbas, 
kad išnešus protesto rezo
liuciją prieš Europos kares. 
Kalbėjo drg. L. Lunn iš She- 
neetady, N. Y. Kalbėtojas 
nurodė visu šalių monarchų 
šunybes ir kaip jie elgiasi s11 
savo pavaldiniais. Turėjo 
gerą progą ir mūsų lietuviai, 
kurie supranta anglų kalbą 
išgirsti tas prakalbas. Lie 
tuviu, kaip kuopos narių, 
taip ir laisvesnių žmonių, at
silankė nemažai.

Reikia pastebėti, kad mū
sų katalikai, išgirdę apie 
rengiamas prakalbas, sušau
kė mitingą, kuris atsibuvo 
saliūne. kad apsvarsčius, ar 
eiti pasiklausyti bedieviškų 
prakalbų, ar ne .

Besvarstant saliūne tą 
klausima, pradėjo vienas ki
tam pakaušius “glostyti’’. 
Saliuninkui tas nepatiko ir 
pradėjo prašyti, kad apleis
tų saliu n a, nes jau buvo ant
ra valanda nakties. Bet kur 
dabar žmonėms eiti, kad dar 
“mitingas” neužbaigtas? 
Dauguma pradėjo protes
tuoti, o kiti “geruoju” nore-

LAISypEujr
1 -

jo saliūninkui pakaušį “pa
glostyti”, bet taa pavartojo 
savotiškas priemones ir visi 
atsidūrė ant gatvės, y Neku- 
rie išsiskirstė, o du kataliku, 
K. M. ir P. R., pradėjo jieš
koti, ar nėra dar kur laiko
mas panašus mitingas? Ne
trukus surado vienoj stuboj 
ir užėjo. Bet čia vėl užpuo-. 
lė ant neprašytų svečių ir 
gerokai pavaišino .

Išėję du draugu ant gat
vės, pradėjo tarp savęs peš
tis ir turėjo visą dalyką po
licmanas su savo buože iš
rišti.

Tai taip mūsų katalikai 
elgiasi ir tokią apšvieta sėja.

• * *
Neseniai čia surišo kun. 

Maliukaitis viena porele ir 
davė visus dvasiškus palai
minimus, kad jiedu laimin
gai gyventų . Bet štai, pati 
pasako vyrui, kad jinai dar 
galinti ir nuo kitų kunigų 
gauti panašių palaiminimų 
ir pabėga nuo jo.

Pasirodo, kad ir katalikai 
nenori po mirties turėti dan
gaus karalystėj šiltą viete- 
lę.

1 - "ti *... — *
Nors čia vrn L. S. S. kuo

pa. bet jinai labai silpnai gy
vuoja . Tūli jos nariai, atsi
mindami savo praeiti, užei - 
na saliūnu aplankyti ir stik
leliu apžiūrėti, ar jie, krizio 
laiku, nesumažėjo.

Buvo svarstyta per “Rau
donąja Savaite” surengti 
prakalbas, bet nežinia kodėl 
tas neįvyko? Reikėtų nors 
“K<wos” praplatinti tarp lie
tuvių.

Laikas būtų nors tiems 
draugams, kurie priguli prie 
kuopos, pradėti smarkiau 
darbuotis. Darbininkė.

Hartford, Conn.
Lietuvių randasi šiame 

mieste apie pusantro tūks
tančio. Draugystės yra 
sekančios: šv. Jono Evange
listo, šv. Juozapo, merginų 
draugystė šv. Elzbietos. Šios 
visos draugystės po bažnyti
ne globa. Laisvų draugys
čių randasi sekančios: Lie
tuvių Ukėsų Neprigulmin- 
gas kliubas, L. D. R. draugi
ja, Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugystė ir L. S. S. kuo
pa. Reikia priminti, kad 
randasi ir vyčių vaiskas, ku
ris pirmiaus turėjo vardą Š. 
K. Nešiojant pirmąjį var
dą, jų skaičius pradėjo nyk
ti, tai sumanė permainyti 
ant vyčių. Mat, manė, kad 
geriau seksis. Dabar gi pra
dėjo kviesti į savo armiją vi
sus, kaip senus, taip ir ma
žus, kaip moteris, taip ir 
merginas, kurie tik sutinka 
kovoti su bedieviais.

Socijalistų kuopa pir
miaus buvo labai silpna, bet 
kuomet pervažiavo su savo 
misijoms kapucinas ir gero
kai iškeikė socijalistus, tai 
kuopa tuojaus pradėjo kilti 
augštyn, kas syk prisirašy
davo naujų narių ir tt. Jei
gu dar sykį kapucinas per
važiuotų, tai kuopa turėtų 
virš šimto nariu. Pirmiaus 
gi vos trįs nariai buvo tepa-

Tai matot, kokią naudą 
kapucinas atnešė mūsų soci- 
ialistu kųonai. Geistina, kad 
ir tankiau jis atsilankytų su 
savo misijomis.

Kapucinas.

Newark, N. J.
30 d. rugpjūčio vietinė 

klerikalų draugija “Žiburė
lis” Surengė 10 metų sukak
tuvių Lietuvoj spaudos atga
vimo paminėjimą. Kadangi 
tas paminėjimas buvo gar
sintas bažnyčioj, tai į svetai
nę susirinko visos davatkos 
ir joms panašus elementai, 
kurių skaičius siekė apie 
penkis šimtus. Programas 
išsipildė sekančiai: pirmiau
sia šv. Cicilijos choras su
dainavo “Jau slavai sukilo”. 
Paskui kalbėjo kun. Grud- 
zinskas, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos. Iš ją prakalbos 
galima buvo suprasti, kad 
dabartiniai kunigai yra ge
resni politikieriai, negu mū
sų senieji — šliupiniai Ro
mos drigantai, šis kalbėto
jas nurodė, kad inteligentai iši mana parodo, kokioj vietoj randasi penkios vokiečių armijos.

Apie revoliuciją nei neprasi
žiojo. Jis padarė tokį išve
dimą, būk Lietuvos inteli
gentai, prisidengę rusais, 
priėjo prie tų vietų, iš kurių 
galima buvo išgauti spaudą. 
Pasmerkė lenkus, pavadin
damas juos didžiausiais 
niekšais. Perbėgdamas Lie
tuvos istoriją, priminė, kad 
Lietuva buvusi antru Sam
sonu, bet lenkai ją prirakinę 
prie girnų. Apie Rusiją ir 
kares veik visai neužsiminė. 
Toliaus buvo deklamacijos. 
Deklamavo J. Daukšiutė. 
Jau nekalbant apie nudavi- 
mus, kuriu visai nebuvo, dar 
ir žodžių nemokėjo; darė 
pauzas, kartojo tuos pačius 
punktus ir tt. Po “deklama
cijos” išėjo kunigas Jakštis. 
Jis prašė aukų “Žiburėliui”, 
kuris užlaiko vaikų mokyk
lą. Toliaus dainavo duetas 
“Skambančios stygos” ir po 
jo kalbėjo mirusio Aido cho
ro savininkas (? Red.) Lu
kšius . Nors kalbėtojas ir 
pirmeivis, bet, matomai, pri
siekė šokti pagal jų dūdą. 
Tiesa, nors jis kalbėjo pro- 
gresyviškiau už pirmąjį, 
bet kaip pirmasis, taip ir an
trasis, kalbėtojai prasti ir Į

New Kensington, Pa.
’ 28 d. rugpjūčio L. S. S. 151

kuopos atsibuvo susirinki- 
nepadaro ant klausytojų jo-Lm^f* kitko buvo pa- 
Vinlcnūdžin [keltas klausimas, kaipkuo-Kio ispuuzw. , !pos nariai turi elgtis tarp sa-

Reikia pastebėti, kadI ir ' • gu pašaliniais. Apkal-
tvarka buvo perdaug aštri b‘ t klausimą, pasirodė, \/ lonoo 'r rvrs no mot m . *■ ... .Vienas žmogelis, matomai,' 
truputį įsitraukęs, pasakė 
porą žodžių nieko neužgau- 
damas. Bet tvarkytojai taip 
įnirto, kad su vakaro vedė
jų leidosi per publiką jieško- 
ti, kas tą “triukšmą” sukėlė 
ir suradę išnešė laukan.1 Rei-Z 
kia pastebėti, kad sykį per 
socijalistų prakalbas vienas 
girtas žmogus nedavė kalbė
tojui kalbėti ir buvo išprašy
tas laukan, tai ponas “Bir-

visą tulžį iš pasipiktinimo. 
Bet dabar tas pats “Biržiš- 
kis” neša žmogų iš svetainės 
ir meta laukan, kuris jokio 
triukšmo nekėlė. Apie pa
čius gi metėjus, tai visi ne- 
warkieciai paliudys, kad jie 
ant kiekvienu prakalbų, pa
rengtų socijalistų kuopos, 
neapsieina nesukėlę lermo 
bei barnių. Po to lermo dau
gelis išėjo iš svetainės. Pas
kui buvo dar dainų ir kalbė
jo J . J. Kaškevičius. Man ro
dosi, kad tas vakaras apart 
nuovargio ir ištraukimo iš 
kišeniaus kelių centu, nieko 
nesuteikė. Guzas.

UŽPUOLĖ ANT AGENTO. 
Gilberton, Pa.

29 d. rugpjūčio atėjo į čia 
agentas užrašinėdamas dar
bininkiškus laikraščus ir 
pardavinėdamas knygas. 
Beeinant tam agentui, už
puolė ant jo lietuvis M. L. ir 
gerokai jį apdaužė. Tuom 
tarpu užėjo policmanas ir 
abudu suareštavo. Mušeiką 
tuojaus vienas saliuninkas 
išėmė po kaucija, o agentas 
pasiliko besėdėdamas.

Tai matot, kokia čia tarp 
lietuvių apšvieta.

** *
L. S. S. 79 kuopa nutarė 

mūsų miesteli atgaivinti 
kuopą . Jeigu čia kuopa at-

KORSEPONDENTAS 
GAVO MUŠTI. 
Girardville, Pa.

Iš mūsų miestelio buvo pa
rašyta korespondencija į 
“Lietuvą”, kaip mūsų lietu
viai tarp savęs pešasi ir ant
ra į “Keleivį” su nurody
mais, kaip lietuviai vieni ki
tus su peiliais gaudo, kad 
nudurus. Tas mūsų mušei
kom ir jų draugam labai ne
patiko ir jie pradėjo jieškoti 
korespondentų. Puolė nuo
žiūra ant F. Levincko, būk 
jis esąs korespondentų. Dų 
lietuviu, kurie jau ne syki 
buvo už peštynes areštuoti, 
užpuolė ant visai nekalto 
žmogaus F. Levincko ir ge
rokai sumušė. Mat, mūsų 
mušeikos ir bažnyčion eida
mi nešasi rankose geležines, 
lazdas arba kišeniuj geleži-' 
nes pirštines. Tekiais įran
kiais sumušė ir Levincką.

Riešutys.

kad vienas iš kuopos narių 
“taiso” liemenis pašali
niams: jeigu tik netiesus, tai 
jis suduoda ar tai lentgaliu, 
ar tai akmeniu, kad ištaisy
ti. Po apsvarstymui to 
^draugo” pasielgimų, kuopa 
nutarė 
tarpo.

Arnold, Pa.
24 ir 25 d. rugpjūčio buvo 

iškilęs streikas. Nors vietos 
kasyklų darbininkai nepri
guli priejunijos, bet išėjus 
>tr e i k a n į k o m pa n i j a išpildė 

ikalavimus ir vėl 
arban.

sveikinti su lai- 
Y Žilės Vaikas.

Tamaqua, Pa.
12 d. rugsėjo, 6 vai. vaka

re. svetainėj G. Dubaucko, 
504 E. Union St., atsibus 
nrakalbos. Kalbės drg. L. i 
Pruseika iš Brooklyn, N. Y. 
Meldžiame visus vietos lie 
tuvius atsilankyti?

Komitetas.

Coal Dale, Pa.
13 d. rugsėjo, 2 vai. po pie

tų, svetainėj Tailors Defens, 
atsibus prakalbos. Kalbės 
drg. L. Pruseika iš Brook
lyn, N. Y. Meldžiame visus 
vietos lietuvius atsilankyti.

Komitetas.^

Two Rivers. Wis. Darbai 
čia eina- neblogai, bet pasta
ruoju laiku daug privažiavo 
darbininkų iš kitur, tai jau 
darbas sunku gauti.

Volungė.

moju laiku daugelis gavo 
ant farmų padirbėti, bet tas 
darbas neilgai tęsis — apie 
trįs savaites. Jeigu tiek 
daug bus bedarbių ir ant to
linus, tai nekas ir Čia bus. Iš 
kitur atvažiavus darbas sun
ku gauti. P. Vargšas.

Akron, O. Nors čia yra 
didelės dirbtuvės ir visokie 
daiktai išdirbama iš gurno, 
bet pastaruoju laiku darbai 
visai sumažėją. Bosai ma
tydami, kad darbininkų 
skaičius, reikalaujančių dar
bo, vis didinasi, o darbai ma
žinusi. tai ir su darbininkais 
taip elgiasi, kaip tik jiems 
'•atinka. Visas darbas ati
duodamas nuo štukių dirbti. 
Jeigu dirbtų nuo dienų, tai, 
suprantama, daugiau darbi
ninku turėtu darbo ir ma
žiau bedarbių būtų.

Akronietis.

Saginaw. Mich. Darbai 
labai silpnai eina. Ant vir

kaus darbo visai negalima 
gauti, o kas nori gauti mai- 
nose, tai turi bosui duoti $25, 

(nes visi lietuviai taip daro. 
Bet patįs kompanai atsilan
ko į lietuvių stubas, kuomet 
jaučia, kad pas lietuvius yra 
bačkutė. Pas lietuvius labai 
bjauri mada. Atsiranda ir 
tokių, jeigu bosas atsilanko į 
stubą, tai ir moterjs stengia
mi ii “pavaišinti”. Mat, tuo
met vvras gauna geresnį 
darbą ir daugiau uždirba.

Ar tai ne tamsumas darbi
ninkų? A. Vergas.

Bentleyville, Pa. Pasta
ruoju laiku anglių kasyklose 
darbai sumažėjo. Vienoj ka
sykloj dirba tik dvi dienas j 
savaitę, o antroj — penkias 
dienas. Darbininkai dirba 
nuo tonų, bet negali uždirb
ti, nes darbininkų labai 
daug, tai trūksta vagonėlių. 
Kasvklų savininkams tas ne
apeina. Jeigu darbininkai 

j dirbtų nuo dienu, tuomet 
j kompanija pasirūpintų ir 
! apie vagonėlius.

J. K raps.

Kapitonas Dreyfus, kuris 
seniau buvo kaltinamas iš
davime Francijos militariš- 
kų sekretų, dabar pasižymė
jo kaipo narsiausias kovoto
jas už Franciją.



Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?

■ 'V fl

Ofisas atydaras nuo 1<> iki 5 vai. 
vakaro.

■M

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
•liūs, visokis 
vynas, kvepen- 
U cigarai, Ir 
pulkus užkan
džiai. Salė dėl

JUOKŲ KĄSNELIAI.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas:—
Dažnai matau gazietoj 

“Laisvėj”, kad ponas Oraku
las duodi gerus patarimus. 
Aš taip manau, kad tu dau
giau klesų perėjai, negu ku
nigas Milukas. Taigi, kaipo 
učionas žmogus, ar tu nega
lėtum suplenuot, kaip męs, 
So. Omahos lietuviai, galė
tum parsitraukt gerbiamuo
sius Lietuvos atstovus — po
ną G. Abrį ir kun. G. Ustai- 
tį? Norėjom kreipties pas 
B. Alutį, bet “Lietuvos” ser
bas mums pranešė, kad jis 
tik žemlapius dirba, o pienų 
daryt visai nemoka. Prašėm 
kun. Jonaitį, kad jisai už
kviestų. Bet šis bijosi rašyt 
laišką, kfld kokia nors re
dakcija nenučiuptų ir nesu
kritikuotų, kaip tai jau kar
tą padarė “Laisvė”. Tat, ne- 

* išrasdami būdų, kaip galėtu
mėm pasimatyti su gerbia
mais svečiais, kreipiamės 
prie visagalinčio Orakulo ir 
nužemintai prašome rodos.

Juriu G raiba.4.
Atsakymas: —

Yra trįs daiktai, be kurių 
gerbiamas lietuvių ambasa
dorius never iš vietos pasi- 
judint — tai automobilius, 
kunigas ir gaspadinė. Jeigu 
tamista nori jį sufūlyt, taip 
apsirėdyk,, kaip Kenoshos 
Jurgutis, kunigo drabužiais, 
nusisamdyk automobilį, įsi
sodink mergą, kurį svertų 
Nemažiau, kaip 500 svarų ir 
drožk Chicagon į “Draugo” 
redakciją. Ten rasi godoti
nus svečius ir tuomet jie su
tiks su tamista važiuot į So. 
Omaha. Važiuojant atgal, 
savo “gaspadinę” paso
dink su svečiais užpakalinėn 
sėdynėm, o pats atsisėsk prie 
šoferio ir atgalios nežiūrėk, 
nes jeigu pažiūrėsi, tai pa
virsi į “druskos stulpą”.

Kunigas ir parapijonas.
Kunigas: — Na, Antanai, 

ką tu darytum, jei pamaty
tum ateinant bomą?

Parapijonas: — Pasislėp
čiau, tėveli.

Kunigas: — Malonu ma
tyt pas savo parapijoną to
kią išmintį. Na, o jegu pa
matytum kunigą?

Parapijonas: — Pasislėp
čiau.

Kunigas: — Kvaily! Nuo 
kunigo ko slėpties? Sakyk, 
nusiimčiau kepurę, duočiau 
dolerį ir pabučiuočiau ran
kon. x

Parapijonas: — Taip, dva
siškas tėveli, nusiimčiau ke
purę ir...

Kunigas:—Na. gerai. Bet 
ką tu darytum, jeigu pama
tytum ateinant socijalista?

Parapijonas: — Nusiim
čiau kepurę, duočiau dolerį 
ir...

Kunigas: — Tylėk, tu be
proti! Sakvk. griebčiau už 
krūtų, trenkčiau ant žemės 
ir davai voliot.

Paranijnnas: — Griebčiau 
už krutu, trenkiau...

Kumžas: — pMauk! Oka 
tu darytum, jei pamatytum 
ateinant mano gasnadine?

Parapijonas: — Griebčiau 
už krūtų trenkčiau ant že
mės ir davai kočiot...

Kunigas: — Laukan, dur
niau.

—Ar daugiau gnekų neatsi
meni, mano sūnau?

Jurgis: — Dar vieną atsi
menu.

Kunigas: — Na tai pasa
kyk, neslėpk, nes gali užsi
traukti dievo rūstybę.

Jurgis: — Svetimoteria
vau...

Kunigas: — Gyvuly! Ar 
užmiršai dešimtį dievo pri
sakymų?! Juk žinai, kad 
šeštas nesvetimoteriauk...

Jurgis:— Taip, kunigėli, 
žinau, bet aš buvau penktas, 
o šeštas buvo mano jaunes
nis brolis. Tilingė.

Pas fotografistą.
Fotcgrafistas: — Pasuk, 

tamista, veidą į langą.
Žmogus: —Ar vien tik 

veidą pasukti, ar kartu ir 
galvą? .

Skirtumas.
Kristus, prikaltas prie 

kryžiaus, gėrė uksusą su 
tulžim. Kunigai gi, atmin
dami tai, geria puikiausi vy
ną.

Jeigu parapijonai būtų 
protingi, tai vieton vyno ku
nigams duotų Išsigerti bent 
sūrymo nuo Miklų,

Irgi būta katalikų.
Kartą du žmogžudžiai 

pėtnyčios naktį įsilaužė į 
turtingo žydo namus, išžudė 
visą šeimyną, surinko visus 
brangius daiktus ir pinigus. 
Bet pakol jie tą sunkų darbą 
atliko, tai užsimanė ir val
gyt. Tuojaus vienas iš jų 
nečiuje surado žydų “kuge
lį” ir pradėjo šveist. “Ar tu 
pasiutai, nugi šiandien pėt- 
nyčia, o tu mėsą ėdi!” — pa
stebėjo jam jo draugas. “Ge
rai. brolau, kad priminei, o 
tai būčiau sugriešinęs”, — 
nusiminusiai atsakė (žmog
žudys ir metė “kugelį] šalin.

Judošius ir kunirū.
Judošius, pardavė Kristų 

žydams tik už 30 sidabrinių, 
nuėjo ir pasikorė, nes sanži- 
nė nedavė jam ramybės. 
Kunigai gi, parduodami tą 
patį Kristų, paima ne 30, 
bet tūkstančius dolerių, vie
nok sanžinė nieko jiems ne
sako ir nei vienas iš jų nepa
sikaria.

Kas bijo socijalistų?
Ar jūs žinot, kas labiausia 

bijosi ir priešinasi, kad soci- 
jalistai neišdalintų turtų ly
giai visiems žmonėms?

Ogi tie, pas kuriuos dau
giausia blakių randasi.

Sufragisčių Brolis.

Medinė galva.
Biedna moteriškė pasako

ja savo draugei:
— Kol svietas svietu, kū

mute, dar nebuvo kito taip 
gabaus vaiko, kaip mano 
Motiejukas; pamislyk, jisai 
neseniai padirbo dvi kėdės ir 
smuiką vien pats iš savo gal
vos ir dar liko gana medžio 
kitiems daiktams.
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|SAUGUS BANKAS
Įsteigta 1879

Nuo savo jsteiginio, STATE *BANK. Ol< 
CHICAGO daug patarnavo žmonėms jų biz
nio reikaluose, ir šiandien, kaip visados, 
mielai kiekvienam patarnauja. Kam* rūpi 
saugiai pasidėti pinigus, čia turės geriausią 
apsergėjimą. Kalba ir lietuviškai.

ŠITO BANKO KAPITALAS YRA DAUGIAU KAIP

KEIURI MILIJONAI DOL
MOKA 3 PROCENTĄ METAMS

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas iVa Salle ir Washington Sts..

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, korhediją 
“Viduj Klebonijos” ir gražias deklamacijas. Knygelė labai pa
ranki įsidėti j 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 *45 centui.
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Reikalaukite “Laisves” ir kitose redakcijose.

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIAI

? “LAISVES

SPAUSTUVE
Laisvės” Spaustuvė yra’ didžią,usia 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.

z

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnieriy ir t. t. Pas mane ta- 
vorasgerasir prekes pigios.

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

Kur faktai?
z Jonas: — Na, Andriau, tu 
ir vėl girtas!

Andrius: — Kurrrrr fak
tai?

Jonas: — Kokių dar fak
tų, juk girtas?

Andrius: — Na. tttai, prr- 
rirodyk, kad ašššš girtas...

Išsiteisino.
Kunigas (spaviedojant):

Vėžys ir socijalistas.
Vėžys: — Ką, jūs, cicili- 

kai, męs jums atraitosime 
kelines, kaip savo laikraštį 
užsidėsime! Parsitrauksi
me vieną iš geriausių Redak
torių, filozofą, ex-socijalistą 
- anarchistą - revoliucijonie- 
rių B. Aniulį, kuris kovojo 
ant barikadų Kišiniove, Ber- 
dičeve ir Odesoj po dak. Du- 
brovino ir Puriškevičiaus 
vadovyste, kur daug išnaiki
no savo priešų ir liko perga- 
lėtojum, — o su jumis, tai 
jau jam nei neparodyk, tuo
jaus visus išnaikins.

Socijalistas: — Tain, jūs, 
vėžiai, jau apsiavėte kelinė-1 
mis ir norite atraitoti j?.s ki-Į 
tiems, bet neatsižvelgiate į ■ 
šavo perijodiską atsiradimą, 
kad visi vėžiai savo laiku iš
stimpa ir suteršia Poinfo' 
orą! Tas pats laukia ir iūs 
ir nespėsite nusiauti kelinių, 
kaip išnyksite, nes 8 mėne
siai atgal iūsu buvo 1100, o 
dabar tik 850. Ką, ar negaiš- 
tate? Nekaskitę kitiems 
duobęs, kad patįs jon neįkri- 
stumėte. /

Platinkit “LAISVĘ
!

/Kadangi “Laisve” yra leidžiama ne del 
pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinjdt ją! “Laisvės” pakraipa 
yra užtikrinta, nes ją leidžia ne pavienis ko- 
kis-nors biznierius, bet darbininkų koopera
cija. Todėl “Laisve” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 
skaitytojai, išplatinki t “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdieni®

t ... ... i

183 Roebling St,

,,
Brooklyn,

i Akušerkai
§ Pabaigusi kur<<t} Womans Medical m 

College, Baltimore, Md. £
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 

gimdymo. taipgi nuteikia visokias rodąs ir Y 
pagelbą invainose moterų ligose. vr

F. Stropiene.t',^"^'.’ f
_ SO. BOSTON. MASS. » 

__ ______________________ ___ _____________ .____

“Laisvės” advokatas

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

nešti, kad mano brolis vėl 
sugrįžo pas mane iš po No. 
296 Grand Street ir per- 
kraustė viską po senuoju ad
resu -y 285 Grand Street tik 
antroj jiusėj. 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 
Kiiasos. 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.

Nepamirškite mūsų naujoadreso.
Morris HILLQUITH

30 Church St.
>

Tel. So. Boston 845 M ,

Dr. F. Matulaitis’
' ' 495 Broadway

South Boston, Mass.

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

pietų.

J elefona\885 (>rc< npo’nt

GERIAUSIA UŽEIGOS

ASVIETA

A. SHRUPSKI
mane galite gauti ska

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

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

Abonementas iki 1 d. Lajkričio, 
1914. Kas prisius dolerius, 
tas gaus didelę knygą “Vestu
ves” su gaidomis cho
rams, įvairių balsy solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuves” 
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

mirskR šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

73 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Avė.

Kožnas rekordas kaštuoja tik 75c J 
Jeigu nori mano katalogo, tai prielu»k už 
3c pačtinę štampą, o apturėsi dideli ir 
puiku katalogą, kuriame rasi visokiu ge- U 
riaušių!: Armonikų,"Skripku. Triubu ir B 
daugybę kitokiu MuzikaliSku Instrumen- S 
tu. Istoriškų ir’maldu knygų, kokiu tik ■ 
randasi lietuviškoj kalboj. Reikalaukite jį 
visokio tavoro pas tikrą'lietuvi, o gausite j 
teisingus tavorus._|RaSykit toki adresą: į

w. sAwaideus į
112 GRAND ST.

M

109 Grand St.,

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

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINIS LIEHJVIf-KAStMiW: YOK KF.

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus Į visas 

dalis svieto.
Rusiškos linijos garlaivis 

“CZAR” išeina 10 Sep
tember, 2 vai. po pietų. No
rintieji važiuoti nepraleiskit 
geros progos.

Kreipkitės pas:

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

Y^’&tTn. Y. S0U™ B0ST0N’ MASS
8’0 Bank Street, Waterbury, Conn.

Hbui rau 
jausią

paveikslus pagal nau- 
mi'da ir pigiausių kainų.

Telefoną* 6fi2N«wtown

R. KRUČAS
FOTCGRAFISTAS

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

kampas Clermont’St.

Geriausia Lietuviška

Mandagiausia patarnauja'! kožnam. 
Atdara kožną dienų.

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

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

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

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

D-ro Leon. Landes
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą, kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

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

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

Atsiųskite už 2c. markę, o 
■susite labai žingeidžią kny
gelę dovanai! »

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metami.
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Draugijų Kurmis.

Redakcijos Atsakymai
J. Čiapui.—Eilės negalės

Mass.

mer-

X KO, IXU1HU IIUV OVillCil 11V.IU v JUIIICI 4j1 , . ,w. • • • J

nomas laikraščiu agentas, užrašinėda- V1( Britanijoj. 20c

25cnas apgautas—visi buvo užganėdinti pasaulio^ ir kitur.

■

^KggggM

12 
Pa.

10c

protestoničko tikėjimo, nuo 25 iki 35 
metų. Gali būti ir našlė. Aš esiu 34 
metų amžiaus.
gina turės gražų šeimyniškų gyveni
mą.

Pajieškau giminių: Juozo, Antano, 
Sabastijono ir Kazimiero Monkų. 
Taipgi ir Antano Skamarako. Visi 
Suvalkų gub., Naumiesčio pavieto, 
Karališkių kaimo. Meldžiu atsisaukt.

I’’. Skamarakas.
8>7 High St., Collinsville, Ill.

Pajieškau savo vyro Antano Maurio, 
37 metų senumo. Kauno gub., Rasei- 
nų pav., Tauragės vol. Kas jj pažįs
tat, malonėkit pranešti.

B. Morris 
Nokomis,

VOKISZKAS LEGAL!SZKAS

BIURAS
. (Vokiečių Advokatų Ofisas) 

Telefonas 3847 Worth
Apsiima vesti visokius reikalus ir bylas New 
Yorko ir New Jersey Valstijų teismuose, o taipiri 

ir Vokietijoje.
51 Chambers St. Ruimas 325

Vakarais nuo pusė septintos ir Nedėldieniais
4 88 E. 13V St. Tel. Melrose 7453

Puikiausis CavArn’c TalpgI gcrasmaudymuisi ir uvVtld o XlvUlvaLvU skutimuisi ir
toiletinis * ęi • rj galvos
muilas yra mKIII plovimui.

(Severos Gydantis Odini! muilas.) Kaštuoja 25.centus

Pajieškau pusbrolio Adomo Složio, 
Kauno gub., Telšių pav., Traigių kai
mo. 15 metų Amerikoj. Meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

J. Vainauskas
Box 441, Westville, Ill.

5.000 Katalogų Dykai.
katalogą tuojaus gausits. Turime lietuviškų rekordų su visokioms d tinoms.
J. GIRDĖS, 103 Grand Street, BROOKLYN, N. Y.

m Tsh I uy Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Valkams Irai
JJ UufolUo I fluLuA Ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

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

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

Pajieškau dėl apsivedimo merginos 
protestoniško tikėjimo, nuo 25 iki 35 
metų. Gali būti ir našlė. Aš esiu 34 

Turiu viltį, kad mer-

Su laišku ir paveikslą prisiųskit. 
P. Kazunas

Laurell St., Scranton, Pa. 
(68—72) •

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Telefonas Spring 411.
X Darbą atlieku geriausiai ir už pri-
❖ einamiausią kainą.. Parandavoj'u 
t automobilius, karietas dėl veselijų,

krikštynų ir kitoms partijoms.. Vi-
♦ si mano patarnavimą yra užganė- 
£ dinti. Aš randuosi tokioj vietoj,
* kur nei vienas lietuvis negali pa-
X klysti, nes yra matoma nuo LIE-
$ TŪVIŠKOS BAŽNYČIOS.
| O’SUULJVAIN DUGAN
o GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS
o 249 HUDSON STREET. NEW YORK CITY.

“ M A U J i E N 0 S

Draugijų vyrai! —Jums 
dabar laikas prašneket.

Jeigu ne pabaigoje šio mė
nesio, ta jau tikrausia pra
džioje spalių turės įvykti vi- 

• suotinas, bepartyvis Ameri
kos lietuvių suvažiavimas, 
arba, kaip pas mus jau pa
prato vadinti, seimas — tu- 

„ rėš parodyti,ant kiek Ameri
kos lietuviai, yra subrendę 
politiškai ir kiek jie myli sa
vo tėvynę, kurią šiuomi tar
pu kviečiame gelbėti. . Jau 
atkartotinai buvo nurodinė
jama, kad suvažiavimas turi 
būti bepartyviškas, nes tik
tai tuomet galės apsivaini
kuoti mūsų pastangos veikti 
tėvynės naudai. .Kitaip gi, 
būtų tuščias kūlimas be jo
kių praktiškų pasekmių.

Šiuomi aš norėčiau pažiū
rėt į seimą dai; iš vienos pu
sės, iš kurios į jį ligišiol ne
pažiūrėta.

Manding, daugiausia sei
mo reikalais turėtų rūpin- 
ties draugijų žmonės — nes 
tai patsai branduolys mūsų 
judėjimo Amerikoj. Juo di
desnis skaičius draugijų pa
siųs seiman savo atstovus, 
juo tasai seimas bus bran
desnis, juo greičiau bus pri
eita prie plačiausių minių 
mūsų lietuviškos liaudies.

Gerai, kad seime būtų in
teligentų . Jie galėtų nusta
tyt pakraipą seimo. Tai bū
tų, taip sakant, siela (dūšia) 
seimo, bet siela be kūno, tai 
gražus žodis be jokių pasek
mių praskambėjęs, heatra- 
dęs saū dėkingos dirvos. 
Dirva‘gi ta j a turi būti drau
gijos ir jų atstovai. Atsi
minkim, kad pernai labai 
daug pešė J. Basanavičius 
ir M. Yčas, kuomet atsišau
kė į draugijas. Neatsišaukę 
Į draugijas be maž-ko pusės 
savo aukų būtų nustoję. To
dėl, mano numone, jeigu no
rime, kad po seimui gausiai 
pradėtų plaukti aukos — ne
užmirškime mūsų draugijų.

Todėl, visi daugiau suri- 
pratę vyrai ir moterįs, kurie 
priklausote prie draugijų, 
pakelkite Lietuvos šelpimo 
klausimą, o taip-pat ir seimo 
— draugijose. Atsakančiai 
išaiškinę dalyką, be abejo
nės, rasite didelį pritarimą 
tarpe draugijos narių, ka
dangi klausimas, kurį pakel
site, lygiai mus visus apeina 
be skirtumo pažiūrų. Todėl 
nevėluokite. Nuodugniai 
apkalbėję seimo reikalingu
mą (su kuo visi turėtų su
tikt) imkitės ir delegatų rin
kimo. Juo daugiau žmonių 
suvažiuos seiman, juo dides
nės bus jo pasekmės.

Taigi, vyrai, į darbą. Į 
darbą ir moterįs. Kaip pra
dedam ką nors veikti, veiki
me išsijuosę, veikime smar
kiai.

Laiko visai jau neliko 
daug, bet tų kelių savaičių 
gali užtekt. Tik neveikime 
apgraibomis, akių plotu, bet 
veikime su sistema, su pie
nu.

VISUOMENIŠKI SUSI
RINKIMAI.

Kad apkalbėjus klausimą 
apie bepartyvį seimą, kaip 
mums praneša, susirinkimai 
rengiami S. Bostone ir New 
Havene.

f SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI...:, f 
jfe nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo &L

ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu ffit

l SI: VI: R A ’ S |
f GOTHARD OIL f
jB (Severos GpthardiŠkas Aliejus)
Jį®1 , yra pavartojamas tepimuisl. Jisai sumažina už-Jįy degimą, prašalina tinimą, ir apinalšo mėšlun-

giškus traukimus ir stlngumą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptlekoje. ATYDA!

DRAUGYSTĖMS, 
KUOPOMS ir KL1UBAMS!

Išdirbu visokias
KOKARDAS, “BAl)(il:S”, CIDZIKUS IR 

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

' spaudas draugystėms,
Ant žėdno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.
A. STRUPAS

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

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

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

tik.................................... 15c

‘LAISVES’ KELIAUJANTI 
AGENTAI.

Pajieškau pusbrolio V. Jonušio, 
Kauno gub., Raseinų pav., Pociun kai
mo. Atvažiavo Amerikon 1904 m. 
Turiu labai svarbų reikalu, meldžiu 
pranešti, jei kas žinote.

P. Rauktis
1724 E. Monroe St.,, Sp

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 

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

“Liasvės” Adm.

Pajieškau pažįstamos Onos Pečiu- 
liukės, Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Kaimeliškių kaimo. Girdėjau, kad šią 
vasarą atvažiavo Amerikon. Turiu 
svarbų reikalą.

J. Markevičia
908 Walter Ave., E. St. Louis, III.

KARĖS MAPOS IR PAVEIKSLAI.
Visi turi karės mapas, o tamsta ar 

turi? Jei neturi, tai prisiųsk 28c., o 
aš prisiųsiu tamstai karės mapą su 
peiveikslais, laivynu ir aprašymais.

Adresuok:
George Lookes, 

3021 So. Union Ave., Chicago, Ill.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

MUZIKAIJŠKŲ INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKU 
DAIKTU KRAUTUVE.

Užsirašykite

Pajieškau “Darbininkų Vilties” lei
dėjo. Aš pasiunčiau Money Orderi 
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 
Box 593, Cle Elurrj. Wash.

(68—70)

Vėjo Kiškoniui.—Eilės ne
tilps.

V. Zuikiškiui.—Eilės ne
tilps, nors eiliavimas neblo
gas, bet tema labai sena.

Unijos nariui B. J. P., So. 
Boston, Mass.—Jeigu jie el
giasi “nemorališkai”, tai rei
kia ir nurodyti, kaip jie el
giasi. Apart to, reikalinga 
jūsų pavardė ir adresas. Ne
tilps.

Pajieškau merginos arba moteries, 
kuri galėtų kokį porą mėnesių prižiū
rėti kūdikius ir namus. Atsišaukit 
š’uo adresu:

A. čekauskas
49 W. ll"th St., New York, N. Y. 

(70—74)

Pajieškau Jono, Juozo ir Jurgio 
Zdančiukų, Adomo ir Petro Šat
kauskų. Visi mano pusbroliai. Taip
gi pajieŠkou M. Makievičiutės, pusese- 
rės, kuri, rodos, gyvena New Yorko 

N. Y o pusbroliai 3 metai atgal gy.’i 
veno Shenandoah, Pa.

Meldžiu atsišaukti
A. Mikulonis,

I. O. Box 253, West Frankford, HL

f ajieškau savo tėvo Baltramiejaus 
t.lamo, paeina iš Kauno gub., Raseinų 
pav., Skaudvilės rašt., Monkaičių kai-

metų kaip Amerike. Taipgi 
pajieškau draugo J. Dobulckio iš tos 

kaimo. 
, malo-

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. k
J. Šereikis, 616 Market St., iždinin

kas. x
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.

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 daugybės darbininkų, 
žmoniųapšvietai 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,

Išpilti y k šitą blanką ir pristųsk kartu su pinjgais.

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

metus ir meldžiu jas siusti šiuo adresu:

L. 10

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

f S • • . , * ** I V l I

Gianio, paeina is Kauno gub., 
p*;., ___
mo; 20 metų kaip Amerike. J f • V t « • _  
pačios vietos, tik Vitogalos 
Jie patįs, ar kas žino apie juos, 
nėkite pranešti ant šio adreso:

W. Genes
N.F.Co., West Hanover, t _____________

Pajieškau apsivedimui doros 
ginos nuo 18 iki 25 metų amžiaus; a& 
esu 25 metų amžiaus, dirbu po hote-’ 
liūs, turiu gerą darbą. Kurios mylit 
apsivesti, prisiųskite laišką su savo 
paveikslu, o aš duosiu atsakymą kiek
vienai.

K. F. Pakenas.
1330 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.

(70—74)

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., Shęridanville, Pitts
burgh, Pa.

Centro Iždininkas K. Varašis, 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh,

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.

Pajieškau apsįvedimui merginos 
lietuvaitės ar lietuviškos prūsiukės, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
27/tn. amžiaus. Mergina turi būti 
laisvų pažiūrų, mokanti rašyti ir 
skaityti ir kad nesibijotų civiliško 
šliūbo. Platesnias žinias suteiksiu 
per laišką..

S. Stravinckas 
Melmont, Wash.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią1
Tautiškam Name, nuo 8 vai. vakare. , 723 W. 21 st PI

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

Mokina dienomis ir vaka
rai^ 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 
KRAUTUVE KNYGŲ IIt KITOKIŲ 

DAIKTŲ.
Aš, kaipo nuo seniai lietuviams ži- 

1 
mas laikraščius, visur atlikau teisin
gai ir gerai ir per mane neliko nei vie- 
1 
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

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 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik....................... 15c

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

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

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

etų. Kaina tik........  15c
GYVAS GRABE. Parašė Seniis Vincas.

Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybei, 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

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

IF-

Chicago, III.

Ar skaitai

“Rankpelnį“?
i Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk.
I “Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų

• Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai/ apysakos, eilės, žinios iš viso

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

20c 
75c 
50c 
10c
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Garsinkites

Ar žinai,, kaip dvasiškija
buvo “kankinama“?^0

g;

1

Aptlek'oriuA.-.in Savininkas-

K.. ŠIDOUSKAS 
( 

226 Bhoadw<ay ,.kampi c st.
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.).
Europos žemlapį, kad visos

jokios sprendimo galės. Tai 
paprastas susirinkimas, su-

tautos būtų užganėdintos, šauktas savy tai pioinfoima-
Jau šimtas metų, kaip eina 
kova dėlei tautiško principo. 
Ši karė turi užbaigti tą kovą.

Lenkija turi būti suvieny
ta, o ne padalinta, kaip da
bar.

Austro - Vengrija negali 
gyvuoti. Serbai turi būti su
jungti vienan kūnan. Fran- 
cija turi atgauti, ką jai pa
veržė Vokietija. Prūsijos 
viršenybė tarpe vokiečių tu
ri būti panaikinta. Austri
jos italai turi būti prijungti 
prie Italijos. Vokiečiai taip- 
pat turi susiliet vienan poli- 
tiškan kūnan.

Gaila tik, kad “Rieč” nie
ko nesako apie mažesnes 
tautas, kurios randasi Rusi
joj. Ju tautiški idealai taip- 
pat turi būt įkūnyti.

Vladimir Bureev važiuoja 
Rusijon.

Žinomas rusų revoliucijo- 
nierius Vladimir Bureev, 
per ilgus metus gyvenęs Pa
ryžiuj, vyksta Rusijon. Bur
eev pagarsėjo, kaipo šnipų 
ėdikas.

vimosi tikslu.

10 d. rugsėjo, 19 L. S. S. 
kp. rūpesčiu tautiškame na
me bus sulošta “Žingsnis 
prie šviesos” ir bus daug 
gražių pamarginimų.

Dainuos “Aido” choras ir 
grajins Lietuvių Unijos be- 
nas. Kalbės J. Neviackas.

11 d. rugs, kalbės J. Šaltys, 
o V. Paukštys skaitys refe
ratą.

Lietuvių kelionės pašelpos 
draugystės pirmos kuopos 
komitetavas susirinkimas 
atsibus 15 d. rugsėjo 8 vai. 
vakare, svetainėje po N. 101 
Grand st.

Taigi, gerbiamieji drau
gai ir draugės malonėkite 
pribūti, nes turime apsvars
tyt daug svarbių reikalų.

Bus kalbama apie balių, 
apie sutvarkymą įstojimo 
blankų ir tt.

Pirmininkas
Steponas Karvelis.

Visiem pasauly daug be
du, bet dabar prasideda bė
dos ir kunigų gaspadinems. 

, išbuvusią pasVIETINESZ1N10S. : »i,5mS...
Raudonoji Savaitė visame j rė.^.................. _

Brooklyne ir apygardose at-'
neša gausių pasekmių. (

Prakalbos J. Šukio ir L.
Pruseikos pavyko. Tuomet, 
prisirašė i

Pereita savaite New Yor- 
keli nauji prie 19 ke smarkiai padidėjo nuo- 

~ šimtis mirusiųjų nuo džio-
i vos.

Sako, karščiai buvo tam 
ant užklausimų pilnai užga- priežastis, bet dabar kad at- 
nėdino publiką.

Prakalbos New Yorke vi
siškai pavyko.
J. Neviackas ir J. Šukys. 
Prie kuopos prisirašė vėl ke
li nauji nariai.

Jersey City prie kuopos 
prisirašė net 13 naujų narių. 
Atsibuvo prakalbos S. Broo- 
k yne ir Central Brooklyne 
ir, veikiausia, ir tenais bus 
gerų vaisių.

ta gi.na daug “Kovos 
Perkuiic atsakinėjimai

šalo tai atšalo. Ir seni New 
Yorkiečiai nebeatmena taip 

Ten kalbėjo šaltos rugsėjo pradžios.

Jau atvažiavo Amerikon 
A. Rimka, žinomas bendra
darbis Vilniaus pirmei
viškų laikraščių ir įžymus 
lietuvių veikėjas pirmeivių 
tarpe.

A. Rimka atsilankė ir 
“Laisvės” redakcijoj. Gerb. 
A. R. daug vargo matęs Ro
terdame,Olandijoj, pirm, ne
gu pavyko išvažiuoti.

Štai kainos prekių miesto 
manketuose, kurie įtaisyta

Už kvortą tomatoes;—nuo 
5 — 10c.

Už 11 svaru bulvių — 10c.
Už ko r nūs L> — 20c: tuzi

nas.
Cibuliai — 5c. kvorta.
Konustu galva — 3 — 4c:
Californijos apelsinai' — 

25c. už 13.

PARSIDUODA BIZNIS:
Parduodu KRAUTUVĘ 

kendžių, cigaretu ir kitokių 
daiktų. Biznis išdirbtas ge
rai, galima gerai verstfės. 
Pardavimo priežastis —va
žiuoju i kita miestą.

Atsišaukit greit.
P'. Secferevičia,

Gera Proga Ligoniams
‘ YRA SUTEIKIAMA PlMb’

DR. J. C. BROWN
Visier.tk gerai Ainonią; daktarų-specijalistų, kuris pasekminjgaiigydle ligonius per 35 metus dabar 

U'ŽDVKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JI EM'S' PATAdUM US sekančiomis ’ dieno
mis: Nedėlionvia, ( taminkais it> Petnyėioiiiis.

DR. J. C. BROWN- yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos uhi'VėTSitcfcf ir turi auksinį medalį už 
atsižymėjimų ntoksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda d’idžiausią’gydytojai pagelbų. Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas,, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsėdus Hga. Neturint gi tos marinos, su paprastomis akimis- nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tak labai apsunkina ir prailgina gydymų.

DR. BROWN PASIUKAI IN G M fšGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJ US1 AS HR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo,. Plaučių, gardies, Inkstų, Kepenų; Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAl (O\SUGimiMUSx, imUMATJZM^, GĖL/j IR KITAS LIGASJ Ikiiiwjk perdaug viX<w 
užimtų čia išdėstyti, gjrdau su geriausiomis paaekinęmis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimui kad surastų k^kią liga jūs sergate, bet tuojaus j.ii pemnataui,. kaip- vriid'- 
rodyje, nes man pagelUti ilgų motų niau* praktika ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite save vercikal'Hgai pjaustyti, Ibet ateikite pas mane, o neturėsite patarimų, ar jūs liga 
galima išgydyti >u vaistė, ar im.• Aš išlydžiau’ daugelį ligonių su vaistais, be jokiųi operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo'įau at.*:waikę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija iir 
kad reikia eiti į liigonbut į. kur galima tikutis pagelboSi,

ATMINKIT!; JOG Aft IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS:.
Mano vaistai yra geriausi i'ifi^gydo awt visadbs. Aš negydau per laiškus, nes to1 negailimai atliktii,. 

todėl neleiskite dykai laiko’rftšinedtfrti man'IhiŠkusu Pirmiausiii reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Daf sykį primenu jums, kųįdl aš egzaminuoju ir duodu patarimui- ligoniams- 
DYKAI Nedegiomis, Utarni iti.aiHsiir Hėtiiyčioinis.

DR. J. C. BROWN
50 W. 36-th SL, arti 6-tft Ave., New York,. N. Y

OFFISH VALANDOS.: NEDĖLIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 ral. piettHf. Nuo 9 vai., ryto iki 3 vai. po piet.
Nuo 1 vaL po pi<rt iki 8 vai. vakaro.

DtDžIAUSIAI IR ftRJŽIAWSIAS 6

PIKNIKAS!
Panengtau- Sųityša* Lietiv’wu Dtouagijų 
Jersey City, N. I- kuris atsibus 12 d. 
R l (.'SĖJO (SEPTUM B EK1), Wl m., 
Kroetteis- EMtulvaof Phrše, Ikampas 
Angeliųiie- ir BiitrUsvard Stt, Westt Ho- 
bojceni N- J. Prasidės 4 vai. po> pietų 
ir trauksis iki rytu . VisoK draugijos 
iš Jewwy (Tty dhlywaus į liorpore.kaip 
vyrai',, taip- ir tnoiterįš.. 'JSaipgji Hunts 
duodamos dovanos už ritimų bnllbų. 
Kas daugi zusiai išnik, tas gaus pirmą 
dovamp vort.es aiitz-as —
trečias— ollšr
Įžanga, jį pizr&ų. 25xr. fciekviermii ypatiai.

PASARGA: Daiažiuoti galimaise*- 
kančiai'. iš Jėr.^y City reiktai linfl 
Grove karąę nioknit reiktai paimti 
transf&rr sue penmairra* ant dhwitbonta. 
Hobokene, ten paimkit katra Summit 
High Point Ave. ’.Taip pat iš'- IStow 
Yorhoi vazziiodami: oatt<iokite»- išlipdhi- 
mi ajit.Lackawannadypo in 'iršui -uit 
cleveitlerio imt viršminėtųi ksaąu išlipt, 
reikia, ant Angelique St. Taipiin kuo> 
5 coc. Jersey City imkit Summit A asi. 
karų g u permaina amt High I*bint Ace* 
karo, kuris davežš iki parko-?. Rešda*,, 
jioškoHiit pas konduktorių kišeniuje.

Strikinėja užkviečia atsilankyti
KWMIMWIUtoSi.

E TEISINGIAUSIA s TWrT?tTT1pIJr A 
[ IR GENIAUSIA A r r II*JK &, 

į LIETUVIŠKA ** IJUKlKXSt

Į Sutaisai receptus su did&iausiia. aty- 
i du, nežiūrint, ar tie receptui Lie* 

vos ar Amerikos' daktary. T ,-ie- 
natinė- lietuviškamptieks >’ .one ir 
Massachusetts vidštij' Gyduolių 
ftalit gtsnt^kokios-lik pasaulyj varto- 
jrsnioa;- Galit reikalaut per Umš-- 
itxiH, o aŽhprisiŲsia-per expnesui.

PUIKI DOVANA 
KNYGA- 8VKIKsATO«, beg. r 
naujausio^ mokslb ii- l’ią rei
kia darytl apslrgus, ta.tp-pa.fc 
Ir kur greit 
print ta Jcuyga

“DAKTARAS’* r 
parodo,, itnlp, ! 
nuo 11 gię. Bps*- 
saugotis

BOK'
( VYRAS, k

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai; Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tykdriryru.

Ktiyr prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
ai gauti vyriSkuma, isigyditi nuo uznuodi jinia. kranja 
arbasypi^uubiegima siektos, patrotitu slypnitterpQČkua 
ir kitua iSmietimus, negronialavinnų. pa.tr o'it u 
stypribo, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles^ ligas, ruma- 
tizma, grurorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strieturap irvysas vyru lygas, gal būti iJgiilomas sava 
namu.se privati šk a i, slapta ir labai pygjaii.

Ta, dykai įgauta knyga, pasaki* jonu* kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga U yra 
krautuvė žinios, katros ture žinoti kožnaai vedes arba 
nevedės vvras. Ta knyga yra parašita pav Daktara, 
katras atsyja ve ilgo lajka tyrinejmu tu,, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą, vysai dykai, 
užmokant už.pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk paraki k sava varda,. ir adresa ant 
ženiiaus paduotu kuponn, katrų siusk riTums iendeua.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER * CO.. L IN22 Fiftk Avrane, CUca*K-;.

Godotinas Tamista: P.-ųpal Tamistos prižadi*jvmuuim nortečjaa 
joKTatuisi.-ipriaiuHlumei man vynai dykai v6ua jttBUiktrcgjad*! vyru.

Vardas..

Adresas: Steitas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
DAR NIEKAD NEBUVOTOKIO IŠPARDAVIMO NHW VORKR

u nikai 
su 21 perlo Kleviniu, 8 baeais 

Vertės $18.00, tik iž S7.I5O

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapany, 12 busy 

Vertės $25.00, tik už $li4s~2S

GUHF0NAS 
f Su 12 Lietuviškų durnų, vertės- $45.00 
į Atiduodame tik už ...................... • 9-J5C
ę Tą gralnfoni, gv rantu iume ant 10 mėty.

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jam* 
nusiusime muzikališką instru
ment 4; kokį )VS tik norėsite.

8 d. rugsėjo p. Draugelio 
svetainėje atsibuvo susirin
kimėlis. kurio tikslu buvo 
prisiruošti prie ateinančiojo 
visuotinojo bepartyvio lietu
viu seimo. Susirinkimą su
kvietė Komitetas, pasivadi
nęs save “laikinuoju rengi-1 išvažiuoja kitur. Atsisaukj- 
mo komitetu”. Jan įeina tik 
vienybiečiai ir vienas katali-

Parsiduoda forničiaii
Parsiduoda geri formičiari 

už labai pigią kainą. Atsi-i 
šaukit grei t, nes savi trinkai

te i “Laisves” red1KT Ro
ebling st., Brooklyn;.

Ječgu nežinai’ ko^į gyvenimą, vedė mimų 
siškija^ kaip ji būrio “persekiojama”’ ir kiek jai’ rei 
kėjo 44mikentėtir už pagerinimą savo “vargiingo: 
būvio, tai kuognaičiausia išsirašyk knygą

“IS DVASIŠKĮ)
TEVELIU GYVENIMO

socijalistai. 
apie seimo 
uždavimus. 

seimui vieta

Susirinkime dalyvavo kle
rikalai. tautininkai ir buvo 
atsilankė ir keli 
Buvo kalbėtasi 
vietą, laiką ir 
Pripažinta, jog 
ir laiką turėtų
džiosios lietuviu organizaci
jos ir laikraščiai .

Klausimas apie bepartyvį 
fondą ir autonomiją palikta 
iki sekančiam susirinkimui, 
kuris atsibus sekančiame u- 
tarninke toj pačioj vietoj.

Šitas susirinkimas neturi

P. VAITIEKŪNAS — 
“Laisvės”' agentas lankysis 
šiomis donomis Detroit, 
Mich, ir po apiėlinkes. Pas 
ji galima užsirašyti laikraš
tį ir pinigus užsimokėti.

“Laisvus” A dm
GIJA IMKRI1WME.

Metropolitan lufe Inc.-, Co imorpr.
Galite apdrausti savo gyvaisfįi nuo 

iki
Platesnių .žinių lietuvių. kalboje <wj..

lite apturėti kreipiacvties (įidedant urž 
2c štampų) pas ge morališkų- agentui:

JOSEPH R.. GAYSON
272 Main SJt., New Biritaih, (tom.

Socijalistų Partijos 
BOSTONO LATVIŲ SKYRIUS No. 2 

statys ant scenos puikiausią Schillerio 5 aklų dramą

VILIUS TELL
Subatoje, 10 d. September, 1914

INSTITUTE HALL
2'77 Cambridge St., E. Cambridge, Mass.

Pradžia 8 vai. vakare. įžanga 35c.
Kviečia lietuvius atsilankyti ir pasižiūrėti to gra
žiausio veikalo. RENGĖJAI.

Pasarga: Va'žiuoti iš Bostono eleveiteriu ir išlipti ant Union St. 
ir ten tunelyj pasiimti Harvard Sq. E. Cambridge karą. Kaip tik 
pervažiuoji per tiltą prie 3rd St. yra Institute Hail.

Joje atrasi dvasiški jos visus “smuikus” ir “link
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir 
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių.

Pinigus galite siųsti ir stamp^nis.

“LAISVE”
183 Roebling Slreet, Brooklyn, N. Y

ŠITOJI KNYGOJ "DAKTARAS”' a«tiJr 
pamokina.; <aip ir kur nuo vis akių. 
išsigydyti., bbt taip-pat - labai: gražiai., kaip 
tikras tžVa&sųemokina iriMripp nuo visitJtiią 1Š- 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ? “KAKTA RAS” Ubai. <Un£ ap
rašo apiurvypę ir moterų-;dorų,bei: monaJišką 
lytišką gyvenimų ir aiškiai,, aivirai taip iždč&- 
tinčja, jog-', kitose knygose.riško negali at
rasti. Šitai knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui i'4rn»otferei labai reikalingakad . 
žinoti Xbipit1 ką daryti; ,sėmėms.it įiimtoms 
ir kaipiaitnitegai gyventu. čion .viską negali
ma ayrašiMij. bet tik perskaJSiua Icmygų, atra
site.

ŠLTA.KNYGA illiuatnruta.puikjiua moks- 
liškpia-piavaiksJais ir a pit- žmogaus.kuiro su- 
budavojuną su visokidnrii. pastaptybimis 
užaugusients žtnonžms tinkamai.

YPATINGAI sergnntų.nusilptižjį, staklių- 
rg., pAsi&uiinę per jaunywtfis klaidas.ir vargi- 
įna-.-nii visokiomis, kaip , paprastomis šviežio- 
miflleipnufsisenčjusiOtniA ligpmiš,, šitoje kny- 
igę^atraaite tikrą rodą,.
( JEI; sergi ant kokibs.nors Hgąs,.tai.pirmiau 
Ine-kaipikreipsies prič.jtokio-nans.gydytojaus, 
I srhaivnrtosi iiekarstas>.reikia1yenskaiityt kny- 
, ^“Daktaras'!, nes dldfclžs daugybės, žmonių, 
i kurie tik perskaitė šitą,knygą,, išsigydė.

T.OJOĖl, kad ta i knyga, dfelllabo vfcmome- 
| neišduota, tai kiekvienas.jąt apturės VISAI 
i DOVANAI, kuris tik.ats:ųs;lJBlfctąis.tuaipų už , 

prišiuntimą.
KKTKALAUK DAR ŠIANDIE; gkerp^n.tu 

šjtąi«pg;»rsininią itr adresuok, tei.pt;

la Philadelphia M> Clinic,,
UiEZ Walnut st..

PHILADELPHIA, PA..
YKI'll' VYRAI IR MOTERIS! Kadi 

sargį, jautiesi.kokį' nose;nesveikumą ir reikią, 
linijį geros, tmšitigos pugelbcM^ kad trumpu , 
laike galėtinu, išėigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko- Daktaro, STK M. Klinikos. 

! lietuviškoj 'laiboj, ijtašyk atriba ateik.
OFISO-VAI-AKDOS KASDIEN puciUlH;, 

ryto iki 4 ft© piaitį. Ned®k>j iki 3, p,uS«»ųiO'
i ke ir pžt’twtiojjV>d<ane.iMao> i iki ,

Męs užlaikome specijališkai ruewą meistrą,, kuria* p^ttuso \ įšokiua 
Muzikafiškus Instrumentus ii Fo»*«»graluo.

Lietuviški Reltordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
Atsilankę paėmus nors sykį,.ateisite visada. Reikalaukite kataiiogo,

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Streets DepUM. New York City, N. Y.

Išgydau Vyrus Greitai

LIEI U VIŠKAv

tbniiau paminėtas gy duoles gal i m t 
apturėti. per pačių: 
Nuo Reumatizmo $1,00 

$1.00 
...50c

.......25c, 50c ir $1.00
Ir visokias kitokias gyduoles nuo 

visokiu ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

§ Kraujo Valytojas........
Viduriu. Reguliatoriui .

S 'Inojanka.................... .......2

lik ką iščjo iš po spaudo® antra laida 
DR. E. MATULAIČIO

ry TEISINGOJ r 
K /ISLZlFTlJ

MOTERŲ LYTIŠKOS HIG1JENOS 
KNINGELE

Ši kningelž svarbu perską,i.tyti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERG1. 
NAI, Ji visiems ligiai naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai ta gausiai 
paveiksluota, Prisiųsk 215c krosas ženk
leliais, o tuoj aus apiaikysi tą žingeidžią 
kningelę. Adresuoki

M, ®, VALA&KAM
M9 Kensington Ąve^ CWbgago.Ill.

A R 1 CClCFl F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo. WrvzluLL« operacijos, arba apvysNojimy; skausmas, su
tinimas in suksimas gjalose greitai pranyksta. Sėklos nubosimai su- 
s cabdoiah. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro, vyriškumo greitai atgaunama^
’PROATITIK Aš.gyda*t tą. Sgą. be jokia, pjaustymo arba 
K WVwfc/ll 11 tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
hjaurmnus & iš šlapinimosi kanaly, sumažina uitkaitimus, sustabdo vise
tus plūdimus, išvalo ir.išgydo.pūsl<- ir inkstus, priduoda energijos ■«- 
silpnū^usiuMs. organaans-ir sugrąžina, sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū-

< no daliai, kuri buvo apimta ligos.
J eigų, j u ims skaudu gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 

kj i I rj0 spalvom pletmaiį skauduliai, žaizdos, kauJŲ. geltonas,
platikŲislftzkimas arde kiti,ženklai, nežiūrint, ar tai pradžiojevviduryje ar 
pabaigoje ligos, kliurkite mano jifctariono, o liksite sveiki. Mano g 
mas išvalo ir prašaLisąa iš !*naujo iti kūmo vistas nuodus ir nešvarumus.
na jokio pavojaus, kad iga atsi- 
naajintui. Kam jūres per ilgus-me- 
tue-nuortytis visokutaš- vaistais, kad 
adgali’ajius visišlueū.i&gyd^tiibi# jo- 

' Kių bličdingv vair£u?Tuoįąus kiaus-
Ikibe irasno patarimui.

Nusilpnėjo VYRAI.
Man©, gydymas.nubtojiiwemsvyrtši- 
kunanfrprašaliniihvisas blogas, įtek
mes pirmesnis aualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina, nervus, sustiprina 
ir padaugina, kraują^, o labiausiai 
ua viską sug^ožinaJšaikvotą jiegą 

. vyriškumo. Vengsite tnomlaiki- 
rasŲ, gyduolių. Stangkitės išsigy
dyti antvisjidos. Aš suteikiu ant- 
vtsados at((uv',n4 tobulo ir pilno vyriškumo..
QI A PTOQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaipOLAr i IhJ LiVjVD. tai Triperis, Plūdamai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas iir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; v ratio s e trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
C']' OAC’Yf ll> A pas tuo*, kuriuos daktarai būva atsisakę iS<ydyti. Gy-
O I "V'E dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biinia
Tiiojaursduodajn*-Falenrviniiną. Aš neapsiimu išgydyti tut kuriu negalima. Mano srydy- 
mo -°ūdas chroiaiSku litru yra vienas iš geriausiu, ka uŽUkriaame, jo« visada atneta veraa. 
nasek«t*&. Gydau Ausu. Galvos. Širdies' Gerkles. Plaučiu. Krutinto. Pečiu. Kepenų. Pilvo. 
Zarnut Inkstu, šlapinimosi organu. Sme'enu, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kita* liga*. 
Aš nstikiu. į n'dyntą laiškais, todM neklauskite man«s patarimu. Kurie gyvenate toliau* 
atvažiuokite- mane ant vienos dienoe.o aš juąia tikra teisybe pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

RVRMP 208 W. 42nd St., arti Broadway 
UR. DIRBĘ, NEW YORK CITY, N. Y.

Nuo mėšlun
gio pilve var- i 
tok senų ir 
gelbstinčią. na
minę gyduolę

ANCHOR,

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

F. A I k 
RICHTER

& CO.
74—80 

Washington 
St.,

FewYork,N,Y.

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romaiizmas kankina. Su 

PAIN EXPKUERIU
jei drūčiai suber&iatNeS Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį

F. Ad. Richter & Co.

Temikiti antAukero 
ženklo apsaugoimo

vort.es
namu.se
s%25c4%2597m%25c4%2597ms.it



